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A Z  ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS KÖZPONTI KATALÓGUSOK FEJLŐDÉSE

A szerző (1955—ben az UNESCO kiadásában megjelent "Union catalogues" c. kézikönyv Írója) az alábbi előadását a FID 26. konferenciáján (I960, 
julius) tartotta. Felhívjuk olvasóink figyelmét 
a cikk végén közölt bibliográfiára, mely számos 
magyarra fordított közleményt is tartalmaz. Ezeknél közöljük a fordítás számát is (F ...) jelzés
sel, mely alatt a KUK Könyvtártudományi Szakkönyvtárában megtalálhatók.

Ha erről a témáról általánosan akarunk beszélni, bele kell él
nünk magunkat a különböző országok viszonyaiba, mivel - ha egyálta
lában lehetséges valamiképpen általános szabályokat felállítani, - 
igen nagy mértékben az egyes országok viszonyaitól függ, vajon e- 
zek a szabályok alkalmazhatók-e, és ha igen, hogyan. Az ország 
nagysága természetesen igen fontos szerepet játszik. Szinte magától 
értetődik, hogy olyan kis országban, mint Hollandia, csak egy or
szágos központi katalógusra van szükség; ha pedig mégis van más 
központi katalógus is, úgy ezek szakjegyzékek legyenek, ne pedig 
regionális jellegű katalógusok. Nagy országban viszont fontos lehet 
a regionális katalógusok hálózata, de csak akkor, ha az egyes tája
kon belül a könyvtári szervezet biztosítani tudja ilyen központi 
katalógus fenntartását és rendes működését.

Az előbb elmondottak alapján talán világos, hogy a "táj" /ré- 
S1°/ kifejezés az adott országon belül viszonylag kis területet je
lent. A regionális kifejezést ugyanis úgy is fel lehet fogni, hogy 
a központi katalógus egy sor ország könyvtárainak állományát tar-
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genta! maz e s . És nes csupán clyan világszervezetre lehet ilyenkor 
dőlni, mint amilyenre valamikor Brüsszelben vállalkoztak. As ilyen 
vállalkozások a túlzott idealizmus rosszul sikerült termékei, ami
hez még téves szervezési elvek is járultak, és igy korai elmúlásra 
vannak kárhoztatva. Be még az olyan kisebb méretű vállalkozás is, 
mint a Besterman terv, amely sok európai országra terjedt ki, ke
resztül vihetetlen és kudarcra van Ítélve. Az ilyen elgondolások 
túlságosan becsvágyóak és túlságosan költségesek, a siker túl sok 
beláthatatlan tényezőn múlik, mig ugyanakkor - és ezt nem szabad 
figyel men kivül hagyni - a fejlődés kétségtelenül más irányban ha
lad. A nemzetközi szervezetnek inkább központi katalógusok hálóza
tából kell állnia, amelyben a cél a hatékony együttműködés bizto
sítása; ennek előfeltétele viszont az érintkezés rendszeres és 
gyors volta. E cél elérése érdekében, az International Federation 
of Library Associations /IFLA/ központi katalógus bizottságának 
megbízásából /Commission on Union Catalogues/ dr. Eugen Egger ösz- 
szeállitott egy központi katalógusokról szőlő útmutatót, amely - 
remélem - még az idén meg fog jelenni. Az egyetlen élő példa nem
zetközi regionális központi katalógusra, a skandináv államok ide
gen publikációkat feltáró központi címjegyzéke; itt azonban olyan 
szervezettel van dolgunk, amelynek működését elsősorban az ezen or
szágok között kiépült szoros kapcsolat biztosítja.

XAGYBRITANXIA

Országos katalógusokra és adott ország határain belül regioná
lis katalógusokra van tehát szükség. Vegyük sorba, milyen példák 
Ál 1 n<úr ezen a téren rendelkezésre. Először a nagybritanniai helyze
tet kell megvitatnunk; ez az ország volt ui. az első, amelyik meg
alkotta azt a regionális katalógusokból álló hálózatot, amely or
szágos központi katalógussal működik együtt. Hagybritanniában a há
lózat tudvalévőén egy sor regionális katalógusból tevődik össze; a 
legtöbbjének ezek közül publikált címjegyzéke is van, amelynek má
solatait a National Central Library-be juttatják el, ahol a Natio
nal Union Catalogue /Országos Központi Katalógus/ működik. Amikor 
1935-ben J.H.P. Pafford, - akkoriban a National Central Library i- 
gazgató-helyetteae, - kiadta "Library cooperation in Europe" /Könyv
tári együttműködés Európában/ c. könyvét, meg volt győződve róla, 
hogy a hazájában kialakult rendszer a legjobb. Ez a meggyőződése



nem csupán azon a feltevésen alapalt, hogy a központosítás, vagy a 
központosítás a könyvtárak országos csoportosításával kombinálva 
keresztülvihetőtien vállalkozás, hanem azon is, hogy az angol rend
szernek megvoltak a maga saját, igen pozitívan értékelhető előnyei.

