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W A L L P S N A U  SEDN G Y U LA

L A. REFERENSZ-M LNKA T Á R G Y A , FUNKCIÓJA, CÉLJA A Z  E G Y E S  FŐ ffi 
KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN

A  könyvtárak re ferensz-szo lgá la táva l fogla lkozó külföldi irodalom rendkivül 

gazdag, és  a kibontakozó panoráma meglehetősen változatos. B izonyos kérdé

sekre a v ilág  minden táján azonos vá laszt adnak a könyvtárosok, de nem cse

kély azon problémák száma, amelyekről a szerzők  vélem énye eltérő, vagy  ép

pen ellentétes; ugyanis mindenki saját országának gazdasági-társadalm i beren

dezésé t tartja szem előtt. Könyvtári fejlettségének va gy  fejletlenségének, anyagi 

lehetőségének stb. tudatában vizsgálja , illetve abból indul ki.

T e lje s  mértékben érthetők az ellentmondások más okból is: a könyvtári 

szolgálatnak éppen a re ferensz a z  a z ága, amelynek intenzitása, köre, funkciói 

nemcsak országonként, hanem könyvtáranként is váltó znak.

TÖRTÉNETI Á TTE K IN TÉ S

K  <5 © í  lk<ó ím yv  ttá railk, Rothstein ( 1 2 l) kitűnő könyvéből a

re ferensz-szo lgá la t fe jlődése négy szakaszának körvonalai bontakoznak ki.

A z  első szak aszt a z jellemezte, hogy fő leg a könyvtár használatára vo

natkozó "technikai" útbaigazításokat adott, többnyire a katalógusok közelében.

E z a szolgálat Európában és  Amerikában egyaránt a re ferensz kezdetét jelen

tette, és  számtalan könyvtár van, ahol e tevékenység ma sem jutott túl ezen  a 

ponton. Ebben a szakaszban még csak  mellékes tevékenység a "tartalmi felvi

lágosítás" amelyet a z  egyéb, hagyományos munkaterületeken dolgozó könyvtáro

sok esetenként látnak el.

+ A z  első hat fejezetben a "reference” szinonimájaként használjuk a "tájékoz
tatás” és az "információ" elnevezéseket is, mert az irodalomban is vegyesen  

fordulnak elő e szakkifejezések és az értelmezésben zavart nem okoznak.

185



A  másoctik szakaszban az  alkalmi és esetleges  felvilágosítások sűrűsö

dése arra késztette a könyvtárakat, hogy önálló munkakört alakítsanak ki és 

szervezetileg  is különválasszák e tevékenységet a könyvtár egyéb részeitől.

Önálló referensz-osztályok lege lőszö r a z amerikai "public library'-kben 

alakultak ki 1890 táján.+ Közrejátszott a fejlődésben nem kis mértékben az is, 

hogy e közművelődési könyvtárak jelentős hányada nemcsak a nagyközönséget, 

hanem egyúttal a szakembereket is kiszolgálta. (Detroitiban például a közműve

lődés i könyvtár egyúttal a terűlet egyetlen tudományos könyvtárává fejlődött.) ( 19)

A  harmadik szakasz fő jellemzője a szakosodás, amely a közművelődési 

könyvtárakban a tudomány és  az üzleti élet érdekeinek megfelelően most már 

egyre  általánosabbá vált, sőt; nem kis mértékben éppen a szakemberek igényei

nek k ielégítésére rendezkedett be.

A  fejlődés negyedik szakaszát az jelenti, amikor a könyvtárak referensz- 

szolgáiata a z egyes  olvasókat -  főleg cégeket, vállalatokat és  kutatókat -  már 

k ész  információkkal, adatokkal és különböző kompilációkkal szolgálja ki. ( 6 l)

Ettől kezdve a referensz-munka célját illetően két felfogás alakult ki: egye

sek a régibb, instrukciós jellegű szolgálatot domborítják ki és tartják fontosnak, 

mások viszont kihangsúlyozzák a könyvtár szerepét a kutatás munkájában és a 

k ész  információ nyújtását szorgalmazzák. A  két felfogás közötti harcban egyre 

inkább a z  utóbbi kerekedett felül az amerikai könyvtárak egy  részében, jóllehet 

abszolút győzelmet nem aratott.

Rothstein négy fejlődési szakaszához ötödikként hozzátehetjük a szakoso

dás ellentétét: a könyvtárak együttműködésében megnyilvánuló interdiszciplináris 

tájékoztatást. Ennek előretörése az utóbbi években pontosan megállapítható.

Egyetemi k S n y T t á r a k ,

A z  egyetemi könyvtárakban a referensz-szolgálat fejlődébe az USA-ban 

később kezdődött és  üteme is lassúbb volt. Abban, hogy az egyetemi könyvtá

rosok is átvették a közművelődési könyvtárak referensz-tevékenységét, nagy 

szerepet játszottak a könyvtáros-egyesületek, amelyekben a különböző tipusu 

könyvtárak képviselői eszm ecserét folytathattak. A  XIX. század  végé ig  az 

egyetemi könyvtárakban is kialakult a referensz-szolgálat, de kezdetben itt is 

elsősorban azza l a céllal, hogy^ az olvasókat ránevelje az "öntevékenységre”, 

a katalógusok és  a bibliográfiák használatára.

* A. továbbiakban "közművelődési könyvtár" kileje zéssel jelöljük ezt a körryv- 
tárt.Ast, itt is hangsúlyozva a történelmi fejlődés különbözőségét, elsősorban 
a magyar (de  számos közép és keleteurópai) közművelődési könyvtárakéitól.
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E gy másik -  jóval későbbi -  hatás is  érte az egyetemi központi könyvtár- 

rakat, m éghozzá a tanszéki, intézeti* köny^ ük felől. E zek  a kis könyvtárak 

tulajdonképpen kisebb kutatócsöpörtök k iszolgá lására hivatott szakkönyvtárak 

voltak, és  e z  a tény előmozditotta a tájékoztató szolgálat ( mégpedig a szakirá

nyú tájékoztató szolgálat) kifejlődését.

A z  egyetem i könyvtárak rendelkezésére állnak a kezdő egyetemi hallgatók

nak és  a kitünően képzett professzornak egyaránt. Referensz-tevékenységük te

hát szükségszerűen  két irányú: útbaigazítják a tájékozatlan "gólyát", ugyanakkor 

szakszerű  fe lvilágosítást adnak a képzett professzornak is. ( l 2 l )

S  z f f i k k i i n i y v t t r E  két fontos könyvtárfajta mellett a harmadik, a  szak- 

könyvtár a századforduló szülötte, amely jogi, kereskedelm i területen, továbbá 

az ipari cégek  mellett alakult ki. Rohamos fe jlődésére jellemző, hogy a z  U S A - 

ban 1907-ben 50, 1962-ben már 3.473 szakkönyvtárat tartanak nyilván. (3 )  

Eleinte itt is a m egőrzés dominált, de a z  I. világháború végén  -  amikor egyre 

több kutatólaboratórium mellé alapítottak könyvtárat -  a feladat már a kutatáshoz 

szükséges  információs szükséglet közvetlen k ielégítése. Átértékelődött a 

reíerensz-= zolgálat fogalma: a kutatók, de talán még inkább az üzletemberek ér

dekei azt kívánták, hogy a könyvtár kimerítő, pontos információt adjon. Sőt, ha 

esek  lehetséges, most már ne csak külön kérésre adjanak feleletet a könyvtá

rak. H=ncrr. az idényeknek "menjenek elébe", ( l 2 l )

A  fentiekben a referensz-szo lgá lat amerikai fejlődését mutattuk be* mert 

ott alakult ki e lő s zö r és  e lsőségét a legutóbbi időkig megtartotta. Ezt a képet 

a szakirodalom is híven tükrözi, amennyiben a referensz kérdéseit túlnyomó 

többségben amerikai szerzők  és  folyóiratok tárgyalják.

Am i a nyugat-európai szakirodalmat illeti, még az angol nevezhető a leg 

gazdagabbnak, a német mái' sokkal elmaradottabb, úgyszintén a francia is; más 

országok  irodalmában fehér holló a referensz-kérdéseket érdemben tárgyaló ta

nulmány. E z  a he lyzet a gyakorlatnak megfelel: O laszországban pl. az ötvenes 

évek  végén  m indössze egyetlen könyvtárnak volt ref^rensz-szolgálata. ( 108)

♦ A  ta nszéki, illetve intézeti könyvtárak tájékoztató tevékenységének elbírálása
kor szem előtt kell tartanunk, hogy az amerikai egyetemi intézetek, tanszékek 
igen gy akran -  részben vagy szinte egészen -  függetlenek anyagilag az egye
temtől. 1941 óta Amerikában az ipar és különböző alapítványok nagyobb össze
geket fordítanak a kutatásokra és az ezekkel összefüggő kísérletekre, amelyek
nek végző i főleg az egyetemeken találhatók meg; könyvtári .tájékoztatási bázisú' 
természetesen a saját szükebb tanszéki könyvtárukat formálták ki.
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MI A  REFERENSZ?

