
Kwee Swan Liat:
AZ EGYETEMI KCNYYTÁR ÉS AZ INTÉZETI KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁNAK

KOORDINÁLÁSA +

"Az egyetemi könyvtár és az intézeti könyvtárak munkájának koor
dinálása" c. előadásom nemcsak folytatása, hanem egyenesen eredménye 
annak az előadásnak, amelyet "A központi vngy egyetemi könyvtár viszo
nya az intézeti könyvtárakhoz" címmel elnökünk, dr. A. Kessen tartott 
az enschedei 21. Könyvtáros Nagygyűlésen, a Tudományos Könyvtárak 
Szakosztályában, 1950. junius 2.-án... Azokból a tapasztalatokból, 
melyekre az intézetekkel való kapcsolat tekintetében 1954.márciusa 
óta tettem szert Lsldenben a matematika és, természettudomány terén, 
remélem, ma közölhetek egyet-mást Önökkel. Erről a kérdésről ezenkí
vül az ujebb könyvtári szakirodalomban számos olyan tanulmány jelent 
meg, amelyet érdemes alaposabb megfontolás tárgyává tenni.

így például a luiki Egyetem könyvtára 1949* október 24-27*-e kö
zött több tanulmányi napot szentelt "Az egyetemi könyvtárak dokumen
tációs problémájáénak és mindenekelőtt az egyetemi könyvtár és az 
intézeti könyvtárak viszonyára fordította a főfigyelmet. Érdekes az 
a részletes kérdőív, amelyet megjegyzésekkel ellátva előzőleg köröz
tek, valamint a luiki M* Helin által összeállított áttekintés a beér
kezett válaszokról. A kérdések többek között felölelik az egyetemi 
könyvtár és az intézeti könyvtárak feladatainak elhatárolását, köl
csönös együttműködésüket, a központosítást vagy decentralizálást, a 
személyzetet, költségvetést, gyarapodási Jegyzékeket, központi kata
lógusokat és a tájékoztató szolgálatot. A tanulmányi napokról szóló 
jelentést 1950-ben adták ki és az többek között a luiki, párizsi,

* A rotterdami Téli összejövetelen a Tudományos Könyvtárak Szakosz
tályában 1956. január 26-án, csütörtökön tartott előadás.
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hollandiai és svédországi helyzettel foglalkozó cikkeket és tanulmányo
kat is közölt. Érdekes T. Klebergnek, az uppsalai Egyetemi Könyvtár 
könyvtárosának az a közlése, hogy Svédországban az egyetemi könyvtárak 
elvből nem foglalkoznak az egyetemi tanulmányokhoz szükséges irodalom
mal. Az alacsonyabbfokú egyetemi vizsgákra való előkészüléshez szükséges
könyveket a hallgatók megtalálhatják az egyes intézeti könyvtárakban, de

%
mindenekelőtt a diákegyesületek könyvtáraiban. Kisbére ezenkívül rámutat 
arra is, hogy az a jelentős anyagi támogatás, melyben a svéd állam része 
alti a hallgatókat, lehetővé teszi számukra, hogy a tanulmányaikhoz sziik 
séges fontosabb könyveket maguk vegyék meg. Az egyetomi könyvtárak első
sorban az oktatók és a tudományos dolgozók számára szükséges irodalomnak 
szentelik magukat* Ezenkívül még főleg a teológiai, államtudományi és 
humanlora-lrodalcm beszerzésére korlátozzák magukat, míg a természettu
dományi, műszaki és orvostudományi könyvek és folyóiratok beszerzését át 
engedik az e célból létesült intézeteknek, laboratóriumoknak és klinikák 
nak,

A két szélsőséges álláspontot - a teljes központosítást, amikor is 
az összes intézeti és szemináriumi könyvtárakat beolvasztják a központi 
egyetemi és főiskolai könyvtárba, és a teljes decentralizálást, amikor 
is az egész .egyetemi cs főiskolai könyvtárt kari, intézeti és szemináriu 
mi könyvtárakra osztják fel - ma már sehol sem vallják. E két véglet kö
zött azonban a többé-kevésbé központosító, vagy decentralizáló intézke
déseknek még elég széles skálája ven. ÍJ agy általánosságban elvileg a 
központosítás mellett foglalnak állást a szerzeményezés, ügyvitel és 
hozzáférhetővé tétel vonatkozásaiban, és a decentralizálás mellett dön
tenek a könyv-'ás folyóiratállomány elhelyezését illetőleg.^/