"A rendszer pozitív előnyei - a már felsoroltakon kívül - 
nyilvánvalóak és sokrétűek. Az ilyen hálózatban az egyes táj
egységeken belül a legtöbb könyvtáros lameri egymást, ami 
nagyban és egészben a munka sikerét biztosítja. E személyes 
ismeretség következtében valószínűen kevesebb tartós nehézség 
is adódik; ezek a nehézségek ui. általában gyorsan és kielégí
tően leküzdhetők ott, ahol személyesen könnyen meg lehet vitat
ni őket. Még ennél is döntőbb talán az a körülmény, hogy a leg
több könyvtárosnak lesznek némi ismeretei a hálózat más könyv
tárairól, természetükről és állományukról, egyes különgyüjte- 
rnények létezéséről, tudják, hogy egyes tárgyak szakértői hol 
találhatók stb. A legnagyobb előnyt azonban az összes érdekel
tek gyors és könnyen létrejövő érintkezése jelenti. Bendelke- 
zésre áll a telefon az üzenetek számára; a könyvtárosok és az 
olvasók személyes látogatásokat tehetnek, a könyvek szállítá
sa gyors, és annak ellenére, hogy - kivéve, ha a terület na
gyon kicsi, - a könyveket és az üzeneteket majdnem kizárólag 
posta utján közvetítik, mégis sok olyan alkalom fog adódni, a- 
mikor más módon is kedvezőbben lehet továbbítani őket; a köny
vekért az olvasó személyesen mehet el, vagy küldönc, kerékpár 
vagy gépkocsi hozhatja; az üzeneteket hasonlóképpen lehet to
vábbítani, vagy telefonon lehet leadni; az érintkezést tehát 
még gyorsabbá lehet tenni és legalább olyan olcsóvá, mint a 
postát." *
A regionális katalógusok országos hálózatának sarokkövét Paf

ford az országos központban látja, amely országos központi kataló
gussal rendelkezik; ide továbbítják a regionális hivatalok azokat 
a kéréseket, amelyeket maguk nem tudnak teljesíteni; e módszer se
gítségével a keresett mü megtalálható a másik tájegység valamely 
könyvtárában. Ha tehát a regionális központi katalógus magában fog
lalja saját tájegysége valamennyi könyvtárának állományát, ha to
vábbá az országos központi katalógus valamennyi regionális katál é-

'J.H.P. Pafford: library Cooperation in Europe. London, 1935, 33.p.



gttB cédulamásolatait tartalmazza, úgy tökéletesen kiegyensúlyozott 
hálózat áll rendelkezésre.

Mindezek ellenére nyilvánvalóvá vált, hogy ez a rendszer nem 
oly tökéletes, Eint amilyennek első pillanatra látszik. Rendszere
sen visszatérő nehézséget okozott a regionális szervezet finanszí
rozása; erre a célra ui. helyi forrásokból kellett pénzt szerezni. 
Másik nagy nehézséget okozott az a körülmény, hogy a körzeteken be
lül a közmüvelődési és megyei /County/ könyvtárak jelentik a könyv
tárak többségét, s ezekhez egy sor egyetemi könyvtár is járul. A 
szakkönyvtárak, amelyek pedig oly fontos szerephez jutottak az u- 
tóbbi évtizedben, nincsenek benne képviselve, az ő szükségleteik 
kielégítéséről nem történik általa gondoskodás. Végül, az angol 
szervezet igen komoly hátrányát jelenti az a tény, hogy a Rational 
Union Catalogue csak arról tud felvilágosítást nyújtani, mely köz- 
zetben található meg az adott kiadvány; a pontos lelőhelyet csak a 
regionális központi katalógus tartja nyilván, s ennek alapján ál
lapítható csak meg, melyik az a könyvtár, amelyik a kiadvánnyal 
rendelkezik. Magától értetődik, hogy a kéréseknek ily módon való 
elintézése komoly nehézségekbe ütközik. A könyvtárközi kölcsönzés 
során bekövetkező időveszteség, amelyről annyi panaszt hallani, 
más okokra is visszavezethető. Ezek között a legnagyobb súlyú té
nyező az a komoly kiesés, amely az országos és a regionális kata
lógusokban részint a második világháború és részint az anyagi esz
közök hiánya következtében bekövetkezett. A Rational Union Catalogue 
ennek következtében korántsem mondható teljesnek, úgy hogy az újabb 
publikációk lelőhelyeit lajstromok körözése révén kell megállapita
ni, ami még további időveszteséggel jár. Ez a helyzet vezetett a- 
zoknak a különböző tanulmányoknak és jelentéseknek megírására, a- 
melyek között Robert P. Vollans "Library Cooperation in Britain" 
/Könyvtári együttműködés Nagybritanniában/ /1952/ c. tanulmánya 
talán a legjelentősebb. Ez a jelentés adott alapot az 1954-ben ki
adott "Recommendations on Library Cooperation" /A könyvtári együtt
működésre vonatkozó javaslatok/ c. mü megjelentetésére, amelynek 
nyomán elhatározták, hogy 1958 jan. 1. után a National Union Cata
logue az újonnan megjelent angol könyveket nem fogja többé nyil
vántartani. Ez a katalógus ennek következtében a jövőben csak az 
1958 előtt kiadott angol könyvek, valamint az idegennyelvü könyvek 
lelőhelyeit tünteti fel. Elhatározták azt is, hogy olyan interre-



gionális könyvbeszerzési tervet dolgoznak ki, amelynek értelmében 
az angol anyagot tudományágak szerint felosztják az egyes tájegysé
gek között. A kijelölt tudományág angol anyagát az egyes tájegysé
gek teljességre törekedve gyűjtik. 1959. január 1. óta a regionális 
központok a náluk hiányzó angol anyagért nem a National Union Cata- 
logue-hoz, hanem az illetékes regionális központi katalógushoz for
dulnak.

