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A  SCANDIA "TERVRŐL

A  könyv'- és foiyóirattermelés bámulatos arányú növekedése korunk egyik 

jellegzetessége. Úgy látszik, s ez valószínűleg hamarosan nyilvánvalóvá is vá

lik, hogy ez a termékenység az egész világon állandóan fokozódik. Vonatkozik 

ez minden tudományágra és a legtöbb nyelvre, A  helyzet lehet örvendetes, 

vagy nyugtalanító, aszerint, hogy milyen szempontból nézzük. A  könyveknek 

és folyóiratoknak ez a szinte ijesztő szaporodása mind a tudósokat, egyetemi 

tanárokat, mind a könyvtárosokat rendkívül nehéz probléma elé dilit ja. A  világ 

egyetlen könyvtára sem képes, bármilyen nagy és gazdag is, a bármekkora 

személyzettel rendelkezzék is, befogadni és feldolgozni a különböző tudomány

ágakban világszerte megjelenő, akár csak a legfontosabb könyveket és folyói

ratokat sem, sót még ezek nagy részét sem. A  könyvtári autarkia ma mar me

rő illúzió.

Eyen kö rülmények között a k o o p e r á c ió  és a s p e c i a l i z á l ó d á s  szüksé

gessége vitathatatlan. Amit egy könyvtár egyedül nem képes megvalósítani, azt - 
legalábbis megközelítően - megvalósíthatja egy konyvtárcsöpört a kooperáció 

által. Állhat ez a csoport egy város, egy ország, vagy több ország könyvtára

iból. Nem itt van a helye annak, hogy ismertessük mindazokat a megoldásokat, 

amelyeket a világ különböző részein a kooperáció problémájánál alkalmaztak a- 

kár az adott földrajzi határok között, akár szélesebb alapokon. Ezek a megol

dások egyébként közismertek és kétségtelenül fontos eredményekről tanúskod

hatnak. A  legtöbbjük egy város, egy kerület, vagy egy ország könyvtárainak 

együttműködésére vonatkozik. "Tudomásom szerint ezideig senki sem kísérelte

A  cikket -  m ely a  Bulletin d e s  B ib lictheques d e  F ra n c é  1962. év i 6. szám ában  je 
lent meg -  a  s z e rz ő , a z  U p p s a la - i  Egyetem i K ön yvtár igazgató ja , k ö z lé s re  átengedte  
a  K önyvtári F ig y e lő -n e k .
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meg, hogy átlépje ebben a vonatkozásban egy ország határait, senki sem pró

bált több. egymástól politikailag független állam között kooperációt létrehozni®

Nem meglepő* hogy ez így van. Ha sok nehézséget kellett leküzdeni ahhoz, 

hogy egy város vagy egy ország határain belül eredményes kooperáció léte

süljön a könyvbeszerzés területén* mi sem természetesebb* minthogy még nehe

zebb feladatra vállalkozik az, aki nem csupán nemzeti* hanem nemzetközi síkon 

kívánja a kooperációt megvalósítani®

Pedig éppen ez az, amire mi a skandináv országokban kísérletet tettünk. 

Az eredmény, ha van ilyen,/az úgynevezett ” Scandla-terv**,

Kilátásaink viszonylag kétségtelenül kedvezőek voltak., A  skandináv álla

mok (s ezalatt értjük Dániát, Finnországot, Norvégiát és Svédországot, mert 

Iziand még nem csatlakozott a tervhez) valamennyien szomszédnépek. Ami a 

kultúrájukat illeti, arról megállapítható, hogy egységes, A  számos egyéni jelleg 

ellenére, amiben különböznek egymástól, kulturális életüket természetes és spon

tán egység és az a szüntelenül növekvő vágy jellemzi, hogy gyakorlatilag e -  

gyiittmuködj enek.

Mielőtt rátérnék a " Scandia-terv" ismertetésére, szeretném néhány szóval 

vázolni a terv történeti Hátterét, mert ez bizonyos mértékben befolyásolta későb

bi fejlődését, A  terv történetének szálai vitathatatlanul Svédországba vezetnek 

vissza: kialakulásaira az első lökést a gyűjtőköri speciaüzációra irányuló svéd 

kísérlet adta meg.

