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1. A tudományos könyvtárak állományának gyarapodása
A tudományos könyvtárak állományának növekedését gyakran te

szik közzé számadatok formájában. Sz a gyarapodás ma már nyugtala
nító méreteket ölt. Saját könyvtárában minden vezető találkozik ez
zel a jelenséggel. Amerikai adatokból kitűnik, hogy az egyetemi 
könyvtárak állománya 15 év alatt megkétszereződik. A delfti Műsza
ki Főiskola könyvtára ugyanígy 15 év alatt kettőzi meg állományát.
A "Statistics on Libraries* c. kiadvány /1/ 120. ás 121. oldalán 
áttekintést közöl a különböző országok* egyetemi könyvtárainak fej
lődéséről.

Ha az év uj beszerzéseinek számadataiból indulunk ki, amelyek 
általában nagyjából megegyeznek más évek adataival, akkor kiszá
míthatjuk, hogy az alábbi egyetemi könyvtárak hány év alatt kétsze
rezik meg állományukat.

/1/ Statistics on libraries. Unesco, 1959
73



Az állomány megkettőzése . 
években

Egyetemi könyvtárak összesen 
egy országban
Ghana 10 év
Egyiptom 30 év
Alaszka 16 év
Amerikai Egyesült Államok 12 év
India 12 év
Japán 10 év
Ausztria 60 év
Csehszlovák Köztársaság 10 év
Dánia 10 év
Franciaország 100 év
Fémet Szövetségi Köztársaság 35 év

Az élet általános törvényei szerint a fiatal államok jóval 
gyorsabban fejlődnek, mint az öregek. Anélkül, bogy tovább elemez- 
nők a fenti különbségek jelentőségét, megállapíthatjuk, hogy az ál
lomány általában 20 év alatt megkétszereződik.

Az egymillió kötetes könyvtár építési költségei kb. 6 millió 
holland forintot tesznek ki. Ha pedig egyszer megépült, akkor az
zal kell számolni, hogy

20 év múlva ismét 6 millió holland forintra,
további 20 év múlva újabb 12 millió holland forintra,
újabb 20 év múlva ismét 2b millió holland forintra van szük

ség, és igy tovább, a végtelenségig.
lieg lehetünk győződve róla, hogy nincs a világon az a művelő

dési minisztérium, amely 20 évenként ilyen összegeket elő tudna te
remteni.

2. Az igénybevétel növekedése *
Az egyetemek gyorsütemü fejlődése a hallgatók, a tanszemély- 

zet és a kutatók állandóan növekvő számával, magasabb követelménye
ket támaszt a könyvtárakkal szemben is.

Hollandiában az egyetemeken és főiskolákon tanuló diákok szá
ma a következőképpen alakult: /2/

/2/ H.J. 10LTJEE: Wetenschap en hoger onderwijs in beweging.1959.
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1935 12 600 hallgató 1956 30 900 hallgató
1940 13 000 « 1959 32 000 ■

ennek megfelelően 1970-ben 56 000 hallgató /becslés szerint/.
összehasonlítás végett közöljük néhány más állam megfelelő a- 

datait;
1935 1956

Eémetorazág 73 000 130 000
Franciaország 82 000 158 000
Svédország 8 400 16 900
Svájc 8 700 12 900
Eagybritannia 63 600 101 000

A szovjet afiszakl főiskolákon 1940-ben 812 000 hallgató tanult. 
1955-hen számok 1 867 000-re emelkedett. S esek az adatok nem fog
lalják magukban az egyetemi hallgatókat. Becslések alapján a szov
jet egyetemi ás főiskolai hallgatók száma 1959 és 1965 között 4 mil
lió fölé fog emelkedni.