A jövő fogja eldönteni, milyen eredményeket fog hozni ez az uj 
szervezési forma. Az legalábbis remélhető, hogy a National Union 
Catalogue hiányosságait megszűnteti majd. Heg kell említenünk még 
azt is, hogy a National Central Library "telex"-berendezést szer
zett be, hogy meggyorsítsa az összeköttetést a National Union Cata
logue és a regionális központok között. Később még visszatérek a be
rendezés jelentőségére.

FRANCIAORSZÁG .
A franciaországi szervezet sokkal újabb keletű, mint az angol, 

és úgy látszik sok tekintetben ennek példáját követte. 1952-ben ve
tették meg az alapját az országos Catalogue Collectif des Acquisi
tions étrangères-nek /Külföldi beszerzések kollektiv katalógusa/ 
ez a katalógus a könyvtárak állományába 1952 januárja óta felvett 
idegen publikációkat regisztrálja. Regionális központi katalóguso
kat állítottak fel a 16 vidéki egyetemi könyvtárban, amelyek a re
gionális központ szerepét töltik be. Egy másik vállalkozás az In
ventaire des périodiques étrangères reçus en Prance par les biblio
thèques et les organismes de documentation/"francia könyvtárak és 
dokumentációs szervezetek részére járó külföldi folyóiratok nyil
vántartása"/» ®z ® Bibliotheoue Nationale-ban van felállítva. E- 
zenkivül az egyes megyékben /départements/ vannak jegyzékek, ame
lyek magukban foglalják a kurrens francia és idegen folyóiratokat. 
Hogy az Inventaire kizárólag külföldi folyóiratokat regisztrál, 
szinte magától értetődő, mivel valamennyi francia folyóirat megta
lálható a Bibliothèque Nationale-ban, ahol az Inventsire-t vezetik. 
Nagy tehát a hasonlóság a nagybritannáai megoldáshoz, a különbség 
csak az, hogy itt sokkal kisebb mennyiségekkel van dolgunk, s e- 
zért nehézségek is ritkábban mutatkoznak.
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-NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Egészen más helyzettel állunk szemben a Német Szövetségi Köz
társaságban. Ebben az országban a második világháború véget vetett 
annak a n3gy műnek, amelyet a PreussischerGesamtkatalog jelentett, 
s amely az első ilyen katalógus volt Európában. Nagy szerencsének 
mondható, hogy a Frankfurt/Main-ben levő Sammelkatalog megmaradt; 
annak ellenére ui. hogy a résztvevő könyvtárak veszteségei igen te
kintélyesek, ennek a Sammelkatalognak 4 millió cimleirása még min
dig használható. Ezt a katalógust lezárták a háború után, munkáját 
a hesseni központi katalógus folytatta, egyike azoknak a regioná
lis központi katalógusoknak, amelynek helyettesítenie kellett a ko
rábbi Gesaatkatalogot a Német Szövetségi Köztársaságban. A háború 
utáni Németországban ezt a megoldást azért választották, mivel a 
körülmények csak szűk területen tették lehetővé az együttműködést. 
•Tudatára ébredtek azonban annak is, hogy az olyan vállalkozás, mint 
a Gesamtkatalog, amely nem csupán lelőhelyjegyzékként szerepelt,ha
nem bibliográfiai feladatokat is vállalt, túl széles alapokon nyu
godott, és arra volt kárhoztatva, hogy kudarcot valljon még akkor 
Í3, ha nem jön közbe a világháború. Pafford okfejtésére emlékezte
tő érvek alapján tehát regionális központi katalógusok felállítását 
szorgalmazták. A Szövetségi Köztársaságban jelenleg 7 ilyen regio
nális központi katalógus létezik; közülük néhány már befejezést 
nyert és működik is, mig mások a szerkesztés szakaszában vannak. A 
Deutsche Forschungsgemeinschaft anyagi támogatásával Stuttgartban, 
Münchenten, Göttingenben és Hamburgban felállított központi kataló
gusok közös hálózatot fognak képezni a kölni, a frankfurti és a 
nyugatberlini központi katalógusokkal; működésűk utján megkönnyeb
bül a keresett kiadvány lelőhelyének megállapítása, és igy ezek a 
katalógusok a könyvtárközi kölcsönzés nélkülözhetetlen segédeszkö
zeivé válnak. Minden egyes katalógus mintegy 2-3 millió címleírást 
fog tartalmazni.