Svédországnak négy tudományos, viszonylag fontos, többé-kevésbé enci

klopédikus jellegű könyvtára van: a stockholmi királyi könyvtár, az uppsalai, 

iuncLi és götetoorgi egyetemi könyvtárak. Ezek szervezetileg teljesen Önállóak, 

bár mindig intenziven és eredményesen együttműködtek, A  legnagyobb köztük 

az uppsalai egyetemi könyvtár. Évente együtt kb, 2 450 000 svéd koronát 

( 5 537 000 forint) fordítanak állománygyarapításra és köttetésre. Mint

hogy kötél espéldányként mind a négy könyvtár ingyen megkapja egy példány

ban a Svédországban megjelenő nyomtatványokat, a belföldi kiadványok meg

vételére kevés pénzt költenek*

A z  egyetemi könyvtárak bőven rendelkeznek csereértékkel (elsősorban 

francia, angol és német nyelvű kiadványokkal), s jelentékeny mértékben kifej

lesztették nemzetközi cserekapcsolataikat is, A  négy könyvtár erőforrásai azon

ban természetesen nem elegendők arra, hogy abból az egész világ tudományos 

sajtótermékeit mindegyik számára olyan arányban beszerezhessék, amilyen a 

kutatók egyre növekvő igényei kielégítésére kívánatos volna, A  mind nagyobb 

számban működő tudományos szakkönyvtárak komoly anyagi bázissal rendelkez

nek ugyan, ez azonban még mindig nem kielégítő.
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Szükség van tehát a. Hathatós együfctmuködésre. A  kooperáció már jó ide

je megindult s fennáll ma is. 1950 körül a világ tudományos könyv- és folyói

rattermelése olyan méreteket öltött, ami a könyvtárakat mind nehezebb probléma 

elé állitotta. Ugyanakkor szinte parancsoló követelménynek látszott egy északi 

nép számára is, Hogy a legtávolabbi országok kiadványaiból is teljesebb gyűj

teménnyel rendelkezzék, mint eddig. Mind nyilvánvalóbbá vált, Hogy a világ e~ 

gyetlen területe sem lehet a többi számára teljesen idegen. Bár a svéd könyv

tárak szerzeményezési politikája eddig is nemzetközi síkon mozgott, ez a nem

zetköziség továbbfejlesztésre és ki&2 élesítésre szorult. Meg kellett tehát szer

vezni, illetőleg el kellett "mélyíteni a könyvtárak közötti kooperációt. Ennek ér

dekében a négy könyvtár igazgatója közös egyezményt kötött.

Egy ténnyel már a kezdetnél számolni kellett: a kooperációt azokra a ki

adványokra kell korlátozni, amelyek a mi szempontunkból az un. periférikus tû - 

domárryágakba sorolhatók. A z  adapvető fontosságú irodalom, a mind a négy e - 

gyetemi könyvtárban keresett szakkönyvek és folyóiratok tekintetében mind

egyiknek a lehetőség szerinti teljességre kell törekednie a lényeges kiadványo

kat illetően. Ezeken a területeken a gyűjtőköri specializáció nem volna eredmé

nyes. Ezt bizonyítja többek között a könyvtárközi kölcsönzés költséges volta is. 

Egyetlen helyes megoldásként olyan specializáció kínálkozott, ami egyben az e- 

gyetemeken folyó kutatást és oktatást is érinti; Ha ugyanis a kutatás alapfeltéte

leinek biztosítása forog kockán, a gyűjtőköri elhatárolás nem vezethet kellő e - 

redményre. Vannak azonban olyan tudományágak, amelyek jól beleillenek a tu

dományos szakkönyvtárak gyűjtőköri speciálizációjának tervébe. Nevezetesen a— 

zok, amelyek körében ritkán folytatnak a szakemberek tanulmányokat, s ezért a 

velük kapcsolatos könyvek és folyóiratok gyűjtése viszonylag elhanyagolt. Ha

sonló a helyzet az olyan anyaggal, amelynek tanulmányozása jellegénél fogva 

helyhez kötött, ezért ott, ahol a speciális gyűjtemény alapja már megvan, egy 

(esetleg két) könyvtár ösztönzést kap arra, hogy ennek nagyobb figyelmet szen

teljen.

