
-  39 -

éa talán egy napot lehetne szentelni az egyes résztvevők munkájával 
kapcsolatos anyagok felhasználására« Akiknek nincsen megfelelő szak
képzettségük ahhoz, hogy az összegyűjtött anyagot feldolgozzák, azok 
módszertani segítséget kapnának, vagy átadhatnák anyagukat az arra hi- 
vatottabb szakemberek kezébe.

A szóbanforgó körök aktiv tagjai kutatási munkájuk céljára leg
alább minimális kutatási időt kapnának munkahelyükön. Az a veszteség, 
amely ennek folytán munkahelyükön esetleg bekövetkezne, bizonyára nagy
mértékben kompenzálódna a kutatás utján nyert eredményekkel. A kutatási 
Időre való Jogosultság alapjául nem szolgálhatnak már kész kiadványok, 
mivel i t t  elsősorban arról van szó, hogy olyan fe ltételeket teremtsünk, 
amely ilyen munkák lé tre jö tté t lehetővé tenné. A kutatási idő odaítélé
sének alapja csak a kör tagja á lta l végzett munka értékelése lehet.

A kis közművelődési könyvtár dolgozói kutatómunkájának problémá
ja bizonyos értelemben a pazarlás ellen i harc kérdése. I t t  nem eszkö
zökkel vagy nyersanyagokkal való pazarlásról, hanem az emberekben re j
lő lehetőségek f e l  nem használásáról van szó.

= Bibliotekarz, 1956. ?.sz. 29-3i«lap.

Calmette, Germain:

NSMZ3TKÖZI KIADYÁNYCSERE ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Bulletin de lMJnesco à l ’ Intentloq des Bibliothèques állandóan 
közöl csereajánlatokat, ugyanígy tájékoztatja Manuel des échangea 
Internationaux de publications e. kiadvány'1’'  Is,-mégpedig áttekinthe
tően-éa.azakxendben.-&épet nyerhetünk tehát azokról a cserelehetősé
gekről, amelyek spontán módon, pusztán szellemi ösztönzésre, állami 
közbelépés nélkül jönnek lé trev Először fordul elő, hogy erről a te 
rü letről nyilvántartást közölnek. így lehetségessé vált fogalmat a l
kotnunk a nemzetközi os.re állásáról s nem kell megelégednünk, mint 
ezelőtt - adatok hiányában - azzal, hogy csupán a hivatalos kiadvá
nyok cseréjét soroljuk fe l ,  amelyek a brüsszeli egyezmény végrehaj
tásaképpen vagy a különböző kormányok kétoldali megállapodásai fo ly 
tán jöttek lé tre . Szentül világosan előttünk á l l  a kladványcsere anya
ga éa egész szerkezete, lehetségessé válik a csere típusainak meghatá
rozása és annak megállapítása, hogy milyen intézmények vesznek részt 
a nemzetközi kapcsolatokban.

2̂  jávitött'kiadása I95ó-ban jelenik meg.
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Á cserélt kiadványok típusai
A század eleje óta a szellemi élet uj Tornákban bontkozik ki. A 

kutatás mindinkább differenciálódik. Megszaporodtak a szakjellegű egye
temi intézetek és a félhivatalos kei at észérvek* S e bőségnek az idősza
ki Jellegű kiadványok folyvást szaporodó .<r áma fe le l  meg. Bennük jutnak 
a szakintézmények alkalmas közlő eszközökhöz, amelyek kutatási tevékeny
ségüknek napról-napra hü k ife jező i.

Ezzel szemben a ’’ disazertáclőbak” nincs már olyan tudományos sze
repe, mint volt a múltban, és a gazdasági körülmények is közrehatnak, 
hogy csökkenik a jelentőségük. Általában nem is nyomtatják már ki а 
disszertációkat /legtöbbször anyagi okokból// s ha néhány országban 
továbbra is fennmarad, az egyetemi tudományos munkának ez a hagyományos 
formája, ezt nagyrészbes állami támogatás teszi lehetővé, A disszertá
ció műfaja átengedi a teret egy fe jlettebb, rugalmasabb kiadványtípus
nak. amely jobban tud alkalmazkodni a kutatás rohamos üteméhez.