El kell fogadnunk a tényleges helyzetet és igy nemcsak a központi 
egyetemi könyvtár és a szakosított intézeti könyvtárak egymás melletti 
létezését elismernünk, hanem mindkettőjük létezésének j o g á t  is.
Ha ezt megtesszük, akkor máris felmerül ez integrális összehangolás kér- 
/
1 Les problémás de la documentation dans les bibliotheques universi- 

taires. /A dokumentáció problémai az egyetemi könyvtárakban./ J7 1. 
10-11.pont.
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dé8e az egyetem vagy főiskola egéssének keretein belül*2^
A könyvtártudományi szakirodalomban az itt felvetett kérdést túl

ságosan nagy általánosságban, másezóval a központi egyetemi könyvtár 
szempontjából közelítették osak meg* Ha az intézeti könyvtárak szem
szögéből tanulmányozzuk a kérdést, akkor még több, egyéb szempont is 
felmerül*

így például nem kielégítő a megkülönböztetés "prézens könyvtár” 
/ahol a könyveknek és folyóiratoknak tanulmányozás céljából állandóan 
helyben kell lenniük/ és "kölcsönző könyvtár” között, ahonnan a köny
veket és folyóiratokat ki is lehet kölcsönözni* A legtöbb intézeti 
könyvtár ugyanis megkeresésre - rendszerint az egyetemi könyvtár ut
ján - ki is kölcsönzi állományának egy részét, Így tehát nem kizáró
lag prézens könyvtár, viszont a legtöbb egyetemi könyvtárban olvasóte
rem is van, ahol a szakirodalmat helyben lehet olvasni, de nem lehet 
kikölcsönözni*

A könyvek használatát tekintve, a megkülönböztetés még tovább 
megy. "Pelülről-lefelé” - anélkül, hogy ez egyszersmind fontossági 
sorrendet is jelentene, - az alábbi kategóriákkal van dolgunk* 

a/ oktatáshoz szükséges könyvek, 
b/ tudományos kutatáshoz szükséges könyvek,
0/ egyetemi tanulmányokhoz szükséges könyvek, és 
d/ egyéb óéira /szabad tanulmányok/ szükséges könyvek*
As a/ és ö/ csoportokra nézve az a helyzet, hogy azoknak állan

dóan a dócensek és tudományos személyzet közvetlen kezeügyében kell 
lenniük* De tovább is mehetünk* A luikl tanulmányi napokon amellett 
la síkra szálltak, hogy ezeknél a könyveknél a dócenaeket és a tudo
mányos kutatókat nemcsak a .1 u a u t e n d l  /használati jog* A
— —— — 11— mm

2,/ Ld. GÖBER, Willis Daa Bibliothekaweaen einer Universitát ala Ein- 
heit. /Az egységnek tekintett egyetem könyvtárügye./ - "Festschrift 
Jcria Vors.iua" /”3mlékalbum Joria Voratius tiszteletére”/, Leipzig 
1?54, 0* Harrassowitz, 154-171*lap és IESSEN, A, 1 De taak van de 
univereitéitsbibliotheeko /Az egyetemi könyvtár feladata*/ = "De 
gids” Vol.118* /1955* január/ SO^n.lap*
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forá0/# hanem a i s  a a fe a t e n d i /e Ihász náláai jog. A ford./ 
is megilleti, fagyiá néáfcíiafe as a jog9 hogy használják, hanem az is, 
hogy e 1 használják a könyveket, másadéval, hogy szükség esetén azo
kat bemutatás céljából szétszedjék, részeket hágjanak ki belőlük elő
adási jegyzetekbe falé beillesztés céljából, feljegyzéseket és áthú
zásokat eszközöljenek bennük, stfe. A szóbanforgó könyveket ezek sze
rint a további használhatóságot illetőleg le kell irni az állományból, 
csakúgy, ahogy azt a bemutatási anyaggal, vegyszerekkel, kísérleti ál
latokkal, stb* is tesszük. Ha ezeket a könyveket normálisan katalogi-o
záljuk, agy es zavarok forrása Is s e* A valamely expedícióhoz szüksé
ges földtani térképeket pi0, amelyeket szétvágnak és jegyzetekkel lát
nak el, vagy a gyermekkórház részére vásárolt gyermekkönyveket és más, 
hasonló anyagokat természeteses nem vesszük fel e katalógusba#

A könyvek ^elhasználását* mindazonáltal korlátok közé kell szorí
tanunk Az a/ és b/ csoportba tartozó könyvek nagyrésze a c/ csoport
ba is beletartozik, viszont az egyetemek nem korlátlanul tágítható 
költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a különböző fajtájú használat 
kedvéért - nem is szólva arról, hogy egymás szomszédságában lévő in
tézményekben történő használatról ia van szó, - megkettőzzük a beszer
zést*..