3. A könyv-termelés emelkedése és a termelők közti eltolódás.
Ha a világtermelést nézzük, ahogyan azt ВАЖЕН "Books for all" 

cimü müvében /3/ közli, amelyben a könyveimet - "a minden mástól 
különböző egyedi könyvet" - veszi statisztikai egységként, akkor 
azt találjak, hogy a teljes évi termelést jelentő 250 000 műből 
240 000 az alábbiak szerint oszlik meg az egyes országok között:

10 000 elménél nagyobb termés 
Franciaország
5émet Szövetségi Köztársaság
India
Japán
Anglia
Amerikai Egyesült Hl amok 
Szovjetunió

5000 - 10 000 d m
Kínai Hépköztársaaág

5000 - 10 000 d m
Csehszlovák Köztársaság
lémet Demokratikus 
Köztársaság
Olaszország
H ollandia

Lengyel Hépköztársaság

/3/ H.E.BAHKKR: Books for all. Unesco, 1956.
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3000 - 5000 cim
Argentina
Ausztria
Belgium
Brazília
Bolgár népköztársaság
Portugália
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thalföld
Jugoszlávia

1000 - 3000 cim
Kína /Tajvan/
Dánia
Finnország*
Görögország
Magyar Hépköztársaság
Indinézia
Norvégia
Román népköztársaság 
Törökország

ÍOOO cim500 -
Ausztrália
Kanada
Ceylon
Egyiptom

Izrael
Peru
Délafrikai Unió 
Vietnam

Beállításuknál fogva hajlamosak vagyunk arra, hogy figyelmün
ket elsősorban a nyugati országok könyvtermelésére fordítsuk. De 
már az első csoportban találkozunk Indiával, Japánnal és a Szovjet
unióval, a másodikban a Kínai népköztársasággal, a harmadikban Thai
földdel stb.

Tisztában kell lennünk vele, hogy a keleti államok egyetemei, 
főiskolái és kutatási intézményei egyre fontosabb helyet foglalnak 
el, számban növekednek, és egyre több könyvet és folyóiratot adnak 
ki.

A műszaki- és természettudományok területén megjelenő kiadvá
nyok számát az össztermelés 5 - 1 1  £-ára, azaz 11 000 - 27 500 cím
re becsülik. Ezt a mennyiséget egyetlen könyvtár sem képes vétel 
utján beszerezni. A delfti könyvtár évenként kb. 3000 műszaki tár
gyú müvet vásárol /98 000 holland forint értékben/.

Igen érdekes áttekintenünk, miként oszlik meg a könyvtaráéiés 
az egyes nyelvterületek szerint.



nyelv simák száma százalék

angol 32 285 21,8
orosz 25 000 16,9
német 22 750 15,4
japán 17 306 11,7
francia 14 628 9,8
spanyol 11 045 7,5
olasz 9 841 6,5
portugál 7 953 5,4
kínai 7 049 4,8

157 857 100,0
Ha Tlвeont azt követjük figyelemmel, milyen nyelvű Irodalmat 

vásárolnak a könyvtárak elsősorban, akkor a helyzet egészen más. 
Nyugaton az orosz éa a kínai iránt csak újabban nyilvánul meg ér
deklődés. Feltűnő az orosz nyelvű monográfiák éa folyóiratok teljes 
fordítása /cover to cover translation/ iránti nagy kereslet. A kí
naiból való fordítások Iránt a jövőben hasonló érdeklődés várható.

4. Együttműködő könyvtárak világ-hálózata 
Távgépíró éa nlkrofllmkártva
Utalhatnánk még sok egyéb példára és számadatra. Minden, ami 

könyvtárainkra vonatkozik, emelkedő irányzatot mutat. Mennél gyor
sabban vesszük fontolóra a fejlesztésükre és reformjukra vonatkozó 
lehetőségeket, annál hasznosabbak lesznek; mennél gyorsabban való
sítjuk meg ókét, annál több hasznot szerzünk velük könyvtárainknak.
Ez a felismerés kétségkívül az együttműködő könyvtárak világ-háló
zatához vezet, amelyben a közös munka pontosan szabályozva van, és 
amely a lehető legnagyobb gyorsasággal tudja kielégíteni az érde
keltek igényeit.

Az általunk célravezetőnek vélt megoldás a távgépíró és a mik
rofilmkártya kombinációjából áll. Jóllehet cikkünk elsősorban a 
távgépíróval foglalkozik, mégis röviden rámutatunk benne arra la, 
hogy a kettő összekapcsolása miként járulhat hozzá nehézségeink 
megoldásához.