Ennek megfelelően a tudományos intézetek, mind az egyetemi, mind 
a kutató intézmények, amelyek egymással közvetlen kapcsolatokat lé te 
sítenek, növekvő helyet foglalnak s i a kiadványcsere területén. A tu
dományos intézeteknek ez a cseretevékonyságe tökéletesen hatékony4t t i ,  
haaonló szakintézetek küldik meg egymásnak kiadványaikat s Így lehető
vé vélik  az elért eredmények állandó ezemmeiíertása. A kladvényosere 
tehát a tudományos élet szerves részévé vá lt.

Nem hivatalos cserekapcsolatok kifejlődése
Az előbbiekből az tűnik k i, hogy a tudományos kutatásnak legin

kább szakosított területein a nem hivatalos kiadványcsere azélesmére- 
tü kibontakozáséval van dolgunk. Vannak azonban olyan hagyományos in
tézmények, amelyek nem differenciálódtak^ rájuk ez nem á ll .  Az utóbbi
ak csupán akkor matatnak fe l  kivételes fe jlődést, ha hivatalos kezde
ményezés különleges támogatást nyújt nekik, vagy ha központi irányítás 
ad lendületet a tudományos kutatásnak, mint ahogy néhány országban elő 
is fordul. Mindeneseire meglepő, hogy a hiadványeaere általános mozgal
mán belül viszonylag mennyire háttérbe szorulnak az állandó nagy intéz
mények /egyetemi könyvtárak, de még maguk a nemzeti könyvtárak 1*/,
A nemzetközi könyv- és folyótrattermésnek egyre nagyobb része marad 
ki a nagy intézmények á lta l lebonyolítható kiadvány«ser« tevékenység
ből.

Ugyanakkor a tudományos szervek és az állami kutatóintézetek szá
mának megnövekedése olyan arányú, hogy rendszeres időközökben megje
lenő dolgozataik egyre inkább túlnőnek a nemzetközi megállapodásokkal 
szabályozott hivatalos k? adíányci-sre keretein. így szűkül öaeze a nem
zeti könyvtárak gyarapodása„ mert ők a kiedványeserének Inkábbak hiva
talos formája iránt érdeklődnek.

Azok e nagy könyvgyűjtemények, amelyek nemzeti viszonylatban le 
mondanak a különleges specializálódásról, tudományos viszonylatban 
viszont ahhoz a nagy előnyhöz jutnak, hogy a legáltalánosabb igényeket 
tudják kielégíteni. Ha a nagy könyvtárak gyarapításánál nem szűklátó
körűén járnak e l én nem csupán az azonnali igények kielégítését tart
ják szem. e lő tt, akkor az állomány slég jó l tud alkalmazkodni a manap
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ság egyre növekvő jelentőságii összefoglaló /szintetizáló/ tudományágak 
követelményeihez. Valóban nem lenne helyes a tudományos haladást csak 
az egyre szétágazóbb differenciálódásban látn i, ahol az analízis szü
net nélkül szűkíti területét. Az ellenkező tendencia épp olyan jogos, 
mert lehetővé teszi az egész átfogúsát, a formák meglátását, a szerke
zet felismerését; ehhez a nagy conyvgyújteiaeayeknek sikerül - fejlődésük so
rán - összehozni a különböző szakterületek kiadványait, szücségképpen ők 
biztosítják a legnagyobb lehetőséget a kutatás ilyenfajta összefoglaló 
típusa számára.

A fejletlenebb országok részvétele
Nemzetközi vonalon a kiadványcsere akkor fe jlőd ik , ha semmiféle 

előzetes meghatározás nem Írja  körül és nem korlátozza sem a kiadványok 
formáját vagy szakterületét, sem pedig a résztvevő országokat, vagyis 
a cserének ki kell terjednie azokra az országokra is , amelyek eddig csak 
a lig  vettek részt a nemzetközi kapcsolatokban. Az aktiv nemzetközi 
együttműködés kiküszöböl mindenféle megszorítást, és lehetőséget nyújt 
arra, hogy minden egyes kő megtalálja helyét a közös épületben. A csere 
haladottabb formáival tehát együtt jár a fejletlenebb országok növekvő 
részvétele.