Ami az egyetemi tanulmányokhoz szükséges könyveket illeti, már 
említettük, hogy különbséget kell tennünk az egyszerű tankönyvek és 
az olyan könyvek között, amelyek a szakosítottabb tanulmányokhoz szük
ségesek* Kifejtettük, hogy a 3okat használt tankönyvek számára külön
leges diákkönyvtárakat vagy vitakönyvtárakat létesítenek, úgyhogy a 
tudományos könyvtárak tehermentesülnek ettől a gondtól,,

Ha kitartunk amellett az elv mellett, hogy decentralizálni kell 
a gyűjteményeket és központosítani a szerzeményezést, ügyvitelt és ka
talogizálást, akkor aligha lehat kifogásunk az ellen, hegy az olyan 
szakterületeken, amelyeken jő intézetek működnek, mind a három - az 
a/, b/ és e/ - csoport könyvei lehetőleg magukban az intézetekben 
nyerjenek elhelyezést, feltéve persze, hogy jó központi katalógusok 
ás intézeti katalógusok révén kielégítő módon hozzáférhetővé tesszük 
őket. A gyorsan elavuló irodalomnál rendkívül fontos minden lehetőt megtenni



annak érdekében, hogy elősegítsük a célszerű és gyümölcsöző felhasz
nálást.

Más a helyzet a d/ csoport könyveinél., Ezek természetüknél fogva 
csupán a központi egyetemi könyvtárban találhatják meg a megfelelő he- 
lyüketo Ez példának okáért azzal a következménnyel jár, hogy valamely 
intézet dóoenseinek és személyzeti tagjainak mindazt az irodalmat,amely
re nem közvetlenül oktatéi tevékenységükhöz, hanem csak kiegészítő ta® 
nulmányokhoz van szükségük, minden bizonnyal nem saját intézetük utján 
szabad beszerezniük, hanem arra a központi egyetemi könyvtárat kell 
felkérniük, ö

Az előbbiekkel összefügg a szakosítás /specializálódás/ kérdése 
is. A jelentkező szakosítás feltűnő aránytalanságot idéz elő az egész
nek teklrt'.tt egyetem, vagy főiskola könyv® ás folyóirat állományának 
teljességében. Itt mutatkozik meg az összehangolás nagy fontossága. Es
zel kapcsolatban különféle gyakorlati kérdések merülnek fel ús ások 
gyakorlati választ követelnek®

1/ Az intézeti könyvtárak gyakran abból a szükségletből kifolyó® 
lag keletkeznek, hogy valamely különleges szakterület irodalma a lehe® 
tőség szerint teljesen meglegyen® Tájon feladata mór most az egyetemi 
könyvtárak, hogy mindazokon a területeken, melyekre a meglévő szako
sítás nem terjed ki, beszerezze legalább a legfontosabb könyveket és 
folyóiratokat? Vagy talán a kari könyvtárak feladata ez, amelyek az 
egyetemi könyvtár és az intézeti könyvtárak között állván, különböző 
intézeti könyvtárakat fognak össze? Ezen a kérdésen fordulhat meg va
lamely mü beszerzése® Szerencsére nem minden különleges szakterület
nek vau külön intézete® Az egyetemi könyvtár összéllományában bizonyá
ra talál’ átok olyan különleges gyűjtemények, amelyek bizonyos szemé® 
lyek, ez egyetemi könyvtár olvasóinak deziderátumai alapján keletkez
tek® Ezenkívül a legtöbb egyetemi könyvtárban minden olvasónak módjá
ban áll elCedui azt a kérését, hogy szerezzenek be bizonyos, számára 
szükségéé olyan könyveket, amelyek nem szerepelnek a katalógusban. Ez 
azonban utólagos intézkedés. Talán jobb megoldást biztosítana egy or* 
sságjü szinten tartott összehangolás, mert ennek segítségével el lehet
ne érni, hegy Hollandia tudományos és szakkönyvtáraitok összessége &. 
lehető ieghiánytnlanabbul ölelje fel a tudomány és technika egéss tov
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rületét,,«
2/ Olykor előfordul, hogy a különböző intézetek szakterületei 