A fent idézett példák közötti hasonlóságok ellenére, a Német 
Szövetségi Köztársaságban a helyzet mégis egészen más: itt nincs 
országos központi katalógus. Nem vitás, hogy ez a körülmény nehéz
ségeket okoz. Mert amig valamely német könyv lelőhelyének megálla
pításában segítséget nyújthat a könyv kiadásának helye, a nem né
met kiadvány esetében rendkívül nehéz eldöntenünk, melyik regioná
lis központi katalógushoz forduljunk; igy igen valószínű, hogy időt-
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rabló kex'esés válik ilyenkor szükségessé. A jövő tapasztalatai fog
ják majd megmutatni, oly súlyosan esnek-e latba e rendszer hátránya
it hogy érdemes olyan rendkívüli méretű vállalkozásba fogni, mint 
amilyent az országos központi katalógus felállítása jelent,

AMERIKAI EGYESC.LT ÁLLAMOK
Hátra van még az Amerikai Egyesült Államokban lévé helyzet is

mertetése. A Washingtonban lévő National Union Catalog /Országos 
Központi Katalógus/ 12 millió katalóguslapjával köztudomásúan a vi
lág legnagyobb katalógusa. A katalógust 1956 január 1-én lezárták. 
Ettől a naptól kezdve valamennyi nyomtatvány bennfoglaltatik a kur
rensen közzétett "National Union Catalog"—ban, amely a Kongresszu
si Könyvtár kurrens betűrendes könyvkatalógusának bővítése. Kb.
♦00 könyvtár működik közre ennek létrejöttében.

Ezenfelül az Amerikai Egyesült Államokban egész sor regionális 
központi katalógus létezik; közülük a legfontosabb Philadelphiában, 
Denverben, Seattleben és Clevelandben működik. Kétségtelenül a "Phi
ladelphia Bibliographical Center and Union library Catalog" vala
mennyi között a legfontosabb, nem annyira méretei, mint inkább ha
tékonysága szempontjából; ezt a központi katalógust veszik a leg
többször igénybe.

Philadelphia kizárólagosan tájékoztatási központ, ellentétből 
a Denver-i, a Rocky Mountains tájegység "Bibliographical Center for 
Research"-ével, amely mint kölcsönző központ íb működik. A regioná
lis központi katalógusok eloszlása az Amerikai Egyesült Államokban 
esetleges jellegű, mivel valójában annak a sok központi címjegyzék
nek maradványai, amelyeket a harmincas években a gazdasági depresz- 
szió idején alapítottak. Bőnek következtében nem is lehet zárt há
lózatról beszélnünk; az is érthető tehát, hogy napjainkban olyan 
vélemény is hallható: a regionális központi katalógusokat egy orszá
gos katalógusba kellene egyesíteni. Mégis valószínű, hogy jobb ered
ményeket lehet elérni a feladatok megosztása révén. Azáltal ui. hegy 
a központi katalógust adott tájegység méreteire korlátozzák, köny- 
nyebbé válik a könytárközi kölcsönzés.

ORSZÁGOS VAGY REGIONÁLIS KÖZPONTI KATALÓGUS
Mindazzal, amit eddig elmondottam, azt kívánom bemutatni: az
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egyes országokban az a probléma, "országos vagy regionális" kataló
gus felállítására kerül;}ön-e sor, különféle hangsúlyt, színezetet 
kap. Hagybritanniában az a törekvés, hogy az országos központi ka
talógus terhein a regionális központi katalógusok fejlesztésével 
könnyítsenek. A Kémet Szövetségi Köztársaságban csak regionális 
központi katalógusok vannak, s jelenleg nem is gondolnak országos 
központi katalógus felállítására. Az Amerikai Egyesült Államokról 
nem lehet azt állítani, hogy ott jól szervezett hálózat áll rendel
kezésre, ugyanakkor azonban erős törekvés mutatkozik rá, hogy min
dent Washingtonban központosítsanak.

Bár általános szabályokat nem lehet felállitani, mégis sokat 
lehet - véleményem szerint - tanulni azokból a tapasztalatokból, a- 
melyeket a fentebb említett országokban szereztek. Központi kataló
gus felállítása elsősorban és mindenekelőtt a józan ész és szerve
zési képesség kérdése. De annyi központi katalógus van már a külön
böző országokban, hogy oktalanság volna nem tanulni a mások tapasz
talataiból akkor, amikor újat akarunk felállitani.

Ezeknek a tapasztalatoknak szerzése során egy bizonyos fajta 
elmélet is kialakult. Ez teret ad ugyan az egyéni kezdeményezésnek 
is, de maguk a kialakult elvek nem hanyagolhatók el büntetlenül. A 
legújabb példát erre - mementóként! - Olaszország szolgáltatja. Itt
- az igen hiányzó országos központi katalógus felállítása céljából
- nagyszabású lyukkártya-rendszert honosítottak meg. Ez a vállalko
zás, amelyet a szakértők némi gyanakvással fogadtak, kudarcba ful
ladt. A költségek túl magasak voltak, a szükséges munkaerők száma 
túl nagy volt, és igy vissza kellett térni a régi, jól bevált mód
szerekhez, amelyek - a könyvtári katalógusok állapotától függően - 
sok nehézséggel találhatják magukat szemben.