A. történeti áttekintés tükrében vajon változott-e a re ferensz lényege, cél - 

ja? Erre a kérdésre Wincholl nemmel válaszolt. Szerinte alapjában v éve  a re

ferensz célja, funkciója ma is ugyanaz, mint valaha volt: a könyvtár használata 

révén megoldani az o lvasó problémáit. ( l5 4 )

Collison szerint a referensz funkciója alig változott, helyzete és  m ódszerei 

azonban mások lettek és tovább fejlődtek. ( 41)

A  re ferensz definiálására többen tettek kísérletet. A z  A L A  szerint a könyv

tári munkának az a szakasza, területe, amely közvetlen segitséget nyújt az olva

sónak o ly  módon, hogy információt biztosit számára és rendelkezésére bocsátja 

a könyvtár forrásait a tanulmányozás és  kutatás érdekében”. ( l )

A  Kongresszusi Könyvtár szerint a re fe ren sz : ”a könyvtári munkának az a 

szakasza, amelynek közvetlen feladata az olvasók támogatása, egyrészt a tájé

koztatás m egszerzésében, másrészt pedig a könyvtár forrásainak használatá

ban, tanúimé*íyaik és kutatásaik közben”. ( 108)

A z  indus A . Rahman a re ferensz-szo lg  ál atban öt törvényszerűséget fedez 

fel: 1. az olvasó időt takarít meg; 2. a könyveket tájékoztató jelleggel használják 

fel; 3. minden olvasó számára meg kell találni a megfelelő könyvet; 4. minden 

könyv számára meg kell találni a megfelelő olvasót; 5. a könyvtár növekvő szer

vezet. ( n o )

A  meglehetősen általánosságokban mozgó meghatározásoknál többet árul el 

a re ferensz feladatairól, céljairól és  körvonalairól az egyes  könyvtárak, illetve 

könyvta  ^usok által ellátott szolgálatok köre,

REFERENSZ A  KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

A  legszélesebb  referenszr-gyakorlattal és  a legtöbb tapasztalattal v ilágszer

te a közművelődési könyvtárak rendelkeznek, mert

-  gyűjteményük általános jellegű;

-  legnagyobb az olvasótáboruk; nemcsak számbelileg, hanem differenciált

ságban is: olvasóik között az iskolást ugyanúgy megtaláljuk, mint a kép

zett tudóst; (13 )

-  a köztudatban általános információs intézményként rögzítődtek és igy 

előnyben vannak a tudományos könyvtárakkal szemben; (134)

-  szolgáltatásaik is a legszélesebb  határok között mozognak: az egyszerű 

”igen” vagy  "nem" választói a nagy fáradsággal készített és minden igényt 

kielégítő kész információig mindent szolgáltatnak.
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A  re ferensz-szo lgá la thoz igénybe vett segédeszközökben  még szé lesebb  a

skála,

A  közművelődési könyvtárakban tehát tulajdonképpen koncentrálódnak a kü

lönböző tipusu könyvtárak referenszr-szolgálatának ismertetőjegyei.

Éppen e rendkívül s zé le s  skála, a z  igények sokfélesége, s zé le ssége  és  

m élysége felveti a kérdést, hogy helyes-e, ha egyazon  szolgálat a tanulót és  a 

tudóst egyaránt és  egyidőben kiszolgálja? Vajon nem megy-e e z  valamelyik 

igénylő rovására? Továbbá, megfelelhet-e a közművelődési könyvtár az ilyen 

nagy mélységbeli differenciálódás következtében felmerült követelményeknek?

Egyesek  szerint helyesebb volna a referensz-szolgálatot szétválasztani is

meretterjesztő és tudományos részlegre , Elképzelhető-e esetleg valamilyen munka- 

megosztás a fiókok és  a központi könyvtár között oly módon, hogy a fiókok elé- 

gitik ki az egyszerűbb közművelődési jellegű igényeket, a központ pedig inkább 

a z  igényesebb tudományos kérdésekre adna választ? így célszerűen lehetne a 

reíerensz-könyvtárosokat is képzettségüknek és  hajlamaiknak megfelelően e losz

tani, ( 87)

H. Kunze pro fesszor a közművelődési könyvtárak referensz- szolgálataiban 

inkább a tudományos könyvtárak kiegészitőit látja* (85 )

REFERENCE A Z  Á LTA LÁN O S TUDOMÁNYOS KÖNYVTARAKBAN

A z  általános tudományos könyvtárak közül a Szaltükov-Scsedrin Könyv

tár referensz-szolgáJatának összetevőit érdemes megvizsgálni. A z  általános út

baigazításon kívül a következő feladatokat látja el:

- egyének és  szervezetek  bibliográfiai tájékoztatása;

- tudományos és  politikai szempontból értékes irodalom terjesztése;

-  könyvtári és  bibliográfiai ismeretek propagálása;

-  módszertani és  segédkönyvek kidolgozása;

-  a tájékoztató bibliográfiai munka koordinálása;

-  bibliográfiai szakképzés. (15 )
A z  általános tudományos könyvtárak a Szovjetunióban igen nagy részt 

vállalnak a referensz-munkából: a L/enin Könyvtár pl. naponta 9000 referensz- 

kérdésre ad választ. E kérdések egy  részét természetesén egyes  szakkönyv

tárakhoz továbbítja. ( 147)
Amerikában az általános tudományos könyvtár típusa tulajdonképpen hiány

zik, pontosabban: a nagy városi (állami, tartományi) közművelődési könyvtárak 

töltik be ezt a szerepet, a két funkció tehát szétválászthatatlanul egybeolvad.
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REPERENSZ A Z  EGYETEMI KÖNYVTÁRAKBAN

A. Szovjetunió felsőoktatási könyvtárainak referensz-szolgálatában a követ

kező  alapirányzatok fedezhetők fel: retrospektív bibliográfiák összeállítása a tu

dományos munka segítésére, ajánló bibliográfiák összeá llítása a z  eszm ei nevelés 

segítésére, szemlék és  egyetemi bulletinek Összeállítása, kiállítások rendezése, fi

gyelőszo lgá la t ellátása központilag előállított katalóguskartonok felhasználásával. 

M eg kell említenünk egy  leningrádi főiskola újszerű kezdem ényezését. Itt "infor

mátorokat” állítottak munkába. Feladatuk: összekötni a tanszéki könyvtárat a köz

ponti könyvtárral; rendszeresen  átnézni a frissen beérkezett bibliográfiai anyagot 

és  tájékoztatni a tanszékek érdekelt oktatóit a z  őket érdeklő müvekről. A  köz

ponti könyvtár a rektor rendelkezése alapján havonta kétszer tájékoztatási napot 

rendez, amely'en legújabb beszerzése it ismerteti. ( l5 ? )

A z  egyetemi könyvtárak közönsége viszonylag homogén, mégis nagykőn gya

kori az az eset, amikor kénytelen ellátni az információs s ze rv  szerepét az egye

temen kívüli közönség számára is. ( 6 l)

REFERENCE A  SZAK K Ö NYVTÁRAK BAN

A  közművelődési, a z  általános-tudományos és az egyetemi könyvtárak re- 

ferensz-szolgá lata  - az olvasók táborát, a megválaszolt kérdések minőségét, jel

legét tekintve - közvetlenül vagy közvetve tulajdonképpen kettős arculatú: a kép

zetlen olvasókat ugyanúgy szolgálja, mint a képzetteket.

Velük szemben a szakkönyvtári referensz-szolgálat sokkal homogénebb: 

szakképzett olvasói tábora van. Bár a műszaki könyvtarakban is akadnak nem 

a profilhoz tartozó kérdések, ezek aránya viszonylag alacsonynak mondható, ál

talában 15 %. ( 56)
A  szakkönyvtári referensz-szolgálat je llegzetes vonásai:

-  a hangsúly nem az oktató jellegen van. A  szakkönyvtáros keresi az in

formációt és nem oktat annak keresésére;

-  érdekelt a kísérletek tervezésében  és megvitatásában;

-  az információn van a hangsúly. A  kutatók inkább a felvetett kérdésekre 

várnak feleletet, mintsem hogy a források m egjelölését kívánnák;

-  rövid idő áll válaszadásra a könyvtár rendelkezésére.
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A, referens zh tevékeny ség  igen különbözik szakkönyvtáranként, a z  intéz

mény céljától, jellegétől, szakterületétől és  referensz-gárdájától függően, mégis 

nagyjából négy e lsőd leges  és  hat kisegítő kategóriára bontható.

E lsőd leges kategóriák: 1. információ biztositása a speciális kívánságoknak 

megfelelően; 2, irodalomkutatás; 3* bibliográfiakészités; 4. kurrens irodalom szem- 

meltartása és  referá lása megfelelő szem élyek részére*

K isegítő  szolgálatok: 1. könyvtárközi kölcsönzés; 2. referáló szolgálat; 3. 

publikációs tevékenység, beleértve a könyvtár használói által készített anyag 

szerkesztését és  közlését is; 4. speciális indexek és  kartotékok készítése; 5, 

fordítási szolgálat; 6. foto szolgálat* ( 3)

Észrevehetően  nő a szabadalmi gyűjtemények és  a "commercial library’ -k 

szerepe. ( 2 l)

A  szakkönyvtár egyik altípusának, az üzemi könyvtárnak fontos referensz- 

funkciója: "megóvni a z  üzemet olyan költséges kísérletezéstől, amit mások már si

kerrel elvégeztek"* (6 5 )

Ismét egy  másik altípus a "municipális" könyvtáraké, amelyek letéteménye

sei a helyi hatósági dokumentumoknak. E könyvtár, mint referensz-központ, a 

helyi hatóságokat támogatja, részt v e s z  a jogszabályok előkészítésében és  szem

léket állít ö ssze . Működhet a közművelődési könyvtár részeként, de Ameriká

ban több városban a helyi hatóság s zerves  része . ( l 4 )

A  kitűnő szemű Rothstein a szakkönyvtári referensz-szolgálatról szó ló  

fejtegetéseiben m egjegyzi, hogy a szakkönyvtáros aktív és a kutatóval egyen

jogú közreműködése a kutatásban bizonyos fokú arisztokratizmushoz vezetett és 

a szakkönyvtárosok soraiban fellelhetők az önálló kaszttá vá lás határozott tö

rekvései* ( 123)