Sz a kombináció a könyvtáraknak megadja a lehetőséget arra, 
hogy olvasóik érdekében a könyvtárközi kölcsönzés terén - а IS.oldalon 
lévő ábrán is látható módon - kapcsolatokat vegyenek fel egymással.
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Az А-Ъап levő könyvtár egyik olvasója érdekében a B. helység
beli könyvtárhoz fordul. Az A. és B. közti távolság ebben nem ját
szik szerepet. Amint a rajzon látható, A. lehet például Hollandiá
ban, Delftben, B. pedig Japánban, Hokidban. Az összeköttetés azon
nal létrejön; nem automatikus összeköttetés esetében is mindössze 
néhány percig tart. A B.-beli könyvtár, amely a kivülról jövő i- 
génylést megkapja, a kért dokumentumról készíttetett vagy készleté
ből kiemelt mikrokártyát légipostán megküldi az A. könyvtárnak, a- 
mely azt olvasójának továbbítja. A kölcsönkérő Így igen rövid idő * 
alatt hozzájut a szükséges irodalomhoz, amelyet azután saját doku
mentációja részére birtokba vehet. A B.-beli könyvtár pedig ezzel 
nagy távolságra nyújt fontos szolgáltatást az A. könyvtár egyik ol
vasójának anélkül, hogy saját állományát elvonná. £z azt jelenti, 
hogy bárki, bárhol van is, az egész világirodalmat igénybe veheti 
anélkül, hogy a kölcsönző intézményt megkárosítaná. A könyvtárak 
szempontjából is nagy előnyt jelent, hogy könyveiket nem kell ide- 
oda küldözgetniük, és ezért ezek jobb állapotban maradnak. Bem sé
rülnek ui. meg többé a szállítás alatt, és nem veszhetnek el. Je
lentős megtakaritások is lehetségessé válnak; mivel ui. más könyv
tárak állománya is rendelkezésre áll, azért a könyvtárak beszerzé
seiket saját gyűjtőkörükre korlátozhatják, a nincs szükségük többé 
állományuk olyan széleskörű fejlesztésére. A mikrofilmkártyának és 
a távgépírónak - a modern technika eme egyszerű vívmányainak - ü- 
zembehelyezése, amelyet minden különleges "kutatás" nélkül alkal
mazhatunk, a könyvtárak részére nagy fejlődést jelent.

5. A távgépíró
A távgépíró olyan üzenetközvetítő eszköz, amelynek révén a - 

mondjuk - A.-beli Írógép a B.-beli Írógéppel áll összeköttetésben. 
Az A. partner közleményét a távgépíró-billentyűk leütésével leír
ja, 8 a szöveg egyidejűleg - levél formában - megjelenik a B. part
ner távgépírójának papírján. A távgépíró először a telefonhálózat
ba volt bekötve, ma már azonban sok országnak saját külön távgépí
ró-hálózata van, amely független a telefon-hálózattól, és automa
tikusan nemzetközi összeköttetést alkot. Hollandiában, Belgiumban, 
Dániában, a Bémet Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában ás Svájc
ban egyszerűen számok tárcsázásával felhívható a kívánt állomás, s 
a távgépíró máris üzembe helyezhető.
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Az összeköttetés azonnal létrejön, és az űzőiét továbbítható. 
Ez természetesen függ attól, bogy - mint a távbeszélőnél - a hí
vott szám nem foglalt-e. Olyan államokban, ahol még nem lehetsé
ges közvetlen összeköttetést teremteni, először a közvetítő köz
pontot kall felhívni.