Kém lehet elég gyakran ismételnünk, hogy mielőtt hozzáfognánk 
a központi katalógus felállitásához, sok időt kell eltöltenünk elő
készítésével , s nagy figyelmet kell szentelnünk mindazoknak a té
nyezőknek, amelyek fontos szerepet játszhatnak az elképzelés megva
lósítása szempontjából. A tervezés folyamán felvetődő kérdések dön
tő módon befolyásolhatják a központi katalógus felállítására és 
szervezésére vonatkozó elhatározásokat, és ez oknál fogva azt a kér
dést is, hogy regionális vagy országos, illetve regionális és orszá
gos katalógust állitsunk-e fel.
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A TERÜLET NAGYSÁGA ÉS A RÉSZTVEVŐ KÖNYVTÁRAK. KÖRE

A felmerülő kérdések közül egyike a legelsőknek a következő: 
mekkora az a földrajzi terület, amelyre a központi katalógusnak 
ki kell terjednie? Nagy országban valószínűbb, hogy regionális köz
ponti katalógusokat fognak felállítani, mig az olyan országban, a- 
melynek területe nem túl nagy és a közlekedési lehetőségek jók is, 
s nagy számban is állnak rendelkezésre, országos központi kataló
gus felállítására fog sor kerülni. És még igy sem lehet megalapo
zott elhatározásra jutnunk, ha nem vizsgáljuk meg egyúttal azt a 
kérdést is, milyen könyvtárakat vonunk be a központi katalógusba.
A Nagybritalmiéban szerzett tapasztalat arra tanít bennünket, hogy 
a regionális központi katalógusban résztvevő könyvtárak együttese 
túlságosan egyoldalú. Ez a tény károsan befolyásolja e katalógusok 
használhatóságát. Olyan korban élünk, amikor a szakkönyvtárak je
lentősége állandóan növekszik, bevonásuk tehát a bármilyen fajta 
központi katalógusba igen fontos követelmény. Amilyen mértékben 
halad előre az iparosodás, olyan mértékben válik egyre nehezebbé 
a lépéstartás a fizika, a kémia és az orvostudomány állandó fejlő
désével. Tanúi vagyunk «rmnfr is, hogy e tudományok alkalmazása is 
mindinkább specializálódik. Ha a katalógusok lépést akarnak tarta
ni ezzel a fejlődéssel, úgy biztositaniok kell a lehető legtöbb 
szakkönyvtár együttműködését. És ez éppen úgy áll mind a regioná
lis, mind pedig az országos központi katalógusokra.

Mindkét fajta katalógus szempontjából egyformán jelentős a 
második problémának helyes megoldása: az anonym publikációk, első
sorban a periodikumok külön besorolása. Ez tulajdonképpen ma már 
nem is probléma, hiszen mindenki megegyezik benne, hogy a periodi
kumok külön katalógust igényelnek. Az utóbbi években általános gya
korlattá vált, hogy a címleírásokat első szavuk vagy pedig "testü
leti " szerzőik szerint sorolják be. Ez a gyakorlat az angol nyelv- 
területen alakult ki, de most már másutt is alkalmazzák. Mivel 
1961-ben Párizsban meg fogjuk tárgyalni a katalogizálási szabályok 
egységesítésének kérdését, tisztában kell lennünk azzal is, hogy 
ennek mily«: hatása lesz a központi katalógusokra.

A külön periodika-katalógusnak még egy előnye van. A periodi
kumok iránti kérések, amelyeket dokumentálók küldenek a könyvtárak
hoz, néha igen speciálisak és körülírtak, még sem mindig olyan pon
tosak, mint amilyeneknek lenniök kellene. Ez a megállapitás semmi-



képpen sem akar vád lenni a dokussentálékkal szénben. A jelenség in
kább a tudósok idézési módJénák következménye. ín például a magas 
részéről tapasztalatból tudom, hogy az milyen kérések gyakran biblio
gráfiai kutatást tesznek szükségessé; éppen ezért - az ilyen jelle
gű kutatás megkönnyítése végett - a központi folyóirat-katalógusnak 
a lehető legteljesebb bibliográfiai apparátussal kell rendelkeznie. 
Az ilyen katalógus kezeléséhez valóban megfelelő szakismerettel 
rendelkező személyzet szükséges.

A CÍMLEÍRÁSOK ÉS A BEOSZTÁS
A harmadik általános természetű probléma: a bevont könyvtárak 