-  O -

Összefoglalásul; a referensz-szolgáltatásoknak viszonylag szűk köre az, 

amely minden könyvtárra jellemző. A  szakirodalomból elénktáruló tarka kép igar- 

zolja azt a megállapítást, amely szerint -  más könyvtári tevékenységekkel Ösz- 

szehasonlitva -  a referensz-munka mindeddig nem definiált, összetevőinek meg

határozására vonatkozóan kevés m egegyezés van. (4, 122)

A  referensz körülhatárolásában még az angol-amerikai irodalom sem ért 

egyet, pedig azonos nyelvterületen e z  könnyebben elképzelhető volna. ( 10ö) 

Fentiekből következik, hogy minden könyvtárban tekintetbe kell venni a 

könyvtár rendeltetését és ennek alapján kell meghatározni a referensz szere

pét, szolgáltatásait is. (120, 127)
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A  referensz-szolgáltatások tételszerü felsorolása helyett csupán arra hív

juk fel a figyelmet, hogy a tőkés és a szocialista országok gyakorlatában két 

érezhető különbség van, A z  egyik az, hogy a szocialista országokban az igény- 

kutatás, a könyvtári propaganda sokkal hangsulyozottabb és sokkal változatosabb 

eszközökkel él, A  másik különbség az, hogy Amerikában a könyvtárközi kölcsön

zés  többnyire a referensz-szolgálat keretében kap helyet, (117, 73)

IL A  REFERENSZ-MUNKA SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYT FELTÉTELEI 

A Z  EGYES FŐBB KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN

A , A  REFERENSZ SZERVEZETE

A  referensz-szolgálat szervezeti kerete lehet: 1, nemzeti ( országos) ; 2. 

regionális; 3. helyi,

. 1* Nemzeti (o rszágos ) szervezet. .a  századforduló óta foglalkoztatja a szak

köröket a nemzetközi bibliográfiai tájékoztatási együttműködés, illetve szervezet 

gondolata. A  terv' azonban csak akkor való -ul natna meg, ha először kiépülnének 

a nemzeti tájékoztatási központok,

A  Szovjetunió vállalkozott a kor követel nényeinek megfelelő és valameny- 

nyi tájékoztató intézményt és formát egybeíogla 5 nagyszabású és általános szer

veze t kiépítésére első Ízben. A z  erre vonatkoz ó döntés még igen friss keletű: 

1967 elején a Szovjetunió Minisztertanácsában született meg,

A  rendkívüli fontosságú határozat megállapítja a jelenlegi tájékoztató szol

gálat hiányosságait és azt, hogy e szolgálat nf:m alkalmas a fokozódó követel

mények betöltésére. Ezért uj tájékoztató rendszert kell létrehozni, amely a Szov

jetunió egészére  kiterjed. A  szervezet pillérei az ágazati központi tájékoztató 

szervek, de az országos információs hálózatba bekapcsolódnak a vállalatok, ku

tató és  tervező intézetek, sőt: a kiadók és folyóiratszerkesztőségek és természe

tesen a könyvtárak is.

A  VINITI ( Ö ssz-szövetségi Tudományos és Műszaki Tájékoztató Intézet) 

anyagi és technikai bázisának megerősítése, mellett fel kell állítani az Ö ssz-szö

vetségi Tudományos-Technikai Tájékoztató Központot is. É szervre  vár a S zo v 

jetunió területén végzett kutatások nyilvántartása és e munkákkal kapcsolatos in

formációk nyújtás *
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A. tájékoztató szolgálat huzamos ideig bibliográfiák és  referáló kiadványok 

készítésére fog korlátozódni. Term észetesen emellett nem szabad megfeledkezni 

a tájékoztatás más bevált formáinak a fejlesztéséről, illetve differenciált formáinak 

kibontakoztatásáról sem. Pontos lenne az, hogy minden kutatót és szakembert 

rendszeresen értesítsenek az őt érdeklő dokumentumokról, nem várva arra, hogy 

ők lépjenek fel igényekkel.

A  tudományos és  műszaki információ egyre növekvő mennyiségét idejében 

és teljes mértékben csak korszerű technika alkalmazásával lehet feldolgozni, il

letve visszakeresn i.

A  tájékoztatás o rszágos rendszerében jelentősen megnövekszik a könyv

tárak szerepe. Mindenekelőtt növelni kell a könyvtárak tájékoztató tevékenységét. 

Általában a könyvtárak, állományát széleskörűen hasznosítani kell a tájékoztató 

szolgálat országos rendszerében és munkájukat ö ssze  kell hangolni, M eg kell 

javítani a könyvtári hálózat szerkezetét, központi katalógusokat keli létrehozni 

és el kell látni a könyvtárakat korszerű eszközökkel, amelyek lehetővé teszik 

a munka gépesítéséi és automatizálását.

Tárcaközi bizottságot kell létrehozni a könyvtárak tevékenységének koor

dinálására, adományuk összehangolására, továbbá technikai eszközök  biztosítá

sára, könyvtári folyamatok automatizálására és megfelelő könyvtári szakembe

rek képzésére. ( 5)

A z  Egyesült Államokban és a többi tőkés országban hasonló információs 

rendszer kiépítése akadályokba ütköznék. 1963-ban az USA-ban a K ongresz- 

szusi Könyvtár mellett nemzeti tájékoztató központot szerveztek, e z  azonban lé

nyegében csak nyilvántartásra szorítkozik. Feladatai: 1. tudományos és műszaki 

szakterületen a ( magán és állami) tájékoztató helyek (irodák, intézmények, hi

vatalok stb.) számbavétele és nyilvántartása; 2, a tájékoztatást kérőnek felvilá

gosítást nyújtani a konkrét tájékozt ató helyekről; 3. szakosított cím jegyzékek köz

readása a tájékoztatási helyekről és az igénybe vehető szolgáltatásokról; 4. a 

tájékoztatási rendszer működése és az egyes tájékoztatási helyek viszonyrainak 

elem zése. - A  központ mintegy 14 000 tájékoztatási helyset tart nyilván iyukkán- 

tyákon. Átlagosan 60 igénylőt szolgál ki hetenként, e z  a szám előreláthatólag 

jelentősen nő majd ( 138) ,

A  központon kívül létrehozták a Szövetségi Tudományos és Műszaki Ta

nács Tudományos és  Műszaki Tájékoztatási Bizottságát is, amely felmérte a je

lenlegi helyzetet és megfelelőnek látszó javaslatokat dolgozott ki az U S A  orszá

gos tájékoztatási rendszerének kiépítésére, amely a könyvtárakra is számit. ( 20)

Más oldalról viszont egy  1966-ban rendezett konferencia megállapítja, hogy
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a nemzeti információs szolgálat megteremtésére irányuló törekvések során nagy

mértékben elhanyagolják Amerikában a könyvtárak szerepét,

A  nemzetközi információs központ felállítását más országokban is terve

zik, illetve sürgetik. (37 )

2. Regionális együttműködés, a . Szovjetunióban -  felismerve a tájékozta

tás jelentőségét - felülről valósították meg az országos információs rendszert 

Más országokban* ahol az állami irányitó befolyás jóval csekélyebb, és az ál

lam a tájékoztató szerveknek csak egy  részéve l diszponál, a könyvtárak alul

ról jövő kezdem ényezésén alapuló együttműködésének lehetünk, tanúi. (19 )

A z  U S A  New York államában 1958 óta törvény biztosítja a szakosodás

sal kombinált referenszr-együttmüködést, 35 könyvtár csatlakozott a Nassau Llb- 

rary rendszerhez, amely-' hálózati központot hozott létre megfelelő gyüjteménnyel. 

E lére kineveztek egy referensz-koordinátort. Központi katalógust kezdtek a 

könyvtárközi kölcsönzés megkönnyítésére, ö t könyvtár szakközponttá vált. Mik

rofilmeket is készítenek. E rendszerben minden egység  megtartja autonómiáját és 

fejlődik saját területén. Referensz-beszerzésüket egységesítik. (61, 81)

Hasonló együttműködési, rendszer alapjait rakta le Wisconsin, Califomia,

South Carolina stb. (19, 50, 55)

A  West Londonban 1951-ben felállított információs szolgálat, a Cooperati- 

ve  Industrial and Commerce Reference and Information Service ( CICRIS) számos 

városban technikai és kereskedelmi osztályokat alakított. A  szervezet célkitűzése: 

megfelelő információs forrást biztosítani olyan cég számára, amely erre igényt 

tart 64 ilyen cég  van és számukra 10 közkönyvtári rendszer biztosit szakosí

tott szó. . latot. ( 111)

A  többi között a másik ismert angliai rendszer a sheffieldi. ( 50). A z  

NSZK-ban  sem ismeretlen az együttműködés, (146)

Sokan vizsgálják Európában és Amerikában egyaránt a referensz-együtt- 

müKödés különböző lehetőségét, módjait és a földrajzi területnek azt az optimális 

nagyságát, amelyet ésszerűen ki lehet szolgálni egy regionális központtal. (53, 6 l)

3. A  központ együttműködése fiók jaival Helyi együttműködés. A  fentiek

nél sokkal általánosabb a központ és a fiókok' együttműködése. Ennek kereté

ben a fiókok által meg nem válaszolható kérdésekre a kózponl ad fe lvilágosí

tást, némelykor a hivatalos órák után.