A  gyűjtőkör speciálizációjára irányuló svéd terv csak a már említett négy 

könyvtárra vonatkozott. Kísérletként indult, de túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 

nem volt sikertelen. Örömmel kell megállapítanom, hogy a legutóbbi évek folya

mán a göteborgi Egyetemi Könyvtár jelentékeny mértékben gyarapította Hollandia 

történetére és irodalomtörténetére vonatkozó gyűjteményét. A z  uppsalai Egyetemi 

Könyvtár ugyanakkor Északamerika történetének irodalmából állított fel európai 

viszonylatban igen jelentős kollekciót.

Itt tartottunk Svédországban, amikor jelentkezni kezdtek azok az elgondo
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lások, amelyek a kooperációnak egy " Scancüa-terv”-- vé történő kiszélesítését 

célozták. Ennek eszméjét a skandináv könyvtárak 1956—bari Finnországban tar

tott 8. kongresszusán vetették fel először. Minthogy élénk érdeklődést keltett, 

a Skandináv Tudományos Könyvtárosok Egyesületének Bizottsága (Comité de 

1*'* Union of Scandinavian research librarians") felhatalmazást kapott a kérdés 

vitára bocsátására. Külön " Általános Bizottságot'* választottak, amelynek elnöke 

az oslói Harald L . T v e t e r a s  lett. A  Bizottság munkáját ismerteti a Bulletin 

de l 'Unesco  á 1’ Intention des Bi b l io théques 1960. évi 4. számában meg

jelent cikk, s részletesebb felvilágosítással szolgálnak a jelen tanulmány végén 

felsorolt munkák is.

A  Bizottság élőkészitő munkája 1957 ősze óta folyik. A z egyszerűség ked

véért kezdetben csak a nemzeti és egyetemi könyvtárakat vonták be ebbe a ko

operációba, számszerűit 13- at. Könyvvásárlásra és kottetésre, valamint a perio

dikák beszerzésére kb. 6 millió francia frank állt rendelkezésükre. A  humanió

rákkal kezdték. Első lépésként jegyzékbe foglalták a tervben érintett könyvtárak 

rendkívül gazdag humán gyűjteményeit. Bár ezeket megközelítő pontossággal a- 

mugyis ismerték, statisztikai felméréssel tiszta képet kellett alkotni a gyűjtemé

nyek Összetételéről. Külön figyelmet igényeltek a nem skandináv eredetű kurrens 

folyóiratok. A  vizsgálatot később ki kellett terjeszteni a nem humán szaktudomá

nyokra, s ezzel megadni az alapot az albizottságok munkájához, amelyekről a 

továbbiakban szó lesz. Ez az előkészítő munka ma is folyik és eredményesnek 

bizonyul.

Már a tervek kidolgozásánál szembe kellett nézni egy fontos problémával, 

ami azonban nem volt meglepetés. Ha az óvatosság azt követelte a svéd könyv

tárak esetében, hogy a kísérletet az un. periferikus tudományágakra, valamint 

azokra a nyelvekre korlátozzák, amelyek nemzetközi viszonylatban a legkevés

bé ismertek, még nagyobb körültekintéssel kellett eljárni négy nemzet közötti 

kooperációnál. Azok a gyűjtemények, amelyek számára eg y  országban ele

gendőnek bizonyult egy, vagy legfeljebb két könyvtár, négy ország esetében 

már két vagy több könyvtárt igényelhetnek; az óvatosság, s lépésről lépésre 

haladás volt tehát a legfőbb követelmény.

Még ilyen körültekintés mellett is előfordult, hogy az eredmény nem bizo

nyult teljesen kielégítőnek. Miután a fentebb ismertetett vizsgálati módszerrel fel

mérték a kooperáló könyvtárak speciális gyűjteményeit, közös megegyezéssel 

a 117-118. oldalakon lévő táblázatok szerinti megosztásban állapodtak meg.