Hollandia és Anglia között az összeköttetés példénl az ams- 
terdami és a londoni központon keresztül jön létre. Az Ilyen nem 
automatikus összeköttetés természetszerűleg hosszabb időt vesz 1- 
génybe. A távgépíróval való üzenetközvetítés persze jóval gyor
sabb, mint a levélben!, ugyanolyan gyors, mint a telefon közlése
ké, legnagyobb előnye azonban különleges pontossága. A távbeszélő 
összeköttetés köztudomásúan nem mentes a hibáktól, nem küszöböli 
ki a félreértések lehetőségét, s ezek az irodalom-kereséseknél 1- 
dőtrablóak és költségesek. A távgépírónál mindez teljesen ki van 
zárva. Igen fontos mozzanat az Is, hogy az összeköttetés közvetí
tő személyek nélkül jöhet létre. Semmi, nehézségbe nem ütközik te
hát, ha egy közleményt akár a világ másik végére akarunk is továb
bítani. A napközbeni európai adásokat a világ másik részén éjsza
ka fogják fel. A következő reggel Így az üzeneteket már ott talál
ják, ás a kérést azonnal munkába vehetik. Ebből la kitűnik, milyen 
előnyt jelent ez a közlemények nemzetközi továbbításában. A közve
títés gyorsasága még fokozható a lyukszalag-készülék alkalmazásá
val. Ennél a közlemény megfelelő lyuk-kombinációk belyukasztásá- 
val szalagra kerül. A megjelölt lyukszalagot a lyukszalag—adógép 
még gyorsabban továbbítja. Ez jelentős megtakarítást eredményez.

Ezenkívül biztosak lehetünk benne, hogy a közvetítés teljesen 
hibátlan, mivel a szöveget előre kijavíthatjuk.

т Ж
A távgépíró egyszerű segédeszköz, amelyet nem szabad valami 

bonyolult dolognak elképzelnünk. A távgépíróra éppenugy elő lehet 
fizetni, taint a távbeszélőre. A készülék bérelhető, nem szükségéé 
megvennünk. Csak az előfizetési és az egyes távirások közvetítési 
diját kall fizetnünk. Bár a készülék több helyet foglal el, mint 
a telefon, még Így sem nagy - mint az 1. sz. ábrából kitűnik - a 
helyszükséglete; a helyhiány tehát nem lehet az üzeabe-helyezés 
akadálya. Semmi esetre sincs szükség erre a célra külön helyisé
get lefoglalnunk vagy pláne építenünk.

A távgépíró-kapcsolat azért sokkal előnyösebb a postai és a
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távbeszélő kapcsolatnál. A 'kozvetitések díjszabása alacatuiy. Éppen 
esért nem meglepő, hogy az üzleti életben oly gyorsan és messzeme
nően terjed. A könyvtárak a távgépírót hasonló módon, előnnyel al
kalmazhatják mind Írásbeli üzenetközvetítéseiknél, mind pedig iro
dalom-kereséseikben és kölcsönző szolgálatukban; /a Manchester 
Central Library főleg távgépíró utján továbbítja felvilágosításait 
az érdeklődőkhöz/.

Cleveland, Center for Doc. and 
Comm. Research

Angliában:
Manchester, Central Library 

Hollandiában:
Delft, Műszaki nőiskola Könyvtára
Hága, Bibliothek des Economiechen 
Voorlichtingsdienstes
Utrecht, Egyetemi Könyvtár
Eindhoven, Műszaki Főiskola Könyv
tára,

Hémet Szövetségi Köztársaságban:
Hannover, Bibliothek der Tech
nischen Hochschulв

1959.1.

1955.71.

1957.17.Ю .

1957.7.20.
1957.7.27.

1958.1.2.

1959.11.

б. A távgépíró használata
A távgépírót első Ízben 1950 januárjában alkalmazták a könyv

tárak.
Az Amerikai Egyesült Államokban:

Racine and Milwaukee Public Libraries 1950.1.25
Lansing Public Library 1951.
Chicago, Midwest Interlibrary Center 1951.
Washington, Library of Congress 1952.
Philadelphia, Union Library Catalog 1957.I.14.