katalógusainak állapota. A katalóguscédulák méretének és a katalo
gizálás módjának egysége a legfontosabb tényező; Így válik ui. csak 
lehetségessé a katalógusok mikrofilmezése, az a módszer, amelyik 
minden más másolási módszernél előnyösebb. Ha azonban a katalógusok 
formátuma /a katalóguscédulák mérete, cimleirási mód/ szokatlan,és 
a katalogizálási rendszer nagy mértékben eltérő, a központi kataló
gusba való beosztásuk munkaerő és költségkihatás szempontjából is 
jelentős tényezőként jöhet számításba. Végül rendkívül fontos kér
dés a címleírások elrendezésének problémája. Minden bizonnyal is
mert az a rendszer, amely nevét prof. Christian V . Berghoeffernek, 
a frankfurti Sammelkatalog megalapítójának köszönheti, s amelyik 
sok figyelmet keltett a háború utáni években; ezt a rendszert al
kalmazták több-kevesebb teljességgel a különböző központi katalógu
sok. Ha ezt a rendszert alkalmazzák, úgy a címleírások a vezetéknév 
szerint lesznek besorolva, mig a keresztneveket vagy kezdőbetűiket 
nem veszik tekintetbe. Az ugyanazon vezetéknév alatt besorolt cím
leírások sorrendjét azután az ezt követő d m  dönti el, még pedig 
nem a d m  első szava, hanem egy kiválasztott tárgyi "címszó” 
/catchword/. Ily módon a kért kiadvány lelőhelyének megállapítása 
gyorsabban történhetik. Mégis ez a rendszer oly nagy mértékben kü
lönbözik azoktól a módszerektől, amelyeket a betűrendes katalógu
sok általában alkalmaznak,hogy elfogadása előtt alaposan át kell 
gondolni azokat a célokat, amelyeknek érdekében a központi kataló
gust igénybe szokták venni.
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AZ ORSZÁGOS KÖZPONTI KATALÓGUS NEM NÉLKÜLÖZHETŐ

Ily módon - ha a fentieket figyelembe véve - valamely nagy or
szágban elhatározzák, hogy központi katalógust állítanak fel, nyit
va marad a kérdés, vajon előnyben kell-e részesíteni az országos 
központi katalógust / - amelyet vagy kiegészítenek vagy sem a re
gionális címjegyzékek azokban a tájegységekben, ahol ilyen cím
jegyzékekre szükség van, - / a regionális katalógusok zárt rendsze
rével szemben / - amelyiknek országos központi katalógus formájá
ban vagy van, vagy nincs koordináló központja - /. Sűrűn lakott or
szágokban, ahol erősen fejlett a könyvtári hálózat, mint például a 
Német Szövetségi Köztársaságban vagy Nagybritanniában, természete
sen a regionális katalógusok hálózatát fogjuk találni. Igen nagy te
rületen, mint pl. az Amerikai Egyesült Államokban csak kevés regio
nális katalógus van; ezek azonban összeköttetésben állanak az orszá
gos katalógussal, amely az uj címfelvételek másolatait rendszeresen 
megkapja tőlük.

Nagy általánosságban hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az or
szágos központi katalógus nem nélkülözhető, különösen akkor nem,ha 
a regionális központi katalógusok száma korlátozott, mivel az or
szágos katalógus felvilágosítást tud adni olyan könyvtárak állomá
nyáról is, amelyeket a regionális rendszer nem tár fel. Más kérdés, 
vajon az országos központi katalógusnak magában kell-e foglalnia a 
regionális katalógusok teljes anyagának cédula-másolatait. Ez is 
különféle körülményektől függ. Ha az országos központi katalógust 
a nemzeti könyvtárban, vagy annak közelében állítják fel, ahol - a 
törvény szerint - gyűjteni kell mindazt, amit az adott országban ki
nyomattak vagy kiadtak, úgy alig szükséges a központi katalógusban 
megismételni mindazt, ami a nemzeti könyvtár katalógusában már arnngy- 
is benne foglaltatik. Az országos központi katalógus anyagát ebben 
az esetben a korábbi évszázadok nemzeti irodalmi termésére és a kül
földi publikációkra lehet korlátozni. Talójéban jő néhány ország ezt 
a gyakorlatot folytatja.



A  KÖZPONTI KATALÓGUSOK FELADATAI

Sok függ itt attól a feladattól is, amelynek ellátását az or
szágos központi katalógusra kívánjuk bizni. Lehetséges, hogy ez a 
katalógus nem egyéb "lelőhelyjegyzék"-nél; lehetséges, hogy a könyv
tárközi kölcsönzést hivatott segíteni; vagy végül a nemzeti biblio
gráfia alapjául szolgálhat. Semmiképpen sem szabad azonban túl so
kat várnunk a központi katalógustól. Feladata az, hogy rendszeresen 
nyilvántartsa a résztvevő könyvtárak uj beszerzéseit, és ez gyakran 
igen nagy feladat. Minden központi katalógusnak küzdenie kell a le
maradás veszélye ellen; feladatát csak részben tudja teljesíteni, 
ha ez a lemaradás nagy, és fennáll annak veszélye, hogy állandóvá 
válik. Ha viszont az országos központi katalógus a kölcsönzés köz
vetítőjének szerepét tölti be, úgy van még egy feladata, amely na
ponta felvetődik, és amely igen hamar nagy feladattá nőhet. Az o- 
lyan kis országban, mint például Hollandia, az országos központi 
katalógushoz befutó kölcsönzési kérések száma napi 450-500. Ez a 
szám kb. ötszöröse a háború előtti napi kéréseknek.

AZ á l l o m á n y g y a r a p í t á s  ö s s z e h a n g o l á s á n a k  p r o b l é m á j a
Olyan országban, ahol az országos központi katalógus mellett 

regionális katalógusok is vannak, az olyan külön feladatokat, mint 
például a gyarapítás koordinálása, a publikációk cseréjének közve
títése és ehhez hasonlók, tanácsos a regionális katalógusokra biz
ni.