Lehet a té te lt igy fogalmazni: minden résztvevő ország kulturális 
színvonalára való tekintet nélkül beadja a közös anyagba, amit csak ad
ni tud. Ez esetben a nemzetközi cseretevékenységnek elég összetett mű
ködésű intézmények összjátékára van szüksége ahhoz, hogy leküzdhesse 
azokat az akadályokat, amelyek a nem hivatalos csere szétsugárzésa elé 
gördülnek. Szerepet Játszik a nyelvi akadály, azoknak a kiadványoknak 
a nehézkes terjesztése, amelyeket nyelvi okokból jobbára csak egészen 
szakosított szervek, vagy amelyeket csupán az egyetemességre törekvő 
nemzeti könyvtárak vesznek át. De van egy sokkal általánosabb gátló 
akadály is* Azok az országok, amelyek az egyenlőtlen fe jlődé i következ
tében csak legújabban kezdték meg a tudományos tevékenységet, még a 
jobbára túlhaladott deszkriptiv tudományos fokon állnak: le írásait ad
ják a történeti levéltárak anyagának vagy a nemzeti erőforrásoknak, 
vonatkozzanak ezek akár az emberi tényezőkre, akár a természeti v ilág 
ra. így ninos arány a fejletlenebb országok egyszerű le iró  közlési 
foka és a haladottabb országok értelmező, spekulativ tudományos szín
vonala között.

A nemzetközi kladfányoaero-irodák szerepe
A fejletlenebb országoknak teljes bekapcsolódása a nemzetközi 

oserébe szükségképpen hozza magával, hogy ki kell bővíteni a nem hi
vatalos kiadványcsare eddigi kereteit. A régi keretek u.1. azzal a 
veszélyei járnak, hogy a csere a hasonló tlpusu és színvonalú kiad
ványokra korlátozódik. így szükséges lesz felemelni az állami csere- 
hivatálok számát, akár a Brüsszeli Egyezményben körvonalazott -hivata
los kiadványokról van szó /ez а езеге nemcsak a többoldali egyezmé
nyek elvén alapszik, amelyek nehézkesen alkalmazhatók, hanem kétolda
l i  megállapodások formájában is történik/, akár pedig tégabb érteÏam
be.' v it " egyetemi!t jellegű kiadványok cseréjéről. Ez utóbbi osere- 
tijus c:uk nyerne ezálta l, ha kezdeményező hatáskörrel felruházott
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nemzeti irodákra lenne bízva« Az irodák közötti egyezmények technikai 
vonalon jó l kiegészíthetnék a kormányok közti megállapodásokat és a 
kiadványcsere egyre jobban kiterjedne a tudományos kiadványokra is , 
nem korlátozódnék pusztán hivatalos kiadványokra.

De még mindig csekély számuak a valóban aktiv csereirodák, azaz 
amelyeknek van csereanyaguk, ritkák azok, amelyek abban a helyzetben 
vannak, hogy hatékony módon tudnak résztvenni a cserekapcsolatokban.

A csereirodák szélesebb hatósugarának a kialakulása elé nagy 
akadályt gördít a pénzügyi korlátozottság. A hivatali és törvényhozá
si utón b iztosított hatáskör mellett állami pénzügyi támogatás kellene 
ahhoz, hogy a nemzeti csoreirodák tevékenysége megélénkülhessen.

A francia példa -
Ebből a szempontból különösen érdekes Franciaország példája. Az 

1943 jun. 21.-1 törvény felemelte a kiadványok kötelespéldány számát, 
így a nemzeti gyűjtemények kielégítése után a nemzetközi csereszolgá
lat részére is fennmarad olyan anyag, amely annak kezdeményező képes
ségét megerősíti. Ugyanakkor a francia egyetemek cserekapcsolatainak a 
kiszélesedése, amelyet ezek maguk Intéznek, állami támogatás eredménye. 
1948 óta ugyanis a minőségükkel kitűnt doktori értekezések kiadását 
megkönnyítik. Ez az állami, támogatás nemcsak a kiváló értékű tudomá
nyos munkák azonnali megjelenését tette lehetővé, hanem egyúttal k i
szélesítette azoknak kisugárzását Is k ife lé . Az anyagi segítség fe jé 
ben kért példányok a kiadványállományt gyarapítják, amely fe le t t  az 
irtán kiadvány csere-szolgálat rendelkezik nemzetközi terjesztés cé l
ja ira , s amely igy először halad a fte lé , hogy a kívánatos mérteket e l
érje. Meggyőző bizonyítéka ez annak a tételnek, hogy a szellemi kapcso
latok alapvetően összefüggnek a nemzeti vonalon történő élénk tudomá
nyos tevékenységgel. Minden olyan kormányakció, amely a tudományos 
tevékenységet erős íti, egyúttal a nemzetközi szellemi együttműködést 
seg íti elő.

= Bulletin de l ’Unesco à l ’ intention des bibliothèques, 195 .̂ l.ez  
7-9-lap.