Gyakori a központi fénymásolás és foto szolgálat. (33 ) A  kisebb könyv

tárak gyakran fordulnak segítségért a válasz érdekében könyvtáron kívüli szer

vezetekhez, külső szakemberekhez stb. is. ('72, 109)

A z  együttműködést a szakkönyvtárak sem nélkülözhetik. Különösen a vál

lalatok fordulnak gyakran nehezebb kérdésekkel ahhoz a könyvtárhoz, ahonnan
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vá laszt kaphatnak* A. nagyobb vállalatok tevékenysége ugyanis olyan s zé le s  te

rületet ölel fel, hogy saját szakkönyvtáruk n képes minden területre megfele

lően képzett szakembert biztosítani* Detro.it Közm űvelődési Könyvtára ezért fog

lalkozott olyan uj osztá ly  létesítésének gondolatával, amelynek feladata, hogy a 

könyvtárat anyagilag támogató cégeket e llássa  kivonatokkal, jelentésekkel, tehát 

referenszr-szolgáltatássaL, E z a z  uj osztá ly  itt ugyan nem jött létre, de a John 

Cerar I/ibrary átvette a megoldást. ( 1 2 l)

Angliában a háború alatt "C ivic Information Bureau’ -k  jöttek létre é s  ezek  

ma is fennmaradtak. Feladatuk körülbelül hasonló a budapesti telefonközpont in

formációs szolgálatáéhoz. E zek  a tájékoztató hivatalok többnyire a z  angliai k ö z 

művelődési könyvtárak mellett létesültek, de olykor függetlenül, önálló helyiség

ben működnek. V iszonylag kis referensz-könyvtárral vannak fe lszere lve , mert 

legfőbb eszközük a telefon, A  kérdések jelentős rés ze  egyébként is oly friss, 

hogy csak újságok és  folyóiratok seg ítségéve l és  a  szakértőktől nyert telefon-

felvilágosítás alapján adhatnak választ. A  referensz-könyvek keveset segítenek. 

A z  itt működő tájékoztató könyvtárosoknak sok idejük megy el a naponta beér

kező uj források átnézésével, rende zéséve l. -  Dániában is javasolják ilyen iro

dák felállítását.

A  referensz-szolqá lat a könyvtár szervezetében . Rothstein megkülönbözteti 

a referensz-munkát, amely a könyvtáros által nyújtott segitség a tájékoztatást 

kérő o lvasó számára és  a referensz-szolgélatot, amely a könyvtár határozott fel

ismerése, felelőe.séoti iriate. 3 tekintetben, egyúttal specifikus szervezet e cél meg

váló sitá :=»ára. ( l2 3 )

A  re ferensz biztosítása a könyvtárakban vagy  különálló egység  létrehozá

sával, vagy  pedig decentralizáltan történhet, E z utóbbi esetben minden osztály- 

önálló tájékoztató könyvtárosokkal rendelkezik. (50 )

Nagyobb könyvtárakban a re ferensz-osztá ly  keretében több a losztá ly  mű

ködik, amelyek széleskörű  tájékoztató szolgálatot látnak el szakosítóttan, Ilyen 

pl, a Washingtoni K ongresszusi Könyvtár megoldása. A  legutóbbi fejlődési irá

nyokból a z a tanulság vonható le, hogy a nagy általános gyűjtőkörű könyvtárak

ban a szakosodást tartják a leghatékonyabb módszernek a referensz-munkában.

(121)
A  Minneapolisi Közm űvelődési Könyvtárban decentralizált re ferensz van, 

de koordinálja a munkát a szolgálat igazgatója, kinek központi ügyeletesei van

nak a telefonon érkezett kérdések megválaszolására.

A z  N S Z K -be li Fock szerint centralizált vagy  decentralizált szolgálat va

lójában csupán elméleti alternatíva. A  gyakorlatban a helyi v iszonyokhoz kell al

kalmazkodni, és  központi s ze rv  esetében e z  amúgy sem mondhat le teljesen  az 

egyes  részlegek , osztá lyok segítségéről.
195



B. A  REFERENSZ-MUsIKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Toldy  Ferenc és  Krupszkaja ismert jellem zései óta számtalan olyan meg- 

állapítást találunk, amely szerint az ügyes referenszr-személyzet még a viszony

lag  gyenge segédkönyvtárat is kitünően hasznosíthatja, mig a tudatlan re íerenszes 

a legkitűnőbb referensz-könyvtárat is kihasználatlanul hagyja.

A  referens2>-könyvtárostól megkívánható szem élyiségi jegyek  felsorolásával 

sokan foglalkoznak. E jegyek közül kidomborodik legfőbb kíván a1 ómként a peda

gógia i és  pszichológiai érzék, illetve beállítottság, amely von zóvá  teszi az olva

só előtt. Ugyanis a kérésért fordulók fé lszegsége , bátortalansága csakis akkor 

oldódhat fel, ha a re íerenszes  megfelelő formában képes arra, hogy a hozzá 

fordulót felbátorítsa és  kérésének tulajdonképpeni lényegét, célját kifejthesse, 

hiszen a vá laszadás enélkül meg sem kezdődhet. (92, 12?) ( A  gépi visszake

resés  ellenzőinek egyik fő érve éppen e heurisztikus jellegű személyi érintke

zés  megszűnéséből származó hátrány.)

Találkozunk ugyan olyan véleménnyel is, amely szerint a könyvtári sze

mélyzet nem annyira fontos az információnyújtásban, mint régen gondoltai:, mert 

a könyvtár használóinak mindössze a fele keresett információt a könyvtárakban, 

és ezeknek is csak fele fordult válaszért a köm vtároshoz, a többi önmaga igye

kezett a választ megtalálni. ( 3ö)

A  tájékoztató szolgálatban alapvetően fontos még a tapasztalat, mert ennek 

révén szerezheti csak meg a könyvtáros azt az érzéket, amely a kívánt ismere

tekhez v ivő  útra vezeti. (14? ) Szakkönyvtárakban és szakosított referensz-szol- 

g ál atban is a magasfoku általános műveltség mellett elengedhetetlenül fontos a 

szakterület ismerete, hiszen egy  tudományos kutató vagy szakember megfelelő 

partnert csak akkor talál a referensz^-könyvtárosban, ha az is hasonló szaktu

dományos felkészültséggel rendelkezik.

M ivel a referensz-könyvtáros képességei nehezen állapíthatók meg előre, 

ezért e lőzetes pályaalkalmassági vizsgálatot is javasolnak. ( 93)

A z  emberekkel való bánni tudás és az eszközök alapos ismerete szintén 

elengedhetetlen, de nagy szükség van a reíerensz-könyvtárosnak konceptuális 

képességre, vagyis alkotó módon történő gondolkodásra is. (8 2 )

A z  uj állandó befogadására való képesség, a sokoldalú és  friss, rendsze

res tájékozódás szintén igen előkelő helyet foglal el a kíván sági istákon.

A  referensz könyvtárosok rendszerint a nagyobb tapasztalattal rendelkező 

könyvtárosok köréből kerülnek ki. Többek megítélése szerint fő leg a katalogizá

lásban és a szakozásban szerzett gyakorlat az, ami hasznos előiskolául szo lgá l

hat. (89 , 97, 119)
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A  szakirodalom a referensz-szolgálat három fokozatát ismeri* A z  első kizá

rólag technikai jellegű, amelyhez nincs szükség képzett szakemberre, (45, 108)

A  második kategória a szakosított "referensz-könyvtáros", a harmadik pedig az 

általános referensz-könyvtáros, A z  ő feladata a kezdő kutatók elindítása, alapvető 

kérdések megválaszolása, ( 59, . 99)

A  legutóbbi időkben a gépek alkalmazásával kapcsolatos problémák vált

ható alakulásából eredő fejtegetésekben felmerül az "informátor1' szerepe. A z é  a 

személyé, aki nem könyvtáros, hanem valami egészen  uj tipusu tudós, aki a ma

ga adatközpontjából át tudja tekinteni és össze  tudja kapcsolni az adatokat; 

kritikai szemléket boesuL ki, stb* ( 30) A  sokat Idézett W einberg-féle jelentés is 

kiemeli a szakember jelentőségét, szerepét, .Mivel azonban e gondolatkörben sok 

szó esik a gépekről, e z  a. körülmény arra késztetett több polgári teoretikust, 

hogy az ember szerepét, elsősorban a könyvtárosét egészen  kikapcsolja, vagy 

legalábbis jelentős mértékben csökkentse, ( "Gépkönyvtáros"!) Mihajlov szembe

száll ezze l az elmélettel és hangsúlyozza, hogy a referensi-könyvtárosok to

vábbra is élénk szerepet játszanak és végzik a publikált szakirodalommal kap

csolatos munkájukat, fő alakjuk pedig továbbra is a könyvtáros marad, (95 )

A  referensi-szolgá lat elhanyagoltságával, a referenszr-konyvtárosok csekély 

számával és nem megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülésével szembeni elégedet

lenség még a fejlett referensz-szolgálattal rendelkező országokban is gyakran té

mája az irodalomnak, ( ö l )

Angliában 1961-ben megállapitották, hogy a városi és a megyei könyvtárak 

több mint 90 százalékában referensz-szoigálat működik, e z  azonban több tekintetben 

( megfelelő helyiségek, jól képzett referensz~k.önyvtárosok) nem kielégítőd Általában 

nagyobb városokban az arányok javulnak. A  Library Assöciation memoranduma a 

létszám tekintetében kívánatosnak tartaná, ha 45 000 főnyi lakosig a vezetőn kívül 

még legalább egy referensi-könyvtáros látná el a szolgálatot, Nagyobb városok 

bán külön osztályt kell szervezn i és általában 20 000 lakosra egy fő referensz- 

könyvtárost kell beállítani, ( l3 7 )

A  referensz elhanyagoltsága helyileg visszavezethető arra az okra, hogy 

a könyvtárbizottság nincs tisztában a referensz jelentőségével, de maga a z  igaz

gató sem ismeri kellőképpen e munka területét és jelentőségét, mert nem volt so

ha referensz-könyvtáros, ( 57)

A  referensz-könyvtárosok képzése Amerikában magas fokú; az U S A  32 

könyvtárosiskolájában (általában felsőfokú intézmények) az 1958, évi 87 főről 

1961-re 145 főre emelkedett a reíerensz-szolgálatot oktatók száma. Ezek az in

tézetek 1962-ben mintegy 200 alapfokú és szakosított referensz-tanfolyamot ren

deztek. (22 )
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A z  oktatás általában: a) a referensz-források ismeretére, b) az érdeklő

dök kérdései tisztázásának, módjára, c ) gyakorlati képzésre terjed ki* (13? )

Több helyen a referensz-források oktatására helyezik a hangsúlyt, E gyes 

vélemények szerint inkább kevés  referensz-müvet kell megismertetni a hallga

tókkal, de azokat alaposan, E müvek oktatásához jól használhatók az audiovi- 

zális eszközök, ( l3 3 )

Ugyancsak hasznos módszer lehet a szimulált helyzetek tanulmányozása. 