Az Egyesült Államokban valószínűleg más könyvtáraknak is van 
távgépírójuk. Ugyanez vonatkozik Angliára is. Kívánatos volna, ha 
erről megfelelő összeállítás készülne. Héhány egyetemi vagy főis
kolai könyvtárnak ugyan nincs saját távgépírója, de használhatja 
fenntartó intézménye berendezését. Ez a helyzet például a követke
ző német könyvtárakban: Drezda А952/, Aachen /1955/ ée l&tachen 
/1958/.
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Természetesmi figyelembe kell Tennünk a távgépíró használati 
költségeit is. Székét a költségeket azonban, mint bárki megálla
píthatja, jóval meghaladják a könyvbeszerzésnél, az alkalmazottak: 
fizetésénél, valamint a könyvtár bővítéséhez szükséges építési 
költségek terén elérhető megtakarítások. Az alábbiakban közöljük 
a távgépíró és egyéb közvetitőeszközök /a posta és a távbeszélő/ 
költségeit:

A távgépíró költségei magukban foglalják:
1. a távgépíró-berendezés kölcsön-dijait és
2. a közvetítési dijakat.

» '•
Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, öeszehasonlitás

céljából közöljük a telefon- és a távgépíró dijakat Belgiumban, 
Franciaországban és Hollandiában.

Belgium:
telefon távgépíró

belga frank
a készülék bekapcsolási dija 420 -
évi előfizetési dij 1200 -
a helyi forgalom díjszabása 2 2
a belföldi forgalom díjszabása 10.50 6

Franciaország:
telefon távgépíró

francia frank
a készülék bekapcsolási dija 24 000 29 000
évi előfizetési dij /fcáris/ 17 200 ■Í477 000

+ 10 500 /vidék/
a helyi forgalom díjszabása 20 60
a belföldi forgalom díjszabása 120 120

Hollandia:
telefon távgépíró

holland forint
a készülék bekapcsolási dija 100 100
évi előfizetési dij 72 1200
a helyi forgalom díjszabása 0.04 0.10
a belföldi forgalom díjszabása 0.67 0.35
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Hollandiában a belföldi díjszabást 1959 augusztusában csökken
tették. Jelenleg a háromperces távgépiró-összeköttetés a régebbi
0.80 holland forint helyett 0.35-be kerül. A távgépíró díjszabása 
a külföldi forgalomban jóval kisebb, mint a távbeszélőé. A gép- 
táviratozás kb. feleannyiba kerül, mint a távolsági beszélgetés, a- 
mint az a következő példákból is látható.

A háromperces összeköttetés költségei:
telefon távgépíró

Belgium 1.50 1.15 0.05 pro 8.18 sec
Dánia 5.70 2.15 0.05 pro 3.33 sec
Franciaország 3.60-6.75 2.- 0.05 pro 4.62 sec
Magyar népköztár
saság 11.25 3.90
Olaszország 14.55 6. 60
Ausztria 10.05 2.75 0.05 pro 3.33 sec
Algéria 21.75 7.05
Hollandiában a külföldi távolsági beszélgetés akkor is 3 per

cesnek számit, ha nem tartott 3 percig. A távgépírón való üzenet
közlés tehát Hollandiából jóval olcsóbb, mivel a díjszabás percek 
helyett másodpercekre van megszabva. Ezáltal a távgépíró üzenetköz
vetítései külföldre előnyösebbek, mint a távbeszélőé.

összehasonlításként közöljük néhány egyéb állam adatait is. A 
háromperces géptáviratozás költsége Angliából az alábbi államokba:

Ausztria 12 s 0 d Hollandia 4 s 9 d
Belgium 4 s 9 d Hémet Szöv.Eözt. 6 s 9 d - 8 s
Franciaország 4 s - 6 s Svájc 6 в 9 d

Amerikai Egyesült Államok L 3 az első percért
i 1 minden további percért.

A távgépíró előfizetési dija Angliában egy évre 160 font.
Bémetországban a helyi forgalomban a háromperces géptávirato

zás költsége 0.10 DM, a távolságié 75 km körzetben 0.60 Ш ,  200 ká
ig 0.90 Ш  stb. A megállapított díjtételek minden országból besze
rezhetők.

Az alábbiakban közöljük a delfti Műszaki Főiskola könyvtáréban 
lévő távgépíró költségeit az üzembe állítás óta:
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1957 /ápr. óta/
1958
1959 /ápr.-ig/

a készülék 
dijai *782.-

1998.-
666. -

a géptáviratok 
dijai

696.24-
1048.-
399.15

összes dijak
felállitási
költségek

összes költségek

3446.-

117.50
2143.39
5706.89 f.