A magam részéről kétlem, hogy a központi katalógus fontos sze
repet játszhat ezeken a területeken, és biztos vagyok benne, hogy 
az országos központi katalógusnak mellőznie kell az ilyen tevékeny
ség vállalását.

Szkepticizmusom a regionális központi katalógusok ilyen lehe
tőségeit illetően a központi katalógusok terén szerzett sok éves 
tapasztalatomon alapszik; ez a tapasztalat megtanított rá, hogy a 
központi katalógus és minden bizonnyal a kisebb regionális kataló
gusok személyzete is, általában nem elegendő hozzá, hogy ellássa 
azt a napi munkát, amely a tájékoztatások adásából, a kölcsönzések 
közvetítéséből, és emellett az újonnan beérkezett címleírások be
osztásából áll. Ha a résztvevő könyvtárak által küldött anyag el
juttatása automatikusan történnék, a központi katalógus adminisz
trációja meglehetősen könnyű feladat lenne; ezzel szemben éppen ez
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az adminisztráció és az ezzel járó levelezés az, «ai sok idót és fi
gyelmet igényel. Ettől eltekintve, semmiképpen nem szabad illúziók
ban ringatnunk magunkat abban a tekintetben, hogy a központi kataló
gus üdvös befolyása megakadályozza ugyanazon könyv több könyvtár ál
tal való beszerzését minden olyan esetben, amikor egy példány is e- 
legendő. Ez megtörténhetik az egyetemi könyvtárak gyarapítása ese
tében, ha a központi egyetemi könyvtár e tekintetben bizonyos befo
lyást gyakorol. De tudjuk, gyakran milyen nehéz az együttműködést 
megteremteni a központi könyvtár és a tanszékek között, mí meg az 
uj könyvek beszerzését illeti, - és ez az eset a leggyakoribb, - a 
központi katalógus a rendelés időpontjában nem fogja elmüket tar
talmazni; ezért lehetetlen bármilyen befolyásról is beszélni. így 
ott, ahol van központi katalógus, az is lehetetlen, - legalábbis 
tapasztalatom szerint, - hogy a gyarapítási együttműködés létre jöj
jön. A legtöbb, amit az ilyen katalógus néha elérhet az, hogy az e- 
gyik könyvtár régebbi állományából egy-egy példány átkerülhet egy 
másik könyvtárba; ugyanakkor az antikvár-beszerzések tekintetében 
is haszonnal járhat a katalógus átnézése.

Miután igy megindokoltam a központi katalógus felhasználható
ságával szemben táplált kétkedésemet, mégis fel kell hívnom fi
gyelmüket egy olyan területre, ahol a központi katalógusnak az ál
lománygyarapítás tekintetében feltétlenül meg lehet a maga koordi
náló funkciója. A nemzeti periodika-állomány kiegészítésére gondo
lok, amely a központi periodika-katalógus utján valósítható meg. 
Hollandiában ez a katalógus azt a feladatot tűzte maga elé, hogy 
kimutatást vezessen mindazokról a periodikákra irányuló kérésekről, 
amelyeket nem lehetett az ország egy könyvtárából sem kielégíteni. 
Ily módon létrejött egy jegyzék azokról a periodikákról, amelyek 
nem állnak rendelkezésre; e jegyzék feltünteti a cim mellett azt 
is, ki és mikor kérte a periodikát és annak melyik kötetére volt 
szüksége. Ha ugyanazt a periodikát ismét kérik, ezt a lapon - ugyan
azokkal a részletadatokkal - ismét feljegyzik. Ily módon egy évi el
lenőrzés alapján meg lehet állapítani, milyen periodikákat kértek 
és milyen gyakran, úgy hogy ez valamelyik könyvtár által történő 
beszerzésüket indokolhatja. Az ilyen irányú döntéseket a könyvtárak 
közötti közös megbeszélés alapján hozzák. Világos, hogy ez esetben 
a gyarapítás országos koordinációjával állunk szemben, és az orszá
gos központi periodika—katalógus az, amely ebben a legfontosabb sze
repet játssza.



AZ EGYLTTMlkŰDÉS MÓDJA ÉS ESZkÛZEI
kiután ily módon az országos és regionális központi katalógu