rendszartanilag szomszédosak ás az az irodalom beszerzésénél jelentős 
számú párhuzamos megrendelést tesz szükségessé, Ezt talán úgy lehetne 
magakadályozni, ha a kérdést már az elrendezési terv készítésénél szem 
előtt tartanánk olymódon, hogy minél több intézményt igyekeznénk egy
más mellé telepíteni és csoportosítani,

3/ Az irodalom nemcsak azáltal "avul alM, hogy a benne található 
adatok a későbbi kutatás eredményeképpen elveszítik időszerűségüket, 
hanem azáltal is, hogy valamely különleges szakterület iránt alább
hagy, vagy eltolódik az érdeklődés, Sz történik akkor is, mikor vala
mely intézetnél változás történik a legfelsőbb tisztségek betöltésé
ben, Az uj intézeti vezetőnek nem szívügye elődjének pompás gyűjtemé
nye, hanem egy másik, saját gyűjteményt épít ki és a régit elhanya
golja, Már most megállapodhatunk abban, hogy legjobb, ha ilyen esőt- 
ben a "régebbi** gyűjtemény letétként átkerül a  központi egyetemi könyv
tárba, , Ekkor is nyitva marad azonban a kérdés, hogy az egyetemi kö^rv- 
tár köteles-e továbbra is előfizetni a régi gyűjtemény folyóirataira?

Az egyes intézetek között ezenfelül számottevő különbség áll fenn 
a terjedelem* fontosság, jelleg és rendeltetés szempontjából is. Van
nak kísérleti és műszaki tudományokkal foglalkozó intézetek és rend
szeres-leíró tudományokkal foglalkozók. A kísérleti és műszaki tudo
mányok intézetei gyakran beérhetik egy viszonylag jelentéktelen könyv
es /főleg/ bizonyos mennyiségű igen jelentős folyóiratállománnyal. Az 
irodalom ezen a területen aránylag hamar elavul. Ezzel szemben a rond- 
szeres-leiró tudományok intézeteinek sokkal kiterjedtebb irodalmi 
anyagra van szükségük, benne rendszertani részletleiráaokkal és mo
nográfiákkal, táji részlet leírásokkal és helyi szempontból speciali
zált folyóiratokkal, Sz az irodalom kevéabé gyorsan avul el,

A könyv- és folyóiratállomány terjedelme eszerint intézeti könyv- 
tárankint változik, Am nemcsak a könyvállomány, hanem a hozzáférhető
ség módja is jelentősei; különbözik, Egyes intézeti könyvtárakban csu
pán egy egyszerű betűrendes szerzői katalógus és egy betűrendes folyó- 
iratkatalőgus található. Másoknak ezenkívül azakrendi katalógus ok,vagy 
betűrendes tárgyszókatalógasuk is van. Olykor pedig még egy betűrend
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ben, vagy szakisodban hozzáférhetővé tett jelentős külöalenyomat-gyűj
temény is előfordul* Sőt sor kerülhet a fontosabb folyóiratokban ta
lálható sikkek katalogizálására is. Ha még tovább megyünk, lehetséges 
bizonyos sikkek lemásolása is. Egyes intézeteknek saját fényképésze
tük van. Végül pedig egyes intézetek saját folyóiratot is adnak ki 
és azt rendszerint számos bel- és külföldi címnek megküldik cserébe 
más folyóiratokért, Az ilyen folyóiratkiadáshoz az ügyvitelen kívül 
gyakran dokumentációs szolgálat is szükséges.