2143.39

A következő táblázat azoknak az irodalom-kereséseknek számát
mutatja, amelyek levélpostával, telefonon vagy távgépirőn érkeztek:

1956/57 1957/58 1958/59
Írásos megkeresések 53 649 56 669 60 000
telefon-megkeresések 6 896 7 055 8 000
bejövő géptáviratok 1 176 4 436 4 500
kiküldött géptáviratok 1 393 5 418 6 100
Végül összehasonlítás céljából bemutatjuk a delfti Műszaki

Iskola könyvtárának összes távbeszélő- és távgépíró kiadásait:

telefon távgépíró
1958 f. 9534.29 f. 3046.-
1959 /mára.végéig/ 3033.39 1065.15

A telefondíjak összegei általában ebhez hasonlók. Ennélfogva 
összehasonlíthatók a távgépíró dijaival. A mi esetünkben 1/3-át te
szik ki a telefondíjaknak. Ha az egész levelezés költségeit számít
juk, akkor megállapíthatjuk, hogy a géptávi ró-dljak elenyészően ki
csinyek.

7. A delfti géptáviró-forgalom Hémetországgal és egyéb országokkal
A delfti Műszaki Főiskola könyvtára rendszeres géptáviró-ösz- 

szeköttetésben áll a németországi könyvtárakkal, kutatóintézetek
kel és az Iparral. Különösen élénk ez a kapcsolat a frankfurti 
/a.M./ Gmelin Institut-tál, a düsseldorfi német Mérnökegyesülettel

Októberben a távgépírót lyukszalag-berendezéssel egészítettük ki.
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és a hannoveri Műszaki Főiskola könyvtárával. Ezenkívül rendszeres 
forgalmat bonyolít le egyéb országokkal is.

Távgépíró-forgalom a külfölddel:
Norvégia

Borregaard A.S. Sarpeborg, Oslo 1400
Rederforbund, Borges Rederforbund,
Oslo 1363

Olaszország
Ministero P.T. Ispettorato Generale 070 
déllé Telecommnnicazioni, Roma 
F.I.A.T. SPS Torino 1014
Olivetti Ing.Cen C. SPA, Roma 010

Svájc
Brown Boveri en Со. A.G., Baden 52921
Gebr.Sulzer AG, Winterthur 52865
Landis und Gyr. AG, Zug 52677
Oerlikon Engineering Co., Zürich 52135
CIBA AG, Basel 62294
Sandoz AG, Pabrikstrasse 60, Basel 62143

Franciaország
Centre National d’Études des télé
communications, Párizs 20849

Német Szövetségi Köztársaság
Rhein!sch-Westfälische Hochschule, f 
Aachen, Bibliothek der Technischen^ 
Hochschule ( 832704
Farbenfabriken Bayer AG,Leverkusen 8510881 
Schloemann AG, Steinstrasse 13 f 8582747 

Düsseldorf I 8582745
Duisburger Kupferhütte, Wethau- 

serstrasse 220 
Duisburg

Verein Deutscher Maschinenbau- 
Anstalten, Düsseldorf 
Fried. Krupp, Essen 
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt a.M.
Zanders J.W. Papierfabrik,
Bergisch Gladbach 
Bergbaulager, Essen 
Siemens AG, Erlangen 1.

855863
8582691
857822
8582107
887912
857758
629871

Anglia
British Drug Houses Ltd., London 
N.l. Graham Street, City Road, 22866
Wimpey, George and Co. Ltd. London J 224-36 
W.8. Stationary Office - 1 23247
Her Majesty’s.Bristol 1. London 22805



Ministry cf Agriculture, Fishe
ries and Food, bondon S.7T.1. 
Manchester Central Library, 
Manchester
British Brown Boveri, London S.W.l.