sok néhány kérdését áttekintettem, beszélnem kell e katalógusok 
egymásközti viszonyáról és együttműködéséről. A regionális közpon
ti katalógus a könyvekre és periodikákra vonatkozó tájékoztatás 
központja és lelőhelyének nyilvántartója, továbbá segitséget nyújt
hat a kölcsönzésben; mindez természetesen csak azon a területen be
lül, amelyre a szóbanforgó katalógus kiterjed. Ha a kért publikáció 
lelőhelyét nem lehet megállapítani, az országos központi katalógus
hoz kell fordulni. Ez utóbbi vagy informálhatja a regionális köz
ponti katalógust a keresett mü lelőhelye felől, vagy elküldheti a 
kérést egyenesen ahhoz a könyvtárhoz, amelynek állományában a kere
sett mü megtalálható. Ez utóbbi módszer a gyorsabb, ezért ezt al
kalmazzák Hollandiában. Természetesen igen fontos az is, hogy az 
összeköttetés egyfelől a könyvtárak és a központi katalógusok kö
zött, másfelől maguk között a központi katalógusok között gyors le
gyen; magától értetődik, hogy ennek lehetővé tétele végett techni
kai segédeszközöket is igénybe kell venni. Ahol a postaszolgálat 
gyors és jó, ott ez elegendő lesz; a kérésre a válasz ui. néhány 
napon belül megszerezhető. Annak érdekében, hogy a periodikák lelő
helyét gyorsan meg lehessen állapitani, és rövid utón meg lehessen 
őket szerezni, a periodikák központi katalógusát gyakran "Union 
List” - központi címjegyzék - formájában kinyomatjék. Ez azonban 
sok időt igénybevevő és költséges vállalkozás; az ilyen jegyzékek 
hátránya abban mutatkozik, hogy igen gyorsan elavulnak; ennek kö
vetkeztében állandóan és rendszeresen kiegészítő jegyzékek segít
ségével kell őket használhatóvá tenni. Természetesen más lehetősé
geket is keresnek. Talán meg is lehet találni a megoldást az egyes 
országos központi peridóika-katalógusok címleírásainak mechanikus 
sokszorosítása, és e másolatoknak a regionális központi katalógu
soknál való elhelyezése révén, vagy ha arra szükség van, a nagy 
könyvtárakhoz való eljuttatása utján. A sokszorosítás különféle mó
don történhetik; a műszaki fejlődés egyébként is állandóan uj mód
szerek alkalmazását teszi lehetővé. Viszonylag uj eljárás, amely
nek alkalmazása nem túlságosan költséges: a "tape-typewriter" - 
szalagirógép - alkalmazása, amelyből 7 fajta gyártmány áll rendel
kezésre. Lehet mikrofilmen is sokszorosítani a katalógust és ennek 
alapján a címleírásokat a nemzetközi méretre felnagyítani. Az utőb-
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bi években a könyvtárközi kölcsönzés meggyorsítása és a központi 
katalógusok érdekében mérlegelik a telez alkalmazását is. A telex
nek az a nagy előnye a telefonnal szemben, hogy rajta nyomtatott 
szöveg vehető fel, mig a telefon gyakran szükségessé teszi az egyes 
cimek és szerzők betüzését. Másfelől a telex csak akkor gazdaságos, 
ha gyakran használják. Természetesen az is szükséges, hogy a könyv
tárak belső szervezete a telex utján érkezett kérések azonnali el
intézését tegye lehetővé. Bár sok probléma vár még megoldásra ezen 
a területen, figyelembe kell venni azt a lehetőséget, hogy a közpon
ti katalógusok egymás között telex összeköttetésbe kerüljenek; ez a 
nemzetközi együttműködés szempontjából is uj fejlődést indithat el. *

Az IFLA malmöi konferenciáján ezt a kérdést a központi kataló
gusokkal és a nemzetközi kölcsönzéssel foglalkozó bizottság meg fog
ja tárgyalni. Ezzel el is érkeztünk a nemzetközi együttműködés kér
déséhez. Mivel a nemzetközi kölcsönzések állandóan gyakoribbá vál
nak, azoknak az országoknak a száma is növekszik, amelyek központi 
katalógussal rendelkeznek, az országos központi katalógusok nemzet
közi jelentősége is állandóan növekszik. Ez az oka annak, - amint 
azt már előadásom során korábban megemlitettem, - hogy a "Committee 
on Union Catalogues and International Loans" /a központi katalógu
sok és nemzetközi kölcsönzések bizottsága/ kézikönyvet szerkesztett 
központi katalógusok számára, és tervet dolgozott ki, amelynek cél
ja: a központi katalógusok közötti együttműködés megszilárdítása s 
bizonyos szabályok kidolgozása révén való megkönnyítése. A regioná
lis és országos katalógusok közötti együttműködés tehát - mind a 
könyvtárak, mind a tudományos kutatók javára - a legjobb utón halad 
a nemzetközi együttműködés kialakitása felé.

•

I R O D A L O M

A központi katalógussal kapcsolatos külföldi irodalomból az 
alábbiakban szemlét közlünk azok számára, akik a kérdéssel részlete
sebben akarnak foglalkozni. A régebbi (1959 előtti) irodalomból fő—
*Vö.í Wolk, L.J. van der: A távgépíró a tudományos könyvtarak kölcsön
ző szolgálatában. = Könyvtári Figyelő. 7»évf. 1961. 2.sz. 75—SS.p.
Itt említjük meg, hogy a lipcsei Deutsche Bücherei 051.562 szám alatt 
csatlakozott a távgépiró-/telex-/ hálózathoz. (Zeitschrift für Biblio
thekswesen und Bibliographie. 7.Jg» I960. 4.H. 387.p.)
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leg olyan elmeket közlünk, melyek magyar fordításban is rendelke
zésre állanak* (Ezeknél és a frisssbb, fordításban meglévő cikkeknél 
is - a címleírás előtt F Jelzet után a fordítási számot tüntettük fel.)
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