Nem kétséges, hogy valamely egyetemi intézet személyzeti létszá
ma erősen függ az elvégzésre váró munka mennyiségétől. Dr. ffilli 
Gőber, a kelet-berlini Humboldt Egyetem könyvtárának igazgatója, az 
egyetem összes könyvtárai részére központi szabályzatot /Ügyviteli 
rendet./ dolgozott ki. Ezzel kapcsolatban táblázatba foglalta az in
tézeti könyvtárak személyzeti szükségletét..*

Nem ismeretes, vajon dr. Göber tényleg megvalősitotta-e Ver- 
waltungsordnung-ját a Humboldt Egyetem egész könyvtári hálózatában.
A papírra vetített szabályozás az integrális összehangolás irigylés- 
remélté fejlettségéről tanúskodik; intézkedik az állások betöltésé
nek központi szabályozásáról, az összes intézeti könyvtárakat egyön
tetű napló vezetésére kötelezi, szabványosítja az összes nyomtatvá
nyokat és űrlapokat, szabványosítja a katalógusokat, valamint gondos
kodik egy központi katalógusról, amelyen az összes intézeti könyvtá
raknak együtt kell dolgozniuk, gondoskodik továbbá mind az intézeti 
könyvtárak, mind az egyetemi könyvtár havi gyarapodási jegyzékének 
kiadásáról, az elavult irodalom és a fölöspéldányok központi tárolá
sáról, végül pedig a központilag összehangolt szerzeményezésről...

Ellentétben a német intézeti könyvtárakkal, a leideniek feltű
nően sok külföldi folyóirattal rendelkeznek. Hogy csak néhány példát 
említsünk; a leldeni Csillagvizsgálónak 30 rendszeresen járó és java
részt csere utján beszerzett szovjet csillagászati folyóirata van.
A Természettudományi Miizeum /állatrendszertan/ körülbelül 700, a Bi
rodalmi Eüvaskert /növényrendszertan/ pedig körülbelül 800 élő folyó
irattal rendelkezik.

A folyóiratállomány a legtöbb intézeti könyvtár számára igen fon
tos, ezért gondos ügyvitelt igényel. Legutóbb Leidenban jegyzéket álll-
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tottunk ÖS333 mindazokról az élő matematikai , természettudományi és 
r.müazaki folyóiratokról, amelyek az egyetami könyvtárban és az intézeti 
könyvtárakbaa találhatók* Eközben kiderült, hogy az intézeti könyvtá
rakban éppen ennek a szakrészlegnek szentelik a legnagyobb figyelmet*
Az ügyvezetés itt-ott talán egy kiosit kezdetleges, de az eredmények 
igen jók* Az összes leiden! intézetekben olvasótáblák vannak a fontos 
folyóiratok legfrissebb szamai ás évfolyamai részére* Egyes intézetek
ben külön irattartókat köröznek, hogy ezeket a legfrissebb számokat a 
személyzettel is megismertessék* A különböző intézetek saját folyóira
tot adnak ki és sokszáz külföldi címnek megküldik cserébe. A hiányokat 
többnyire időben jelentik és az elmaradt számokat megsürgetik* A koráb
ban szóvá tett individualizmus nem akadályozza meg, hogy a rokon Inté
zetek szerzemény!- és asereéügyekben szoros együttműködést ne tartsa
nak fenn* A Kamerlingh Onnas laboratórium például, amelynek kísérleti 
kutatásaihoz aránylag kevés ás többnyire ősapán előfizetésben kapható 
folyóiratra van szüksége, de amaly maga saját folyóirattal rendelkezik, 
ezért a folyóiratért csereképpen elméleti fizikai folyóiratokat szerez 
az Elméleti Természettudományi Intézetnek, matematikai folyóiratokat 
a Matematikai Intézetnek, sőt még néhány általános jellegű folyóiratot 
is az Egyetemi Könyvtárnak, Ezenkívül saját folyóiratából több intézet 
átenged néhány példányt az Egyetemi Könyvtárnak az utóbbi által folyta
tott eaere céljaira,

A könyvtári irodalomban sok koordinációs intézkedést tesznek szó
vá és irnek le. A koordináció célja egyrészt a rendelkezésre álló 
anyag és munkaerő minél célszerűbb felhasználásának előmozdítása,más
részt pedig az anyag- és energiapezarlás megelőzése, illetve leküzdé
se. Az alábbiakban megkíséreljük áttekinteni az összes javaslatba ho
zott és esetleg a gyakorlatban meg is valósított koordinációs intézke
déseket, Fhelyütt sélazsrü különbséget tennünk preventív és represBzlv 
ydnegelőgS ás korlátozó, A ford,/ intézkedések között. A preventív in
tézkedések rendszerint előnyösebbek a repressziveknél,-

