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A  cikk annak a bizottságnak 

jelentéséhez fűz kiegészítő magyará

zatokat, amely a Kongresszusi Könyv

tár gépesítésének lehetőségeivel fog

lalkozott. *

A  Kongresszusi Könyvtár rég

től fogva alkalmazott gépi berendezéseket. 1940-ben lyukkártya—berendezések 

használatára tért át a nyomtatott katalóguscédulák számlázásánál. Nem sókkal 

később a bérszámfejtési lapok kiállításához is ilyen gépeket alkalmazott, sőt 

ezeket használta fed egyes bibliográfiai jellegű munkák végzéséhez is. Végül

1963-ban IBM 1401 tipusu berendezést állított munkába 4 gépi egységgel és 

egy 1403 tipusu nyomóberendezéssel. 1958-bán belső bizottság vizsgálta a 

gépi adatvisszaükeresés lehetőségeit, 1959-ben pedig egymástól függetlenül 3 

elektronikus számítógép- gyár foglalkozott azzal a kérdéssel, milyen munkaterü

letek lennének a könyvtárban gépesíthetek. Ilyen előzmények után került sor 

a Councii on Library Resources anyagi támogatásával annak a bizottságnak 

felállítására, amelyik a Kongresszusi Könyvtár és általában a tudományos nagy

könyvtárak gépesitésének lehetőségeit volt hivatva megállapítani.

A  bizottság 7 gépesítési szakemberből állt- Ehhez később 4 könyvtá
rosból álló tanácsadó testület csatlakozott. Vizsgálatának eredménye

it a következőkben foglalja össze:

1. .A. bizottság leglényegesebb megálla.pitásai

1. A  gépesítés az elkövetkező évtized folyamán kiszélesítheti 

gyorsíthatja a nagykönyvtárak szolgáltatásait.
és meg-
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2. A  bibliográfiai munkák., az irodalom -visszakeresés gépesítése mind 

technikailag, mind gazdaságosság szempontjából megoldható.

3. A  könyvek szellemi tartalmának gépi utón való feltárása nagy gyűjte

ményekben ezidöszérint még nem valósítható meg; a katalogizálási és mulato

zás! munkafolyamatok gépesítése azonban előrelépést jelentene ezen a téren.

4. A  gépesítés lendületet adna a könyvtáraknak arra, hogy a kutató

munka nemzeti szintű fejlődéséhez alkalmazkodjanak s országos hálózatot al

kossanak.

5. A  gépesítés fokozná a könyvtári munka termelékenységét.

2. A z ország valamennyi tudományos nagykönyvtára 
egyetlen nagy gépesített hálózatba tartoznék

„ . , 12
A  bizottság a jövő gépesített könyvtárának központi emlekezettarat ÍO 

egység kapacitásúnak képzeli* Ez megfelelne az Amerikai Egyesült Áüa 

mok központi katalógusában található adatok mennyiségének. A  Kongresszusi 

Könyvtár katalógusai ennek csak egy részét alkotnák. A  központi emlékezet- 

tár egy-egy sorozat betápláló és kiadagoló berendezéssel állna kapcsolatban.

*

A  kiadagoló berendezések formába öntik a kért adatokat. Főfeladatuk a kért 

bibliográfiák összeállítása s nyomtatott jegyzékedben való rendelkezésre bo

csátása- Bonyolultabb irodalomkutatás céljára, azaz olyankor, amikor a nyom

tatott jegyzékek (bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok stb.) nem elegendő

ek - a gépi berendezés és a kutató közvetlen ” együttműködésére" lenne szük

ség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kutató egy az írógépéhez hasonló billen

tyűzettel televízió-szerű képernyőt s jegyzékek nyomtatására szolgáló nyomtató 

berendezést tudna működésbe hozni.

Ezen a központi, fő berendezéscsoporton kívül egyéb, kevésbé jelentős 

gépi berendezések utján lehetne a folyóirat—katalógusokat előállítani, a kölcsön^ 

ző-nyilvántartást s más, könyvtári munka körébe vágó feladatokat megoldani.

A z  ország valamennyi tudományos nagykönyvtára egyetlen nagy gépesí

tett hálózatba tartoznék; a földrajzi távolság a kölcsönös adatszolgáltatás 

lehetősége által -  mint gátló tényező -  teljesen kiküszöbölődhetnék* A  gépi

#
1012 .1 OOO OOO 000 000, szóban  kifejezve egybillió.
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berendez:ések a vádolt célra, résziben rendelkezésre állnak, vagy csekély át

alakítással megfelelővé tehetők, részben azonban még konstruálásra várnak

3. Alapvető változtatásokra van szükség  

a) A  katalogizálás terén
Ami a könyvtárak egyes funkcióit illeti, a bizottság szerinti elsősorban 

a katalogizálás alapelvei terén kellene a gépesítés során változtatást eszközöl

ni. A  könyvtárak eddig a dokumentum szellemi tartalmáért felelős szerzőt tartották a

katalogizálás legfontosabb elemének. Ha a gépesített könyvtár egyik legfőbb 

feladatának azt tekintjük, hogy a dokumentum mennél gyorsabban legyen azono

sítható, akkor ehhez biztosabb utat jelent: a cím. A  bizottság nem alakított ki 

egy bizonyos eljárási rendszert, ami szerint az automatizált katalogizálás vég

bemehetne,

b) Az osztályozás terén
Az osztályozás mai rendszerét is el kellene ejteni s olyan rendszert kialaki" 

tani, amelyben a bibliográfiai, címleírás és a könyveknek a polcokon való elhelye

zésrendje függetleníthető egymástól.