Vannak olyan esetek, ahol a főfelelősséget egy tudományág irodalmának 

begyűjtésében egy könyvtár viseli ugyan, de van mellette egy másik, többé-ke-
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A  gyűjtőköri megosztás táblázata.
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A  gyűjtőköri m egosztás táblázata (fo lytatás)

Dánia I Finnoraz. Norvégia Svédorsz.
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X
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1

X
X
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I

1; X

%
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Királyi Könyvtár, Koppenhága 
Nemzeti Könyvtár, Aarhus 
Egyetemi Könyvtár, Helsinki 

" , M Oslo
" " Göteborg
M ” iLuncl

Királyi Könyvtár, Stockholm 
Egyetemi Könyvtár, Uppsala 
a £ö felelősséget jelöli 
a nagyobb tartalék-gyűjteményt jelöli 
A  teljes táblázatot I.: Norcüsk Tidkrift för 
Bök- och Bibiioteksvásen. 47. árg. 1960. 42-43* p*
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vésbé jól ellátott, tároló szerepet betöltő könyvtár. Máskor két könyvtár egyfor

mán felelős egy speciális anyag gyűjtéséért, ami főleg akkor fordul elő, amikor 

viszonylag fontos gyűjteményről van szó, vagy pedig olyanról, amelyben a két 

könyvtárnak már eredetileg jelentős mennyiség állt rendelkezésére.

Mintegy 80 szaktudományt osztottak fel eddig a tervben részt vevő könyv

tárak között, több közülük számban és - északeurópai szemszögből nézve - 

jelentőségben igen csekély. A  javaslatok a gyűjtőköri speciálizációra a már 

említett általános bizottságtól indulnak ki, majd sorban eljutnak az érdekelt 

könyvtárakhoz. Ezek vezetői könyvtáruk személyzetével és s l z  egyetem tanárai

val folytatott megbeszélés után döntik el a javaslat elfogadását vagy visszau

tasítását. Csak az egyhangúlag megszavazott javaslatot fogadják el.

Bár a kooperáló könyvtárak elvileg semmiféle anyagi támogatást nem é l

veznek a rájuk bízott szakanyag beszerzésénél, néha privát adományokkal gaz

dagodik állományuk. Előfordul, hogy a Scandia— tervben részt vevő ország kor

mánya vagy a könyvtárak központi szervei tanusitanak az ügy iránt olyan fokú 

érdeklődést, hogy adományaikkal vagy a kiadvány csere fejlesztésével az érde

kelt könyvtár segítségére sietnek.

Ha egy könyvtár felelősséget vállalt valamilyen szakirodalom begyűjtésé

re, tervszerűen kell eljárnia a tárgykörébe tartozó, mind az uj, mind a régi ki

adványok beszerzésénél, s azon a területen a bibliográfiai tájékoztató központ 

szerepét is be kell töltenie. A  többi könyvtárnak természetesen jogában áll min

den olyan kiadványt beszerezni, amit munkájukhoz szükségesnek vélnek, még 

azokban a legspeciálisabb tárgykörökben is, amelyek gyűjtése egy kijelölt könyv* 

tár feladata. Semmi sem gátolhatja a könyvtárak cselekvési szabadságát, az a 

tény azonban, hogy viszonylag könnyen elérhető speciális gyűjtemények létez

nek, bizonyos fokú korlátozó hatást fejt ki.

A  gyűjtőköri megoszlás tervét minél előbb követnie kell egy másiknak, a- 

mi ugyancsak fontos tényezője a kooperációnak. Minden könyvtárnak, amely egy 

szakanyag gyűjtésének felelősségét magára vállalta, meg kell kapnia a tervben 

együttműködő többi könyvtártól (sót más intézményektől is) azoknak a kiadvá

nyoknak címleírását, amelyeket a kérdéses tárgykörben beszereztek. Ilyen mó

don lehetővé válik, hogy a könyvtárak az általuk vállalt speciális területen be

töltsék a bibliográfiai tájékoztató központ szerepét.

A  terv sikeres megvalósításának van egy fontos feltétele: a könyvtárak 

közötti kölcsönzés legyen liberális, lebonyolitása (eredetiben vagy mikrofilm for

májában) legyen gyors, a szállítás ne szenvedjen haladékot. A  tervben részt

vevő legtöbb könyvtár hamarosan kap Telex-berendezést, ami meg fogja köny-
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nyiteni a. kölcsönzést. A  speciálizác lónak állandó jellegűnek, tehát minden olyan 

időleges változástól függetlennek kell lennie, amely a kutatásokkal vagy az e- 

gyetemi tantervekkel függ össze.