Szerzeményezés, csere, ajándék.
Aa egyetem, vagy főiskola egészén belül létrehozott és központi

lag összehangolt szerzeményezést általában pártolják* Az egyik repressziv
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intézkedés abban áll, hogy e központi könyvtárost /az egyetemi könyv
tár igazgatóját/ felhatalmazzák, ő döntsön végső fokon minden egyes mü 
beszerzése felől.amellett praventive agy járhatunk el, hogy előzőleg 
megtárgyaljuk a gyűjtőkörök elhatárolását és megoszlását, ezenkívül 
pedig állandó érintkezést tartunk fenn és megbeszélést folytatunk a 
szerzeményezés folyó kérdéseivel kapcsolatban* Ez szintén az osztály
könyvtárosok és a lundl mintára működő intézeti szolgálat feladata*

Az összehangolás országos szinten is kívánatos egy olyan minimum- 
terv alapján, mint amilyen a Farmington-térv*+

Az összehangolás a cserék, főleg a folyóiratcsere vonatkozásában 
szintén nélkülözhetetlen, mind az egyetem vagy főiskola egészén belül, 
mind pedig országos vonatkozásban. Az egyetemi könyvtáraknak itt az a 
feladatuk, hogy Jegyzékek Összeállításával megindítsák és előmozdít
sák a kölcsönös mérlegelést*

A kooperatív megbeszéléseket az ajándékozások terén is helyeslik* 

Ügyvitel, katalogizálás, kölcsönzés

A központilag összehangolt ügyvitel a gyakorlatban fokozott oél- 
irányosságot és áttekinthetőséget jelent* Ez nem az összes ügyviteli 
ténykedések központosítását jelenti, hanem egy központi összehango
lást, másszóval az összes ügyviteli eljárások egységesítését és az 
összes ügyviteli iratok szabványosítását* Preventív® itt úgy járhatunk 
el, hogy előzetes megbeszélések után szabályzatot állítunk fel /Göber 
Verwaltungsordnungja/, valamint központilag állítunk elő és osztunk 
szét minden nyomtatványt: katalóguscédulát, kölcsönzési ürlapot, nap
lót, stb.

A közös tulajdon hozzáférhetővé tételének központi összehangolá
sát kivétel nélkül minden érdekelt helyesli. Az egyetemnek, vagy fő
iskolának, mint egésznek keretén belül az egyetemi könyvtárnak és az 
intézeti könyvtáraknak együtt kell müködniök a központi katalóguson 
és az intézeti katalógusok megjavításán. Országos szinten az össze
hangolás a központi cintárak, valamint az országos vagy kerületi köz
ponti katalógusok szempontjából szükséges. A luiki tanulmányi .napo
kon s ikra szálltak az la ••"szaki gyár ipodási jegyzékek érdekében is.
Megfontolást érdemel, vajon gy 
+ ?.ö. ''ön/vta^i 'tájékoztató,

ukorlatilag kivitelezhető-e

1955* lzi'sz* a 1-44*lap.

a c Íme é-
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dulák /szabványméretü katalógusaSdalák/, valamint egy olyan összefüggő 
könyvtárkomplexum részére, mint aminő az egyetemi könyvtáj? és az inté
zeti könyvtárak: összessége, egyesitett címjegyzékek központi előállí
tása,

A kölcsönzések központi összehangolását szintén kívánatosnak tart
ják,
iHXSÉL

Nagy általánosságban ainos nézeteltóré# a tekintetben, hogy a meg
lévő anyagot a lehető legjobban kell felhasználni. Ez a gyűjtemények 
decentralizálását jelenti. Ezzel kapcsolatosan állandó koordinációs * 
megbeszélésekre van szükség. E gyűjtemények gondozása és felügyelete 
olyan feladat, amelynek kellő figyelmet kell szentelnünk. Ajánlatos 
az elavult irodalom központi tárolása. Az országos szinton is mozgó 
együttműködés talán ebben a vonatkozásban hasonlóképpen kívánatos.

Személyzet
A luiki tanulmányi napokon azt ajánlották, hogy a könyvtári sze

mélyzetet osszák fel tudományos, ügyviteli ás műszaki személyzetre. 
Ismételten napirendre tűzték az egyetemi könyvtár tudományos személy
zetének létazámszaporitását, különös tekintette,! a tudományos specia
lizálódásra. Elő kell ezenkívül segíteni az együttműködést az egyes 
intézetek tudományos munkatársaival...