o) A  raktározás terén
Ugyanígy gyökeres reformra szorul a raktározás módja is. Semmi haszon 

sem származik ui. abból, ha a számitógépek utján a másodpercek tört része 

alatt sikerül több katalógus feltárása s keresett dokumentum azonosítása, de az 

illető műnek a raktárból való ki hoz atal a órákba kerül. A z  igénybevétel gyakori - 

sága alapján kell a raktárban a könyveket csoportosítani s a sűrűn használt mü

veket könnyen megközelíthetővé tenni, a többit pedig tömör raktározási rendben 

tartani.

* *

A  jelentés visszhangja igen élénk volt a könyvtárosok körében, Alléjában 

kedvező fogadtatásra taiált a beszámoló, mert a legtöbben a könyvtári szolgálta

tások javulásá1 várják a gépesítéstől. Többen kifogásolták, hogy a jelentésben 

nem találtak elég tájékoztatást azokra a területekre vonatkozóan, amik pedig az 

érdeklődés középpontjában állnak. Ezt a "hiányt" iparkodik a cikkíró a további

akban pótolni.
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4. A  gépesítés nem vezet a. könyvtárosok 
muinkanélküli s  égé re

A  gépesítés gazdaságosnak ígérkezik. Ennek mértékét azonban numeri

kusén -Adatok hiányában- nehéz megállapitanú A z  olvasók könyvtárban töltött 

idejének mennyiségét is tekintetbe kell venni a gazdaságosság megállapítása

kor. Mennél hamarabb megkapja ui. az olvasó a keresett tájékoztatást, annál 

gazdaságosabban működik a könyvtár az olvasó szempontjából. A  könyvtári 

személyzetnek kiutalt fizetés tekintetében nemcsak akkor gazdaságos a gépe

sítés, ha ez összegszerűen csökken, hanem ha ugyanolyan összeg mellett - 

a szolgáltatások fokozódása, minőségi javulása és gyorsulása következtében - 

a munka hatékonyabbá válik* A  gépesítés nem vezet a könyvtárosok 

munkanélküliségére, hanem munkájuk minőségi javulására- A  Kongresszusi 

Könyvtár nyomtatott katalóguscédula szolgáltatása bizonyítja, milyen nagy meg

takarítás érhető el országos viszonylatban valamilyen művelet központosítása 

utján. A  gépesítés révén a központosított szolgáltaié sok köre rendkívül nagy 

mértékben lesz majd kibővithető. Egyelőre sem technikailag, sem gazdasági

lag nem oldható meg a dokumentumokban levő tájékoztatás gépi utón való ki

nyerése. A  gépi berendezések tehát egyelőre a keresett dokumentum ok bibliog

ráfiai kinyomozására szó* iák.

5* A  könyvtári tevékenység összefüggő 
rendszert alkot

A  könyvtár az ország természeti kincseinek sorába tartozik, amelyből 

mindenki merít, mindenki hasznot húz. Nem szabad tehát a könyvtárosoknak 

azt hinniök, hogy sorsába csak nekik van beleszólásuk. A  Kongresszusi 

Könyvtár gépesítésének kérdésével megbízott bizottság nem könyvtárosokból állt, 

hanem olyan külső szakemberekből, akiknek maguknak is érdeke - a könyvtár 

korszerűvé tétele. Ez a bizottság munkája során azt tapasztalta, - hogy a cédu

lák gépi bq<c«r.ná 1 való átalakítása egész könyvtári munkafolyamat átala

kításával jár. Mert a  könyvtári tevékenység összefüggő rendszert alkot, nem 

szabad visszariadni az egész rendszer megfelelő átalakításától.

*
♦ *

A  jelentés közzététele után a Kongresszusi Könyvtár hivatalt állitott fel, 

amelynek tagjai: egy tájékoztatási rendszerekkel foglalkozó szakember, egy 

könyvtártudományi szakember, egy elektromérnök, egy analitikus és egv titkár.
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A  hivatal feladata, a gépesítés megvalósításának; szorgalmazása. A  Council 

on jLibrary Resources megbízásából pedig egy vállalat a gépi katalógus kiala

kításának módját dolgozza ki. A  Kongresszusi Könyvtár tehát a jelentés kibo

csátását nem ilyen irányú érdeklődés záróakkordjaként fogja fel, hanem a ben

ne jelzett reform kezdetének tekinti.

KÖNYVTÁRI ROBOTGÉP

amely olykor lidérces -vízióként lebeg a. félelemtől gyötört 
körm táros lelki szemei előtt

^xbrary Journal. 89. v o l. 1964.19. no. 4292. p .)

,t..de ki kapcsolja be?
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