A  tudomány legfontosabb területein jó eredményeket értek el az un. '‘mo

nografikus” módszerrel: egy vagy több könyvtárat azzal biztak meg, hogy a 

gyűjtőköri specializációt szerzők, művészek stb. szerint realizálják. így kelet

keznek a Beethoven-, Dante-, Goethe—, Lucretius, Luther-, Petrarca, Sámuel 

Johnson- gyűjtemények stb.

A  Scandia-terv most megy a maga utján. Erőfeszítések folynak a humani

órák területén meglévő kooperáció továbbfejlesztésére, s ennek más tudomány

ágakra való kiterjesztésére. Ezek egyike az orvostudomány,  ahol azonban 

szinte lehetetlennek látszik eredményt elérni szakok szerinti felosztással; remél

jük azonban, hogy találni fogunk egy jobb megoldást. Azoknak az orvosi mun

káknak, főleg pedig folyóiratoknak, amelyek a skandináv kutatók által kevéssé 

ismert nyelven jelennek meg, a szakemberek rendelkezésére kell ugyan állniok, 

éspedig a kutató központhoz közel, arra azonban nincs szükség, hogy tiz skan

dináv könyvtárban is meglegyenek. Jelenleg azt a feladatot tüztük magunk elé, 

hogy nyelvi és területi csoportosításban jegyzéket készítsünk az orvosi folyói

ratokról, s ennek alapján megállapítsuk a hiányokat. Úgy tervezzük, hogy a fon

tos anyag pótlólagos beszerzésének kötelezettségét - akár vétel, akár csere 

utján - felosztjuk a négy ország között.

Hasonló anyagfelmérést folytatott - vagy folytat -  a műszaki  és mező-  

g a z d a s á g i  szakbizottság.

A  helyzet a műszaki könyvtárak esetében rendkívül bonyolult, mert ezek 

messzemenő együttműködést fejtenek ki a nagyüzemekkel: termelésükben a könyv

tárak periodika-gyűjteménye alapvetően fontos szerepet játszik. Mind a műszaki, 

mind a mezőgazdasági könyvtáraknál az anyag nyelvszerinti felosztása lesz a 

legcélravezetőbb: a különböző könyvtárak felelősséget vállalnak egy vagy több 

olyan országban megjelent szakkiadványok gyűjtésére és az információ szolgál

tatást is lehetővé tévő feldolgozására, amelyeknek nyelve a terváHamokban alig 

ismert. A z  általános bizottság által előirt irányelvek ilyen módszer alkalmazásá

val lesznek megvalósíthatok.

Megegyezés jött létre egy fontosnak látszó részletkérdésben is: minden, 

a kooperációban Önkéntesen részt vevő könyvtár átvehet a többi könyvtáraktól 

- amennyiben ez keresztülvihető - a speciális gyűjteményébe tartozó letéti a- 

rryagot.

A  négy ország parlamenti  könyvtárai is szorosan együttműködnek. Úgy 

véljük, hogy a parlamenti kiadványok beszerzésének ésszerű felosztása a slcan-
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dináv könyvtárak között egyrészt lehetővé tenné a gyűjtemény. uj és fontos szem

pont szerinti gyarapítását, másrészt kiküszöbölné a másodpéldányok tárolását, 

ami pedig idő- és munkamegtakarítást jelentene.

Célunk az, hogy folytatjuk a vizsgálatokat és egyik szaktudományról a 

másikra térve elkészítjük a kooperáció további terveit. A  skandináv pol i t ikai  

g az daság tan !  tanintézmények könyvtárai is megkezdték már az erre vonatko

zó előzetes megbeszéléseket.

Külön figyelmet szenteltünk a skandináv könyvtárak nem skandináv ere

detű u jsággyüj  töményére .  Erről az anyagról rövidesen nyomtatott központi 

katalógus fog megjelenni. A  katalógus alapjául szolgáló, már elkészült jegyzék 

máris több olyan hírlap beszerzését eredményezte, amelyek eddig nem szere

peltek áUományainkban.Ezek pótlása lehetővé teszi a dokumentáció kiszélesíté

sét. A  kutatás szempontjából nem kétséges ennek az intézkedésnek fontossága.