Angol iskolákban megkövetelik a hallgatóktól, hogy ismeretlen könyvtárakat ke

ressenek fel, mert igy egyrészt az érdeklődők helyébe jobban beleélik magukat, 

másrészt mintegy inkognitóban elleshetik más könyvtárosok módszereit* ( 4)

A  könyvtáros-főiskola e lvégzése  után a re ferensz-szo lgáatra  készülőket 

n éhá iy  évi gyakorlat után visszaküldik a főiskolára, hogy ott szakosított refe

rensz-tanfolyamokon vegyenek részt.

A z  oktatási intézményeken kivül még sok könyvtár is foglalkozik gyakor

lati utón, házi tanfolyamokon az utánpótlás biztosításával. A  jelölt idősebb és 

tapasztalt referensz-könyvtáros mellett ismeri meg rövidebb-hosszabb idő alatt 

a szükséges forrásokat.

Saunders szerint kisebb vidéki könyvtárak hasznos gyakorlatot nyújthat

nak a. kezdő referensz-könyvtárosok számára, mivel ilyen helyeken kénytelenek 

többször foglalkozni ugyanazokká a forrásokká, és igy" jobban megismerkednek 

velük.

A z  angol és ameriká könyvtarakban - főleg tanulmányút! beszámolókból 

tűnik e z  ki - gyenge a referensz-könyvtárosok nyelvismerete, ( ö l )

ÜL A. REFERENCE>MUNKA ESZKÖZEI

A  referenszr-munka nem olcsó mulatság: szé les  körű gyűjteménnyel, jó 

segédkönyvtárrá kell rendelkeznie; a reíerensz-müvek pedig igen drágák világ

szerte.
A  szo lgáati helyiségek és berendezések gyakran nem megfelelőek. E szol- 

gáatnak a könyvtárépület középpontjában kell elhelyezkednie, hogy könnyen el

érhető legyen a közönség á t á  leginkább hasznát épületrész közvetlen közelé

ben. ( 4)
A  berendezés is feleljen meg a követelményeknek és  legyen  vonzó. A
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könyvtárnak ezen  a téren kötelezettségei vannak, ha egyszer magas követel

ményeket támaszt a szolgálattal szemben, (113) M ivel azonban a főleg állami, 

ható sági költségvetésből gazdálkodó könyvtárak anyagi alapjai nem elegendőek, 

szükséges, hogy az üzleti élet viselje  a kapott referenszr-*szolgáltatások bizo

nyos költségeit. (59, ó l )

Források. A. re fe ren sz—segédeszközök közül első helyen - és  talán tör

ténetileg is e z  a helyes -  a katalógusokat kell említenünk, hiszen valamikor a 

referenszr-szolgálat a katalógusoknál való segítségnyújtással kezdődött, (15 )

A  könyvtári cédulakatalógusok mellett igen fontosak - különösen Ameriká

ban - a más könyvtárak anyagát tartalmazó kötetkatalógusok. Bár' minden könyv

tártípusban fontos a katalógus, különösen a kisebb térképészeti könyvtárakban 

nő meg a jelentősége a nyomtatott katalógusoknak, mivel az eredeti térképek be

szerzése  igen költséges. (.135, 155)

A  katalógusok újabb formája a. lyukkártya, amelynek elterjedésében a re- 

ferenszben való használhatósága nyilvánvalóan közrejátszik. ( 39, 28, 107)

Bár' ei kell. fogadnunk azt a megállapítást, hogy a referenszkönyvtáros az 

információ legjobb eszköze, mégis kivételesnek kell tekintenünk a Harwelli Atom

energia-Kutató Intézet példáját, ahol az Összes kérdések 27 százalékára adták 

meg fejből a vá laszt a könyvtárosok, és  hangsúlyozott szerepet kell tulajdoníta

nunk a segédkönyvtárnak, amelynek jelentősége szintén nem csökkent az utóbbi 

időkben. Érdekes viszont, hogy 1952 és 1962 között csökkent a kiadói cégek ál

tal megjelentetett referensz-müve.k száma, ugyanakkor nőtt az egyetemi, tudományo 

társasági és testületi reíerensz-kiadványoké* (83 )

A  jól összeválogatott és  rendben tartott referensz-állomány sok időt takarít 

meg. (83 ) Nem kevésbé fontos a referensz-könyvtár katalogizálása és  osztályo

zása sem, ( 4 l)

A  reíerensz-müvek készítése és kiadásra javasolása a. könyvtárosok - kü

lönösen nagy könyvtárak referenszesei -  kötelessége. A z  A.I/.A, referensz- 

szolgálati osztálya 194 2-ben külön bizottságot létesített a referensz-könyvek 

összeállításának és publikálásának pártolására. Folyamatosan tanulmányozza a 

szakágazatok szükség!.le it és javaslatokat tesz forráskiadványokra vonatkozólag, 

ellátja a kiadókat és szerzőket a hiányolt müvekre vonatkozó tanácsokkal, s z e r 

kesztési javaslatokkal lép fel. ( l0 2 ) A z  uj referensz-müvek rendszeresen kiadott 

annotált jegyzéke jó szolgálatot tesz. ( l l 8 )

A  katalóguson és  a reíerensz-könyvtáron kivül még sokféle információs 

anyag tekintetbe jöhet, pl. újságok, röpii átok, térképek, filmek, szem élyes feljegy

zések. ( l4 8 )  Term észetesen a könyvtár feladata, jellege befolyásolja a refe

rens z-eszközök gyűjtését.
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Verschuer szerint a közép- és  kisüzemekben ( a nyugat-európai vállalatok 

90 százalékában) működő vállalati könyvtárak referensz-íorrásai; 1. kézikönyvek, 

szakkönyvek, normák és  egyéb előírások; 2. általános é s  szakfolyóiratok, amelyek 

szöveg-, kép- és  hirdetési rovatait figyelni kell; 3. ipari és kereskedelmi kama

rák , szövetségek  közlönyei; 4. referáló folyóiratok; 5. bizalmas információk ( fő

leg  általános gazdasági je llegű ek ); 6, szabadalmak; 7. ügynökök jelentései; 8, 

technikai információk az üzleti partnerektől; 9. ülések, előadások, kiállítások és 

vásárok kiértékelése; 10. szem élyes kapcsolatok; 11. le v e le zé s  és  ennek kiér

tékelése; 12. a konkurrencia eredményei és termékei. (148 )

Helytörténeti gyűjtemény éknél különösen a fényképeknek, továbbá a helyi 

napilapokról á könyvtáros által készített bibliográfiáknak van nagy jelentőségük. 

(70, 135)

A  feltett kérdések jelentős hányadát nem lehet közvetlen forrásokból meg

válaszolni* (H a  mindenre azonnal választ adna a referensz, e z  a szolgálat ala

csony színvonalát je leznél) ( 47) Ilyen esetben könyvtáron kívüli segítségért kell 

folyamodni, szükség esetén külső szakémberekkel kell kapcsolatba lépni. (i8,

38, 42)

Grépek alkalmazása. A  legutóbbi időkben az egyszerűbb és  bonyolultabb 

gépek bevonultak a referensz-szolgálatba* Mivel Sebestyén Gréza kitűnő össze

állítása vázo lja  a gépek különböző típusait (l29), nem térünk ki e részletekre, 

csak az alkalmazás körüli főbb nézetek ismertetésére szorítkozunk.

Phelps 1932 és  1957 között a referensz-szolgálat legfontosabu mozzana

tának a referensz területén az információk elektronikus tárolásának és v issza 

keresésének  a feltalálását tartja. A  computerek száma a Szovjetunióban és az 

U SA-ban  -  de másutt is  -  nő. Egy 1962-ben végzett; 200 amerikai információs 

intézetre kiterjedő felmérés 43-ban talált gépesített berendezést, a foglalkozta

tott computer-kezelő szem élyzet létszáma 315 volt, 66 dolgozót pedig részmun

kaidőben foglalkoztattak. ( l3 0 )

A  német dokumentációs társaság 1961 októberében tartott közgyűlésén el

hangzott adatok szerint akkoriban az U S A  6,5 millió dollárt költött computerekre, 

1965-ben 35 millióval és 1969-re 110 millió dollárral számolnak. (94 )

E gy másik adat szerint 1968-ban az amerikai ipar 200 millió dollárt fog 

költeni a z  inform áció-visszakeresés gépesítésére. (67 )

Jelenleg azonban a gépek alkalmazása még igen költséges. Meyriat sze 

rint egy  vá lasz 5 dollárba került -  1957-ben. (93 )