Mellékszolgáltatások
Egyre kívánatosabbnak tartják, hogy az egyetemnek, vagy főisko

lának mint egésznek legyen saját másoló központja. Nagy általánosság
ban véve a tudományos könyvtárak még nem ébredtek eléggé tudatára a 
másolás fontosságának. A "prózens jelleg" és a "kölcsönzés" ogymással 
ellentétes követelményeit azonban - ha nőm akarunk túlságosan belemen
ni a duplumok beszerzésébe, - úgy egyenlíthetjük ki a legjobban, ha 
minél több éa jobb lehetőséget teremtünk az okmányok másolására, A 
/raktári/ helyhiány fenyegető problémája folytán egyre nagyobb jelen
tőségre teás szert a mikromásoláa. Az eljárások és készülékek megvá
lasztásánál számításba kell vennünk a várható igénybevétel nagyságát 
és jellegét,

A központi, vagy kooperációs kötészetnek is számos hive van.
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Mindezeken a könyvtári irodalomban ltt-ott szétszórtan megtalál- 
haté intézkedéseken éa javaslatokon kivül hadd hívjam fel fokozott fi
gyelmüket két gyakorlati indítványra.

Az első indítvány az intézetek tudományos személyzetének az ille
ti intézetek könyvtári munkájába való tervszerű bekapcsolására irányul.
A helyzet persze az, hogy ezt a tudományos személyzetet már most is 
gyakran bevonják az intézeti könyvtárak munkájába. Ám ez ma még túlsá
gosan ötletszerűen és minden jól körvonalazott tervszerűség nélkül tör
ténik. Br. P.J. Kipp az "üniversiteit en hogeschoolM-ban megjelent 
ujabbkeletü cikkében rámutatott arra, hogy az utóbbi évtizedekben meny
nyire megnövekedett a tudományos személyzet létszáma és jelentősége az 
egyetem szerkezetében. E feltűnően megnövekedett jelentőség ellenére a 
tudományos személyzet státusát hivatalosan még mindig nem ismerték el.
Éz részben onnan ered, hogy hiányzik feladatainak világos meghatározá
sa. Kipp dr. a következőkben jelöli meg ezt a - részben az intézetveze
tő egyetemi tanár által átruházott - feladatot; oktatás, kutatás, ügy
intézés. Nem kétséges, hogy az intézethez kapcsolódó intézeti könyvtár 
gondozása is az említett feladatok közé tartozik. Az intézeti könyvtá
rak teendőinek szorosan vett ellátását és mindennapos igazgatását ter
mészetesen a legcélszerűbb könyvtártechnikailag képzett személyzetre 
bízni. Ezzel szemben minden olyan kérdésnél, mint aminő a szerzeménye
zés, csere, osztályozás, rendszeres hozzáférhetővé tétel, ahol mindenek
előtt szakszerű tudományos Ismeretek szükségesek, nélkülözhetetlen a 
tudományos személyzet együttműködése. Javaslatunk azt célozza, hogy az 
intézetek tudományos személyzetének bizonyos tagjait, lehetőleg olya
nokat, akik bibliográfiai érdeklődésről és ismeretekről tettek tanúsá
got, névszerinti is bízzák meg azzal, hogy kifejezetten a könyvtárral 
foglalkozzanak. A könyvtár ügyeiben való eme részvétel az illa tő szemé
lyek feladatainak természetesen csupán egy részét kell, hogy kitegye.
A legfontosabb az, hogy névszerinti megbízást kapjanak és hogy felada
taikat félreérthetetlenül maghatározzák.

Az egyes intézetek igy megbízott tisztviselői a központi egyetemi 
könyvtár ama dolgozóival, akiknek különleges feladata az intézetekkel 
való kapcsolat fenntartása, alkothatják az "intézeti tanácsn-ot. Ennek 
az "intézeti tanács"-nak a lundl mintára működő és Knudtzon által is-
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mertetatt «intázeti szolgálat”“tál szemben az az előnye, hogy nőm ki
zárólag az egyetemi könyvtár tisztviselőiből áll, hanem az intézetek 
képviselői is résztvesznoi a munkában s ezáltal szorosabb együttműkö
dést tudnak megvalósítani* Külön feladata ennek az intézeti tanácsnak 
az összes kooperációs kérdések közös megvitatása. Ide tartozik a szer
zeményezés, a csere, a könyv- és folyóiratletétek kérdéseinek állandó 
megbeszélése* Fontos probléma a szakkatalógus munkálataiban való közös 
együttműködés mind központilag az egyetemi könyvtárban, mind pedig kü
lön az intézeti könyvtárakban* Itt az osztályozásnál és ezakrendl be
osztásnál nélkülözhetetlen tényező azoknak a tisztviselőknek szakértel
me, akik nap, mint nap maguk is résztveszaek a kutatómunkában* Ilymó- 
don ezek a szakismeretek mind az egyetemi könyvtár, mind az intézeti 
könyvtárak számára hasznosíthatók*