A  Scandia-tervnek elvitathatatianui sok nehézséggel kell megküzdenie, 

meg vagyok azonban győződve arról, hogy az eredmény nem marad el. Már 

maga a helyzetfelmérés, a most folyó, s a határozatok alapjául szolgáló v izs

gálatok is igen hasznosak. A  tervnek az a célja, hogy növelje a részt vevő 

könyvtárak kapacitását, s lehetőséget biztosítson számukra olyan szakkiadvá

nyok beszerzésére, amelyek bár nem alapvetőek, de fontosak. Egyben csök

kenteni kívánja a másodpéldányok szükségtelen mértékben való tárolását. Mind

ez fokozza az érdekelt könyvtárak beszerzési politikájának stabilitását a má

sodrendű fontosságú szakirodalom területén, s ugyanakkor megkönnyíti az e -  

gyetemi tanárok számára mind a számukra szükséges anyag megtalálását, mind 

a bibliográfiai tájékozódást.

A  megkezdett munka várható eredményeivel kapcsolatban nem szabad túl

zott reményeket táplálni. A  terv nem biztosítja valamennyi probléma megoldását, 

megelégszünk azzal, ha közülük többet megoldhattunk. A  módszerek alkalma

zásánál nem célravezető a vakmerőség: lépésről lépésre keU kifejleszteni a 

tervet. Határozatokat csak valamennyi szempont teljes tisztázása után szabad 

hozni; lehetőleg kerüljük a kockázatos spekulációkat. Konkrét, s amennyiben 

ez előre látható, állandó jellegű eredményekre törekszünk; hagyjunk időt ezek 

megérésére.

Mint már az előbbiekben említettem, a skandináv tapasztalatok a többi or

szágokban csak korlátolt mértékben hasznosíthatók. A  mi viszonyaink kivétele

sen kedvező feltételeket biztosítanak a terv számára, semmiképpen sem állíthat

juk azonban, hogy ez valamiféle típusterv, amit más országok vagy országcso

portok közvetlenül átvehetnek. Másrészt viszont a legtöbb tapasztalat azok szá—
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májra, is hasznos, akik eredetileg nem voltak érdekelve. Gyakran vonhatunk le 

tanulságokat a mások által elért pozitív eredményekből, s még gyakrabban az 

elkövetett hibákból. Örömmel tölt el az a tudat, hogy a Scandia-terv egyes 

módszerei másutt is sikerrel alkalmazhatók. A z  alapkövetelmény mindig a gya

korlati alapon megvalósítandó, s minden felesleges formalitástól mentes koope

rációra való igen határozott törekvés. A  másik, nem kevésbé fontos feltétel az, 

hogy szigorúén meghatározott részfeladatok kitűzésével igyekezzünk a kívánt 

eredményt elérni: korlátozzuk ezeket a másodrendű tudományágakra és a terv

ben részt vevő országok számára 1 ̂ ismeretlenebb nyelvekre. Ezek azok a 

szempontok, amelyek figyelembevételével a problémák minden bizonnyal megold

hatók. Lehet, hogy lebecsülöm a nehézségeket amikor úgy vélem, hogy a Scan- 

diat-tervhez többé-kevésbé hasonló kooperációt lehet kifejteni az uj, s könyv

tári rendszerűket most kialakító nemzetek között: Afrikában, Ázsiában és a vi

lág egyéb részein, elsősorban ott, ahol a politikád, és nyelvi : előfeltételek erre 

kedvezőek. Eredmények érhetők el Latin—Amerikában is, ahol az egész konti

nensen két uralkodó nyelv van, s nézetem szerint Európában is, feltéve, hogy 

jó gyakorlati érzékkel s kellő óvatossággal fognak hozzá.

A  nehézségek nyilvánvalóak, ezért a kételyek jogosak. Ennek ellenére 

rendelkeznünk kell annyi bátorsággal, hogy kísérletet tegyünk, számolva ugyan 

a hibákkal és sikertelenségekkel, de abban a reményben, hogy végűi, megfele

lő eredményt fogunk elérni.
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