A  nagyarányú amerikai gépesítési, láz okát Bar-Hillel a társadalmi háttér

ben találja meg. Szerinte a tudósok száma Amerikában kisebb mértékben növek

szik, mint a világ egyéb országaiban, és  ezért a lemaradástól való félelem se r
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kent! a z  U S A  veze tő  köreit a  gépek  mind s z "  sebb alkalmazására, ugyanakkor 

a gépesítés, érdekében csapott hűhóból kiese _ az üzleti érdek is. Megállapítja, 

hogy "a z  a magatartás, amely a gépesítésben  látja a v isszakereső  tájékoztatás 

fenyegető válságának egyedüli megoldását, objektíve igazolatlan és  szubjektive 

veszé ly es , mert a  szenvedélym entes tudományos elem zést vágyak  által irányított 

gondolatmenettel akarja helyettesíteni és ezért a z  értékes kutatási időt utópiszti

kus spekulációvá változtatja. A  v isszakereső  tájékoztató szolgálat különböző te

rületeit elméletileg lehet gépesíteni, de gazdaságilag csak akkor cé lszerű  végre

hajtani azt, ha s zé le s  körű kutatás és  k ísérle tezés  e lő z i meg a tudományos in

tézetekben, ahol a kutatóknak semmiféle pénzügyi érdekük nincs," (119 )

R ees  n eves  amerikai szakember szerint mindeddig nem bizonyosodott be, 

de nem is  cáfolódott meg a szám ítógépes v is s zak eresés i rendszerek  fölénye a 

manuális v is s zak eresésse l szemben* ( 114)

Többen a referensz-könyvtáros és a közönség közvetlen kapcsolatát féltik, a 

gépektől. (125, 1 4 l) Coblans pedig az osztá lyozás és  a kódolás nem kie.iégitő 

eredményét hangoztatja, ( 93)

Minden aggály ellenére is, a z  elektronikus gépek terjedése tény, realitás, 

szükséglet, mert

-  jelen leg nagyobb mennyiségben képesek összegyűjten i a z  adatokat a 

könyvtárak, mint ahogy elemzésükre vállalkozhatnának. A za z , a meny- 

nyíségi felhalm ozás előtte jár a kiértékelésnejcj ( 136)

-  az in form ációveszteség jóval kevesebb a gépi v isszakereső módszerek 

alkalmazása esetén; (139)

-  a gépi v is s za k eresés  -  már k ész kartotékrendszer alapján. -  jelentős 

időmegtakarítást eredményez. ( 25)

Griff in jóslata szerint a felvilágosító pultot gépi berendezés fogja helyette

síteni. A z  o lvasó é s  a  gép  között olyan kapcsolat létesül, hogy az o lvasó  újból 

meg újból -  mindig uj elemek hozzáadásával -  addig kérdezgeti a gépet, amíg a 

kért felvilágosítást megkapja tőle, A  kieső termék lehet bibliográfia v a g y  refe

rátum, vagy  akár másolat is. E zze l az irodalomkutatás eredm ényessége jelentő

sen meg fog növekedni. ( 54)

A  kö ltséges computereket akkor lehetne gazdaságosan, felhasználni, ha 

e lőször országonként egy—egy  központ jönne létre, majd később esetleg  nagy 

tudományos könyvtárak is berendezkedhetnek a v is szak eresés  automatizálására,,

A  computerek mellett fel kell figyelnünk a telefacsimile alkalmazásának le 

hetőségére, amiben Clopp a referensz-munka forradalmi fejlődésének másik nagy 

lehetőségét látja. " A z  információ-átvitel területén forradalmi lépést jelent a z  a 

lehetőség, hogy a z  e g y e s  könyvtárak géppel olvasható formában tárolják a z  in
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formációt, és e zze l az eszk özze l sok könyvtár állományból képesek az érdeklő

dőnek azonnal bibliográfiai .információt nyújtani bármely tárgykörből abban az eset- 

ben, ha az információ alapján magát a dokumentumot kéri a használó". Tehát, há 

a telefacsImiie használata általánossá válik, a világ könyvtáraiban tárolt doku

mentumok azonnal elérhetők lesznek. (27 )

A. re ferensz-vá laszadás eszközei. A  referensz-kérdés tulajdonképpen egye

di, azonban a legutóbbi időkben egyre divatosabb ezekre az egyedi "visszake

resett" kérdésekre úgy válaszolni, hogy abból a nagyközönség is okulhasson. 

Ilyen formán a passzív  referensz-válaszból aktív információ lesz .

A  referensz-vá laszadás eszközeit az alábbiak szerint lehetne csoporto

sítani:

- könyvtárhasznál át, írodalornkulátási kalauzok. Feladatuk ismert; egyrészt 

tehermentesíteni a referens z-könyvtárosokat, másrészt szélesebb körben 

ismertté tenni a szolgáltatásokat, illetve módszereket;

- különböző, esetenkénti és rendszeres kiadványok, a z  egyszerű  röplap- 

bibliográfiától a nagy szaktudást igénylő szakirodalmi szemlékig;

-  a napilapok, különösen a hel; i újságok felhasználása közérdekű vála

szok adására, Szívesen  élnek ezze l a egyébként propagandaeszköz

nek is kitűnő lehetőséggel főleg az amerikai gazdasági-üzleti élet szol

gálatára rendelt könyvtárak; (4 , 103)

- a telefon már hagyományos eszköznek számit a referensz-munkában, az 

utóbbi években azonban még jobban előretört* Ennek okát a lakás-, illet

ve városrendezési és közlekedési viszonyokban kell keresni; ( 6 l)

postánál - különösen nagyobb távolságok esetén - jóval gyorsabb és 

egyre inkább teret hóditó eszköz a tele;M amelynek jelentőségét tulaj

donképpen még csak sejtjük, de e léggé nem értékeljük; (61, 64, 34)

-  a televízió szintén sokoldalúan hasznosítható (kurrens gyarapodási jegy

zéken feltüntetett könyvek bemutatása, referenS2>-müvek ismertetése, re- 

ferensz-kérdések megválaszolása stb.) ; ( 34, 61)

-  a kisegítő szolgáltatások között szokás említeni a reprográfiai, illetve 

foto szolgálatot. Mindezek a válaszadásnál fontos szerepet játszanak. ( A  

válaszok főleg diagramok, táblázatok stb. repromásolatai.) A  legutóbbi 

időkben a válaszok magnószalagon való közlése is terjedőben van; (29 )

- végül a szétsugárzó információs eszközök között meg kell említenünk a 

kiáll itásokat is.

A  vá lasz közlése bizonyos esetekben annyi időt v e s z  igénybe, mint a kér

dés felderítése, ezért a válaszadó eszköz nem közömbös. (124 )
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IV; A. REFER ENSZ-M UNK A M ^ILVÁNTARTAs a .

A  reíerensz-m unka legfőbb nyilvántartási eszk öze  a napló, és ezért jog

gal feltételezhetnénk, hogy mindenütt, ahol ilyen szolgálat van, vezetnek is  nap

ló t  A. szakirodalom tanúbizonysága szerint azonban fő leg kisebb könyvtárakban 

egyáltalán semmiféle naplót nem vezetnek, másutt legfeljebb a vá laszokra fordí

tott időtartam felírására szorítkoznak, (109 ) Igen különböző válaszokat találha

tunk arra a kérdésünkre, hogy egyáltalán melyek azok az adatok, amelyeknek a 

fe ljegyzése  szükséges*

A  naplóvezetés nem haszontalan időtöltés, mert a belőle kihámozható ada

tok:

-  támpontot nyújtanak a segédkönyvtár gyarapításához,* ( 23)

-  statisztikai adatokat szolgáltatnak jelentésekhez; (140 )

-  a szem élyzet arányainak, összetételének helyesebb kialakítását segíthe

tik elő; (156 )

-  időmegtakarítást eredményezhetnek hasonló kérdés felmerülése esetén; 

(1 8 )

-  a nem teljesített kérdések utólagos felderítésével a z  újabb kérő már v á 

laszt kaphat; ( 68)

- e llenőrzés céljára, alkalmasak; ( 23, 59)

-  normák meg állapításához vezethetnek;

-  felhasználhatók költségek kiszámításához;

-  alkalmasak annak a megállapítására ( vállalati könyvtáraknál) , hogy mi

lyen hasznot merítettek a szakemberek a nyújtott válaszokból; ( 32) stb,

A  referensz-munka nyilvántartásából levonható következtetések., nézetek 

ö sszege zésé t Rothstein kísérelte meg érdekes cikkében, amelynek lényege a kö

vetkező: (122 )

1, Többen megkísérelték a. referensz-kérdések felsorolását. A z  egyszerű  

kvantitatív fe lsorolás túlságosan durva ahhoz, hogy komoly je len tőséget 1

sen ennek tulajdonítani.

2. A  kérdéseket már többen próbálták tipizálni, vagy is  bizonyos s^ 

tok szerint csoportosítani. ( P l. "elirányitó" kérdések, amelyek csupán va lam . 

szakkönyv hollétére vonatkoznak; kész referensz-kérdések, amelyek egyszerű  

feleletet igényelnek; kérdések, amelyek többnyire egy-két segédkönyv seg ítségé

ve l megválaszolhatók; "kereső kérdések", amelyeket több forrás felhasználásával 

lehet csak m egválaszolni; végü l olvasói tanácsadó kérdések, amelyek a könyv

táros részvéte lé t kívánják meg a z  olvasmányok kiválasztásához.)

A  kérdéseket a z  ETO szerint is megkísérelték csoportosítani. Újabb cso-
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portositási szempont a hatékonysági vagy is  a megválaszolt kérdések száza lék

aránya, - Bár ezek  a kérdések külön-külön nem sokat mondanak, mégis nagyobb 

tömegben alkalmasak lehetnek b izonyos szíikkörü általánosításra*

3. A z  igénylőket is gyakran próbálták osztá lyozn i' különböző módokon.

( Kor, nem, fogla lkozás stb. szerin t).

4. A  fe lhasznát referensz-könyvtár fontosabb egysége it vagy bizonyos 

tipusát, ül. mindezek használatának gyakoriságát is lehet vizsgáln i.