22137
22774
22112
66149
23448

United Kingdom Atomic Energy 
Authority, Didcot Berks, Harwell 83135

8. összefoglald következtetések
A távgépíró hálózatba - azonnali hatállyal - egyszerű előfize

téssel lehet bekapcsolódni. Ha a távgépírót üzembehelyezzük, akkor 
éppenugy mint a telefon esetében is, bekapcsolódtunk az egész hazai 
és nemzetközi távgépíró hálózatba. A távgépíró kezelése igen egy
szerű.. A könyvtárak levelezésére már elkészült egy géptávirat-kód, 
a "Telecode" tervezet, amely remélhetőleg még tovább fog bővülni és 
fejlődni. Ennélfogva nem kell a kartársak kezdeményezésére várnunk, 
hanem amilyen gyorsan csak lehet, saját könyvtárunkban is használat
ba kell vennünk a géptávirót. A késedelem minden nap veszteséget je
lent, mivel a jólfelszerelt könyvtárakkal való gyors kapcsolat elő
nyére válik az olvasóknak. Kívánatos volna, ha valamennyi nemzeti 
könyvtár, egyetemi és főiskolai könyvtár és egyéb nagy tudományos 
könyvtár rendelkezne távgépíróval és mikrofilmkártyával.

A lehetőségeket csak akkor használhatjuk majd ki, ha már min
denütt bevezették a távgépíró és a mikrofilmkártya használatát.

A központi katalógusok fontos szerepet játszanak a könyvtárkö
zi kölcsönzésben, mind országosan, mind nemzetközileg. Szervezetü
ket és problémáikat, amelyek szorosan összefüggnek feladataikkal és 
munkamódszereikkel, igen jól Írja le ВHUMMEL "Union catalogues" cí
mű munkájában. /4/

BRUMME! megállapításai szerint a központi katalógus feladatai 
a következők:

1. A monográfiák és folyóiratok lelőhely-nyilvántartása.
2. Közvetítés a kölcsönzéseknél.
3. Együttműködés az állománygyarapításban.
4. Bibliográfiai felvilágosítás.
5. A résztvevő könyvtárak jegyzékének gondozása.

/4/ L. BRUMMET.; Union catalogues. Unesco, 1956.
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BHUKMEL azon a véleményen van, hogy a központi katalógusnak 
nem szükséges valamennyi járulékos feladatát teljesíteni, hanem 
elsősorban az 1. pontot, mint főfeladatot kell elvégeznie, amelyet 
6 "kiemelkedően íontos"-nak tart. Leszögezi, hogy a 2. feladat, az
az a könyvkolcsönzést központ feladata nem feltétlenül szükséges 
és hogy a 3., 4-- és 5. feladatokra sem kell túlságosan nagy súlyt 
helyezni.

Ha az első két pont szempontjából vizsgáljuk a központi ka
talógusokat, akkor megállapíthatjuk, hogy az érintett könyvtárak 
az együttműködésre és jó szervezetre irányuló törekvésükben kiépí
tették az érdeklődések, a válaszadások és a költségelszámolások 
rendszerét; eközben egyes esetekben /London, Bern, Hága/ a közpon
ti katalógust kezelő könyvtár mint kölcsönzési központ is működik.^

Dicséretreméltó módon olyan szabályzat létrehozására törek
szenek, amely az ügyintézéshez minimális szervezetet és formalitá
sokat igényel, és maximális gyorsaságot tesz lehetővé. Az eddigi 
körülmények között ez levelezéssel és a kért müvek megküldésével 
jár.

Teljes mértékben megértjük, hogy az eddigi gyakorlat szüksé
gessé teszi: a könyvtárak bizonyos korlátozásokhoz ragaszkodjanak 
állományuk használatát illetőleg. A könyveket csak sürgős szükség 
esetén lehet kikölcsönözni. A nemzetközi kölcsönzéseknél a könyvtá
raknak meg kell győződniök róla, hogy a könyv nem található meg an
nak az országnak a könyvtáraiban, ahol a kérés felmerült. A nagy 
távolságokra való megküldés kockázatokkal jár, és a könyvtárnak 
hosszú Időre nélkülöznie kell könyvét.

Angliában csak a national Central Library és a könyvet kérő 
ország nemzeti könyvtárának közvetítésével kölcsönöznek. Természe
tes, hogy bizonyos biztosítékokra van szükség.