A második javaslat a rokonjellegű intézetek között országos szin
ten folytatott megbeszélésekre vonatkozik. Nemcsak arra van szükség, 
hogy a könyvtárak összehangoló megbeszéléseket folytassanak a tudomány 
egész területét illetőleg ©gy-egy egyetem, vagy fó'iskola egészének vi
szonylatában, hanem arra is, hogy ugyanilyen megbeszélés állandósuljon 
valamely szakterületnek az egész országban működő könyvtárai között is. 
A nagyfoka specializálódás és az irodalom mai termelésének óriási ter
jedelme lehetetlenné teszi, hogy egy helyi könyvtárkomplexumban hiány
talanul meglegyen minden szakterület egész irodalma* Szükség van egy 
olyan gyűjtőköri minimum-tervre, mint amilyen a Farmington-térv volt. 
Ezzel elérhető, hogy az egy és ugyanazon szakterületnek, például a fi
zikának különféle, más-más szakosítása - például hűtéstechnikai, mag
fizikai, reaktorfizikai, elektronikai, stb. - könyvtárai magállapodja
nak egy gyűjtőköri tervben, amikoria minden könyvtár vállalja, hogy a 
lehetőséghez képest hiánytalanul beszerzi legalább a saját szakterüle
tének irodalmát /mindenekelőtt folyóiratait/ és igy a hollandiai tudo
mányos könyvtárak nagy összefüggő területeken együttesen bírják az iro
dalmat*

Javaslatunknak tehát az a célja, hogy Hollandia különböző egyete
meinek és főiskoláinak rokonjellegű intézeti könyvtárai lépjenek egy
mással kapcsolatba és folytassanak megbeszéléseket nemcsak a vázolt 
gyűjtőköri minimumtervre, hanem mindama kérdésskre vonatkozólag is,
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£jaelyekban kívánatos a koordinációs tanácskozás, mint aninok például 
a maghatározott szakterületeket felöleld központi folyóiratjegyzékek 
/matematikai folyóiratok központi katalógusa, ugyanez fizikai folyó
iratokhoz/ összeállítása, a dokumentációs kérdések, az egymás közötti 
kölcsönzési forgalom, valamint az elavult müvek központi letátemánye- 
zése. Kívánatos, hogy ezekbe vonják be a rokonjellegű üzemi és ipari 
szakkönyvtárakat is. Ilyen megbeszélések elképzelhetők például az 
egyes egyetemek fizikai laboratóriumainak ás intézeteinek könyvtárai, 
a delfti természettudományi és elektrotechnikai ügyosztály és az 
olyan vállalatok könyvtárai között, mint a Philips; vagy pedig a 
földtani-ásványtani laboratóriumok és intézetek könyvtárai, a delfti 
bányászati ügyosztály, valamint a limburgi állami bányák könyvtára 
között.

A rokonjellegű intézetek és szakkönyvtárak ilyen megbeszélésen 
az egyetemi könyvtárak is közvetítő szerepet játszanak, egyrészt,ráért 
résztvesznek az egyetemen vagy főiskolán belül folyó megbeszéléseken, 
másrészt pedig, mert a nagy hollandiai tudományos könyvtárak között 
már folynak ilyen összehangoló megbeszélések, izeket most kiterjesz
tik az intézeti könyvtárak körére is; ezáltal ezek az intézeti könyv
tárak egyrészt sokkal szorosabban kapcsolódnak bele a könyvtári élet
be, másrészt pedig a kóiös megbeszéléseknek javára válnak az intéze
tek által nyújtott azzeismeretek. A legtöbb intézeti könyvtárt eddig 
aég nem eléggé tekintettük könyvtárnak. Az egyetemi könyvtárrá vár 
tehát az a feladat, hogy elősegítse az intézeti könyvtárak könyvtár- 
technikai tökéletesítését és bevezesse őket a gyakorlati könyvtári 
életbe.,.

= Bibliotheekleven, 19*16. 7»sz. 177-192.1.