5. A  fe ljegyzések  alapján v iszonylag  ritkán v izs gá tá k  a re ferensz-szo l- 

g á a t  szem élyi Összetételét*

6. Költségelem zési v izsgáa tok ra  is alkalmas a napló* Ehhez azonban sok 

könyvtárnak kellene a re ferensz- munka bizonyos/ pontosan meghatározott, né

hány egységére  vonatkoztatva adatokat szolgáltatnia.

7. V iszonylag k evés  olyan kísérletet ismerünk, amely a reíerensz-munka 

kiértékelését egy -egy  könyvtáron belül igyekezett megánapitani, ezek  azonban 

nem alkalmasak szabványok, normák kidolgozásához.

A  re íe ren sz-szo lgáa t szubjektiv véleményeken alapulóan lehet jó vagy  

rossz, de nincs e lég  kvantitatív adat ahhoz, hogy pontosan, objektiv tényezők 

alapján értékelni lehetne.

A z  eddigi jeHemzések, m egfigyelések átálában k evés  számú adaton alapul- 

nak( és  ezeket sem lehet közös nevezőre hozni*

V. A. R EPE RE NSZ-SZO LG ÁLTA TÁST  IGÉhTYLŐK. TÍPUSAI

A  referensz-igénylok típusait lehet csopo tositani fogla lkozási ágak, to

vábbá nemek vagy  életkor szerint.

A  legkézenfekvőbb csoportosítás alapjául a fogla lkozás kínálkozik, Itt 

azonban megint a fe ljegyzések  hiányosságaira :ell utalnunk, ugyanis a refe

rens z- napi óknak minden kérdésnél a foglalkozási is fel kell tüntetniük. Éppen a 

nagyobb forgalmat lebonyolító közmüvelőaési ke nyvtárak nincsenek azonban ab

ban a helyzetben, hogy a foglalkozási ágakat minden esetben fe ljegyezzék . így 

a tulajdonképpeni "nagyközönség", amelyben minden fogla lkozási ág megtalálha

tó, nem ad támpontot.

V iszonylag a legjobban körülhatárolható típus az egyetem i hallgatóké. Ók 

a napi egyszeri eligazításon kívül elsősorban dolgozataikhoz keresnek forráso

kat, vagy  pedig csak impresszum-adatokat kérnek. ( 140) M indezeken a gondo

kon tulajdonképpen a könyvtárhasználati és irodaiomkutatást kalauzok segíthet

nének.
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A z  egyetemi hallgatók intenzivebb referensz-igénye elsősorban az okta

tásban és az oktatási módszerekben végbement változásokat tükrözi, ( 59)

A  kis é s  közepes nagyságú egyetemek ( általában 2000 hallgatóig) könyv

tárai rendelkeznek a legjobb lehetőségekkel a referensz-szolgálathoz. ( 14 l)

A  nagyobb egyetemeken azonban kétséges, hogy ki tudják-e elégíteni a 

hallgatók igényeit, ( 59) A  hallgatók sok esetben olyan könyvtárakhoz kényte

lenek fordulni, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. E zek  pedig elsősorban a 

közművelődési könyvtárak. ( 6 l)

A  közművelődési könyvtárak körében éppen ezért az utóbbi évtizedekben 

sok olyan vélemény merült fel, hogy meg kellene szoritani a hallgatók által igény

be vehető referensz^-szolgáltatásokat. E z a felfogás azonban oda vezetett, hogy 

a "persona non grata"-ként kezelt hallgatók a visszautasítások következménye

ként elfordultak a könyvtáraktól, és csak abban az esetben kérnek segítséget, 

ha az feltétlenül szükséges. (127)

A  másik körvonalazhatónak látszó tipus az egyetemi oktatóké. Ők egyrészt 

az oktatási módszerek iránt érdeklődnek, másrészt pedig mint kutatók, már egy  

újabb kategóriához tartoznak,

A  kutatói kérdések - feltételezve azt, hogy a megfelelő szakkönyvtárban 

teszik fel - szükebb körben mozognak, de ugyanakkor sokkal mélyebbek is.

Ezért a referensz^-szolgálatot csak jól képzett szakkönyvtárosok láthatják el.

A  műszaki szakembereknek kevés fogalmuk van az irodalomkeresés mód

szereiről, éppen ezért nagy segítséget jelenthetne, ha a kutatókat felkészítenék 

az irodalomkutatás módszereire. (11, ó l )

A  kutatók a II. világháború óta egyre jobban függenek a szakkönyvtáraktól 

és az információs intézményektől, A  kutatás ugyanis közösségi jellegűvé vált, 

amelyben részt veszn ek  az irodalmi forrásokban jártas könyvtárosok is. ( 123)

A  szakkönyvtárakkal szemben a kutatók egyre gyakrabban támasztanak 

olyan követelményeket, hogy bizonyos adatkompilációkat készítsenek., ugyanis 

a kutatók nem is sejtik, hogyan juthatnak ezekhez az adatokhoz. ( 52)

Ezeknek az adatoknak az összeállitására azonban csak valóbein képzett 

szakemberek vállalkozhatna!.. Jó példa erre a Harwelli Atomkutató Intézet Könyv

tára, ahol a kérdések 45 százalékát olyanok tették fel, akik saját szakterületük 

irodalmát ismerték ugyan, mégis valamely különleges problémába ütközve nem 

tudták azt saját forrásismeretük segitségével megoldani. (124)

Úgy tűnik, hogy a természettudományi kutatásoknál igénylik és feltétlenül 

szükségesnek tartják a kutatók a referensz segítségét, sőt egyre inkább elis

merik egyenrangú társként a könyvtárosokat. A  társadalomtudományok területén 

azonban a könyvtáros szerepe még nem tisztázódott ennyire egyértelműen. Egyes
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vélem ények szerint e kutatások v e s z é ly e  az, hogy tú lságosan egyén i je llegű  inter

pretá lássa l járnak együtt. ( 1 2 l)

M ások v iszon t úgy vélik, hogy a  társadalomtudományok müvelöí is  igénylik 

a re ferensz-szo lgá lta tásokat, jóllehet a társadalomtudósok általában jobban is

merik a z  irodalmat a  természettudományok és  a technika szakem bereinél,

JEz utóbbi irányzatot hangsú lyozza és  igazo lja  a z  a körülmény, hogy egye 

temi könyvtárakban is  kialakulóban van a ''kutatókönyvtáro s ’' fogalma, ahol a 

könyvtárosok is ré s z t  v eszn ek  társadalomtudományi kutatómunkában. (123 )

A  re feren sz-kérők  újabb típusa a vá lla lkozó, aki nagyobb profitja érdeké

ben a z  anyagi áldozatoktól sem vonakodik, ha információra van  szüksége, ( 1 2 l)

A  különböző torvényhatóságok és  a jogászok  szintén külön tipust jelente

nek, F ő leg  jogszabá lyok  e lőkészítésénél v e s z ik  igénybe a re feren sz  szolgáltatá
sait. (14 , 62, 153)

VL REFERENSZ-SZ OL G Á L T A T Á S I FO PM ÁK

A z  e lő ző  fe jezetekben  nem tettünk különbséget a könyvtár- által nyújtott re- 

fe ren sz-szo lgá la t é s  a dokumentációs tájékoztatás kozott. Itt azonban szü k séges 

nek lá tszik  a kettő különválasztása.

A  könyvtári re ferensz-szo lgá lta tás és  a dokumentációs tájékoztatás egyaránt 

megkülönböztet a) p a ssz iv  és  b) aktív szolgáltatási (m ás e ln evezésse l, a) v is z -  

s za k ereso " é s  b) szétsu gárzó ) formát. -  Shores lényegében  ugyanezekre a for

mákra: a) közvetlen, b) közvetett e ln evezés t használja, (1 3 2 )

FOskett a következő csoportosítást alkalmazta: a) szolgáltatások, amelyek 

azoknak az  o lvasóknak igényein alapulnak, akiket a z újonnan megjelent müvek

ről kell tájékoztatni; b) szolgáltatások, amelyek abból a szükségletből fakadnak, 

h ogy  -  kérésre  -  ismereteket, adatokat kell szolgáltatni b izonyos témákkal kap

csolatban; - e z  utóbbit néha irodalomkutatásnak nevezik , (4 7 )

Mind a passzív , mind az aktív formák megtalálhatók a re ferensz-szo lgá lta - 

tások között, bár a hagyományos és ma is  uralkodó forma a könyvtárakban a 

p a s s z iv  tájékoztatás,

A  szakirodalom  nem is  tartja fontosnak a kétféle forma közötti határ é les  

m egvonását, lega lábbis a legutóbbi időkben ezen  a téren  n incs nyoma e törek

vésn ek , Egyiket sem lehet a másik fölé helyezni, egymást jól k iegészítik .

A  vita az irodalomban nem is  e zze l kapcsolatban, hanem a passziv tá jékoz

tatási formán belüli nézetek  körül alakult ki a z  utóbbi években . Ez a vita a 

legutóbbi években lángolt fel nagyobb erővel, bár a gyökerek  nem újak
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A  referensz-szolgálat kétféle tevékenységet foglal magában a XIX- sz, 

vége  óta; az információt és az instrukciót* E két formához Rothstein megfigye

lése i szerint egy  harmadik is járult. A  referensz-munka e három formája és  egy

ben fokozata; 1. a legegyszerűbb; útbaigazítás egyes könyvek, illetve könyvtárak 

használatával kapcsolatosan; 2. valamivel bonyolultabb; amikor a könyvek kivá

lasztását segíti; 3. legfejlettebb formája; amikor a könyvtáros kész tájékoztatást 

szolgáltat, nem pedig forrásokat.

.Az említett három szolgáltatási formát a szerző  1. minimális, 2* közepes.

( átmeneti) 3. maximális referensz^-szolgálatként jelöli. Mindháromnak vannak el

lenzői.