Ha azonban felismerjük, milyen korszerű közvetítő-eszközök 
állnak manapság rendelkezésünkre, akkor meg kell állapitanunk,hogy 
fokoznunk kell munkánk eredményességét. Sok sző hangzott már el a 
reprodukció—adta lehetőségekről; radikális eredményeket azonban 
még nem értünk el ezen a téren. Az idő ma megérett a radikális 
változásokra. Abban a pillanatban, amikor a távgépíró a posta, a 
mikrofilmkártya pedig az eredeti dokumentum helyébe lép, amikor a 
központi katalógusok között távgépíró-összeköttetés létesül, akkor
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rendkívüli gyors együttműködést hozxuak létre. A központi katalógu
sok akkor legfőbb feladatuknak szentelhetik magokat: annak közlé
sére, hol találhatő az adott mü. Nem lesz további szükségük rá, 
hogy kölcsönző könyvtárként is működjenek, s ez sok felelősségtől 
és adminisztrációtői tehermentesíti őket. Így jobban teljesíthetik 
majd feladatukat, és gyorsabban tudják megadni felvilágosításaikat.

Az Egyesült Államokban a washingtoni /National Union Catalog 
in the Library of Congress/ és a philadelphiai /Union Library Ca
talog/ központi katalógusok távgépíróval elérhetők. Hollandiában 
a delfti Műszaki kőiskola központi műszaki katalógusa szintén elér
hető géptáviró utján, és a hágai Koninklijka Bibliotheek olvasói 
szintén nyomatékosan támogatják az ott található központi kataló
gus bekapcsolását a távgépíró hálózatba. Londonban elvileg már el
határozták a távgépíró üzembehelyezését. Ez forradalmasítani fogja 
az angol kapcsolatokat. Ha a Münchenben, Stuttgartban, krankfaxt 
a.M.-ben, Kölnben, Göttingenben, Hamburgban, Berlinben és Karburg- 
Lahn-ban található központi katalógusok szintén csatlakoznak a gép- 
táviró-hálózathoz, /5/ akkor fontos lépést teszünk majd előre a 
nemzetközi együttműködés terén.

%
A technika korszerű segédeszközei, a távgépíró, a mikrofilm

kártya alkalmasak arra, hogy kiszélesítsék a könyvtárközi kölcsön
zés országos határait. Részünkre megszűnt a távolság, mivel percek 
alatt áthidalhatjuk a modern közlési eszközökkel. A könyvtáraknak 
szinte arra kell majd ügyelniök, hogy belső munkáikkal - a dokumen
tumok adminisztrációja, szállítása és másolása terén - ne maradja
nak el a korszerű közlési eszközök mögött a nemzetközi könyvtárkö
zi kölcsönzésben.

Irodalom a távgépíróról:

L.J. ven der WOIX: Die praktischen Erfahrungen der Bibliothek 
der Technischen Hochschule in Delft mit Telex und Microfiche. In
ternational Association of Technical University Libraries.Reprints 
and Publications, no.11.

/5/ E. EGGER: Die Gessmtkataloge in Europa. 
Libri 7 /1958/ 4.no. 509-324.p.
Libri 8 /1958/ 2.по. 171~18в.р.

87



A.L. SMYTH: Manchester’s telez service In demands. Municipal 
Journal 4 April 1958.

J.D. MACE: Teletype speeds interlibrary loans and references. 
Library Journal 83 /1958/ 9, 1325-1327.p.

Irodalom a mikrokártyáról
L.J. тап dar VOIE and J.C. ТОННОЙ: The microcopy on flat film 

as an aid in documentation. Revue de la Documentation 17 /1950/ 5_
8.p.

L.J. van der VOLE and J.C. ТОННОЙ: La microfiche en documen
tation. Hommes et techniques 9 /1953/ 98, 67-73 p.

?. RISER: The Scholar and the Future of the Research Library. 
Sew York, 1944.

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÚTJA 
(Szöveg az 5 -  6 .oldalakon.)

Eredeti cím: Der Fernschreiber im Leihverkehr der wieaenachaftlichen
Bibliotheken.

Megjelenti Nachrichten für Dokumentation. lU g .  1960. 2JL  78-86.P.
ÛSzK forciez.: 2397.*
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