A. minimalisták attól félnek, hogy a kész információadás a használó telje

síthetetlenül túlzó kívánságait vonja, maga után. Ráadásul a könyvtárosok téve

déseket követhetnek el a kész tájékoztatás nyújtásában.

A  maximalisták szer .int a kész információ rendkívül fontos üzletemberek, 

törvényhozók és kutatók számára. A  referensz-szolgálatos köteles megtalálni a 

megfelelő tájékoztatást és kész válaszokkal segíteni a kutatót. Adataiért felelős^ 

séget is kell vállalnia.

A  közepes vagy átmeneti szolgáltatás hívei magasabbrendünek tartják az 

instruktiv referenszr-szolgálatot, mint a kész tájékoztatás nyújtását, de kivételes 

esetekben hajlandók e z  utóbbira is.

Rothstein szerint a kész információ nyújtása a legfontosabb, és ezt a leg

nagyobb mértékig elő kell teremteni, ha kutatókról, tudósokról stbö van szó. ( 123)

Rothstein megállapításait igazolja R eess és  figyelemre méltó gondolatokkal 

fejleszti tovább, (R eesrő l érdemes megjegyezni, hogy a Western Reserve Univer- 

sity dokumentációs és kommunikációs kutatási központjának igazgatóhelyettese és 

egyben asszisztens az egyetem könyvtártani tanszékén, tehát két -  látszólag szem

benálló - terület: a dokumentáció és a könyvtár kiváló ismerője, és kettős hiva

tása érzelmileg is biztosítja állásfoglalásának objektivitását.)

R ees szerint a könyvtári munkának és eszközeinek kritikai vizsgálata 

szükséges a változó társadalom igényeinek megfelelően. Szerinte a dokumentumok 

visszakeresését nem lehet azonosítani az információ v isszakeresésével. E gy ha

lom dokumentum a kutató, a szakember vagy vállalkozó asztalán még kevés  ha

szonnal jár, mert neki információra van szüksége. Ugyanis gyakran megesik, 

hogy a tájékoztatáskérőt nem információval látják el, hanem tulhalmozzák egy  

csomó anyaggal ahelyett, hogy pontos választ adnának egy kérdésére. -  A z  in

formációs központ viszont szelektált, specifikus és szintetizált információt nyújt, 

amely gondosan, előre szelektált dokuméntumanyagbóJ. származik.

A z  információs központ használója különbözik a könyvtár használójától an-
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nak a delegálásnak a fokában, amellyel 6 kutatásának egy  részé t rábizza, vagy 

nem b ízza  rá az információt nyújtóra. A  könyvtárban a könyvtárhasználó a kuta

tás munkájának csupán egy részét háritja át a képzett referensz-könytárosra, 

aki a releváns dokumentumok jegyzékét biztosítja címek, kivonatok vagy esetleg 

tényleges dokumentumok formájában.

A z  információs központtól tájékoztatást kérd kutató viszont nemcsak a ke

reső funkciót háritja át az információs központ dolgozóira, hanem az információ 

szelektálásában megmutatkozó ítéletalkotást is, amely az d információs szükségle

teinek megfelel. Más szóval, a kutató az információs központra b izza az olvasás, 

szellemi feldolgozás, válogatás, kritikai kiértékelés és szintetizálás feladatát, amely 

feldolgozó mozzanatok szoros kapcsolatban állnak a kutató kutatási szükségletei

vel. Ily módon tehát maga az információs központ gyakorolja a kutatással kapcso

latban az elbírálást is,

ö s s zeg e zve : e könyvtár és az információs központ k ü lö n b ség e ia z  alábbiak

ban figyelhetők meg:

1, a kutatómunka áthárításának fokában az információt kérd részéről;

2, az elbírálás és kiértékelés gyakorlásában az azonosított dokumentumok 

jelentőségét és értékét illetően:

3, az információs központ információt biztosit, a könyvtár dokumentumokat;

4, a kutatási eredményi az információs központok különböző kutatási termé

kekké dolgozzák fel ( speciális szemlékké, kritikailag Összeállított adatcsoportok

ká, íömöritvényekké stb„),

A  jelenlegi szembenállás a könyvtárak és az információs központok között 

trendnek nevezhető, ez  azonban nem jelenti azt, hogy a polarizálódás kíván úos; 

vagy kikerülhetetlen. Ellenkezőleg: néhány szakkönyvtár szelektált információt 

szállít és ezze l közelebb hozza a könyvtáraikhoz az információs központok szol

gáltatásának színvonalát; ugyanakkor viszont sok információs központ dokumen

tumokat is szolgáltat, amelyekben csak korlátozott mértékű információs feldolgo

zás található.

A z  információs központok egész  spektrumát oly módon lehetne felfogni, 

hogy ez  a különleges dokumentumok Mztositásán túlmenően magában foglalja a 

vá laszolást is. így a bibliográfiai instrukciótól kezdve a k ész szemlék nyújtásáig 

az információs tévéként7ség teljes skáláját öleli fel, E színkép távoli végénél a 

itón y vb áros már aktív résztvevő lesz  & kutatási folyamatban, nem pedig csak 

érdekelt segítőtárs, akinek a keze tele vari nyomtatott szövegge l.

Uj tipusu könyvtáros kialakítására van szükség, aki egyaránt tudományos 

ismeretekkel és egyben az uj technika kezelésének ismereteivel is fel van vér

tezve. » ( 114)
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A . "dokumentációs információ" és  a könyvtári referense közeledését figyel

hetjük meg egyébként a z e g és z  világon, a Szovjetuniótól az U S A -ig  (101, 116, 

1 2 l ) .  E gyes  bátor jóslatok szerint 1980-ban már nem lehet különbséget tenni a 
kettő között* (3 )

VH. A  R E F E ^E N S Z -S ZO LG Á LA T  FEJLŐDÉSÉNEK KÖRVONALAZHATÓ

IR ÁN YAI

A  tájékoztatás korunk elsőrendű szükséglete. Világszerte felmérések, bizott

ságok, konferenciák vizsgálják a tájékoztatás formáit, módjait, hatékonyságát, 

szervezetét stb„ A  vizsgálatok olykor valamely területhez, máskor egy -egy  in

tézmény kutatógárdájához kötődnek. (6 , 51, 80, 112, 124, 137, 145, 146)

E vizsgálatokból, továbbá a hatalmas szakirodalomból az alábbi következ

tetések vonhatók ieS

1* F e les leges  a z aggodalom a növekvő irodalmi áradat miatt, mert a tudósok 

száma a tudományok fejlődésével együtt növekszik, és ezze l arányban áll a spe

cializálódás is, tehát egy  kutató voltaképpen ma sem kénytelen nagyobb terjedel

mű anyagot átnézni, mint néhány évtizeddel ezelőtt* (9 )

2* Tulajdonképpen még ma sincsenek tudatában, sem a közönség, sem az 

illetékes szervek, mit nyújthat a tájékoztató szolgálat. De a referens2>-szolgálatot 

igénylők körében is bizonyos tartózkodás, félelem tapasztalható0, nem tudják, mi

lyen határokig szabad igénybe venniük a könyvtárat. Nagyobbarányu és  szé le - 

sebbkörü, igénykeltő propaganda lenne fontos e szolgálat jelentőségének tudato

sítására*

A  modern társadalomban a tájékoztatási igények állandóan nőnek. A z  len

ne az ideális, ha a z  olvasók, illetve igénylők olyan bizalommal fordulhatnának a 

referensz-szolgálathoz, mint ahogy egy  postahivatalba bemennek abban a biztos 

tudatban, hogy ott a szükséges szolgáltatásokat a lehető legrövidebb idő alatt 

megkapják* ( 41)

3„ A  tájékoztatási intézmények tehermentesítését jelenthetné, ha a leendő 

kutatókat és általában a könyvtárlátogató közönséget tömegméretekben fel lehet

ne készíteni a tájékozódás, irodalomkutatás alapvető forrásaira és módszereire*

4, Kiépülőben vannak a referensz-szolgálat területén az együttműködés kü

lönböző formái. Egyre gyakoribbá válik a specializálódással kombinált regionális 

együttműködés, amely végső  soron valamennyi tájékoztató intézmény országos, 
egységes  szerveze téh ez  vezet.
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5. Eltűnőben van a dokumentáció (információ) és  e. könyvtár (referensi:) 

közötti különbség. .A további közeledést 3 könyvtárnak kell megtennie,

6. A z  eddigi különállást felszíni jelenségekkel magyarázták: a könyvtáro

sok "egyoldalúr? humán beállítottságával* maradiságával stb> A z  ok - a lényeg -  

azonban más volt: a könyvtárak szegényes anyagi és személyi ellátottsága. Csak 

megfelelő feltétetek biztossá savai remélhető a könyvtári referense és a doku

mentációs információ közötti különbség megszuraeterie,*

7. Nagyobb gondot keli fordítani e. tájékoztató könyvtárosok képzésére, és

ki kell formálni az ujtipusu informátor"-szakembert* Munkahelyi tehermentesíté

süket és  ezze l munkájuk hatásfokának növelését az 'eligazító n jellegű szolgálat 

különválasztásával lehetne elérni.

8. A  könyvtárakkal szemben támasztott követelmények növekedése a. gépesí

tés szükségességére utal. A. gépesítési költségek magas volta miatt azonban fon

tos a fokozatosság betartása; a fejlesztést a legegyszerűbb eszközök ( pl. lyuk- 

kertya.) elterjesztésével keli megkezdeni, A  telek alkalmazása kívánatos. Ebben 

az esetben viszont lehetőleg egyszerre kellene minél több könyvtárat bekapcsol

ni a hálózatba, mert előnyeit csak így lehetne maximálisan kihasználni.
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