
Í z  egyetemi I g i i f l á n l
f i p i l é s é i i i  nemzetközi problémái és irányvonalai

K Ö V E N D I  D é n e s

Közleményünk: a hasonló cimü irodalmi szemle összefogla
lását és bibliográfiáját tartalmazza. A teljes szöveg (60 gépelt oldal) a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban 4—3256 helyrendi számon található. Az utol
só 9,év (1960-1968) folyóiratanyagára épül; mintegy folytatja és kiegészíti 
HORVÁTH Magda "Együttműködés, központositás vagy hálózat az egyetemi könyv
tárak szervezetében" c. irodalmi szemléjét (OSzK KMK, Bp. 1959. 93 p.), amely 
szükebb problémakört mélyebben elemzett. Az előző munka az 1959. évi egyete
mi könyvtári konferenciára készült; e konferencia anyagát az "Egyetemi könyv
tári konferencia. Szeged 1959. dec. 10-12." c. kiadvány (OSzK KMK, Bp. 1960. 
260 p.) ismerteti.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRAK SZERVE
ZETI FORMÁJÁNAK fő problémája 1-2 
évtizeddel ezelőtt még a központi 
könyvtár és az intézeti (tanszéki) 
könyvtárak kettőssége volt. Utóbbi
ak a központi könyvtártól mint ál
talános gyűjtőkörű tudományos könyv
tártól függetlenül igyekeztek az in
tézet kutatási területén minél tel
jesebb anyagot gyűjteni. Az intéze
ti könyvtárak önállósági törekvése
it az oktatók azzal indokolták,
Hogy

1. azt, hogy szakterületükön 
mit kell beszerezni, ők jobban meg 
tudják állapítani, mint a központi 
könyvtár dolgozóig akik az illető 
tudományterületnek nem szakemberei;

2. fontos, hogy közvetlenül 
munkahelyükön és azonnal’- rendelke
zésükre álljanak a munkájukhoz 
szükséges könyvek.

A központi könyvtár ezzel szem
ben központosítani vagy legalább ko
ordinálni igyekezett a könyvek be
szerzését és feldolgozását, mivel az 
intézetek

1. sok mindent párhuzamosan sze
reztek be (egymáshoz és a központi 
könyvtárhoz képest),

2. könyvtárilag képzett dolgo
zók h.iján nem gondoskodtak a köny
vek megfelelő feldolgozásáról,

3. könyveiket a többi tanszék ok
tatói, hallgatói nehezen használhat
ták, sőt tudomást is nehezen szerez
hettek róluk, mert a megfelelő fel
dolgozás hiánya miatt központi kata
lógust sem lehetett létrehozni.

Az oktatók szükségletei azonban 
a legfejlettebb országokban egyre ha
tározottabban megváltoztak;

1. a könyvtermés nagy növekedése 
következtében már nem győzték idővel 
a gyarapítási munkát,

2. ugyancsak a könyvtermés növe
kedése következtében már saját szak
területükön sem gyíljthetik össze a 
teljes anyagot, be kell kapcsolódniuk 
az országos és nemzetközi könyvtár- 
közi kölcsönzési hálózatba,

3. a tudományok fokozódó egymást- 
áthatása következtében szükségük van
a rokon tudományok irodalmára is,

4. szükségük van rendszeres tu
dományos tájékoztatásra, feldolgozott 
információkra.

Ez vezetett a fenti szervezeti 
ellentmondás feloldására, a szakrész
legek vagy szakági könyvtárak (divi-~ 
sional library, secteur vagy départe
ment spécialisé', Bereichsbibliothek) 
keletkezésére.
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A SZAKRÉSZLEG egy karnak vagv 
annál kisebb (esetleg még nagyobb) ok
tatási szervezeti egységnek megfele
lő tudományterület időszerű könyv- és 
folyó irat anyagát foglalja magában.
Vagy a központi könyvtárépületben ta
golják ilyen részlegekre az állományt 
(főleg az USA-ban, a campusok köz
pontjában elhelyezkedő hatalmas könyv
tárépületben) , vagy az egyes karok, 
részlegek épületében helyezkedik el a 
megfelelő könyvtári részleg is. Az 
utóbbi esetben tehát lényegében fel
osztják a központi könyvtár időszerű 
anyagát a szakrészlegek között. A 
tanszéki (intézeti) könyvtárakból is 
idekerül a kézikönyvtáron túlmenő 
anyag, hiszen most már az oktatók, 
intézetük közvetlen közelében, nyu
godt munkahelyet is találnak a szak
részlegben.

A központi könyvtár idővel át
veszi tárolásra a szakrészlegekből 
az időszerűségét vesztett anyagot. 
Emellett kezelheti pl. a több szak- 
tudományban közösen hsfsznált segéd
könyveket, fenntarthat általános ol
vasótermet, amelynek anyaga a tudo
mány és a szépirodalom minden ágát 
átfogja. Ugyancsak a központi könyv
tár feladata a központi katalógus 
szervezése, a szakrészlegek dolgo
zóinál. könyvtár- és tájókoztatástu- 
dományi képzése, illetve továbbkép
zése, a könyvtárközi kölcsönzés bo
nyolítása.- Eltérőek a nézetek a he
lyi kölcsönzés, a tájékoztató munka 
és a bibliográfiai anyag centralizá
lását illetően.

A szakrészlegek szervezése sze
mélyzeti és raktározási szempontból 
is gyökeres vá11ozást jelent, pon
tosabban: már régebben megindult fej
lődési folyamatok - a szakreferensi 
és a szabadpolcrendszer - eredményei
nek intézményessé és általánossá té
telét.

A SZAKREFERENSEK már eddig is 
egyre nagyobb szerepet játszottak az 
egyetemi és más tudományos könyvtá
raknak elsősorban a gyarapítási (kö
zelebbről könyvkiválasztási) munká
jában: bizonyos szakterületeknek,va
lamint bizonyos nyelvek irodalmának 
az anyagából csak megfelelő szakem
ber tudta a beszerzésre érdemes mü
veket kiválasztani. A szakrészlegek
ben természetszerűen az illető tudo
mányszakoknak könyvtárilag is képzett 
szakemberei látják el a tudományosan 
igényesebb feladatokat; a fejlődés a 
jelek szerint oda vezet, hogy az il
lető karon, tanszéken végzett vagy 
már ott dolgozó fiatal szakemberek

közül kerülnek ki a szakrészleg szak- 
könyvtár ojsai, akik részben a közpon
ti könyvtár vezetőjétől, részben a 
kar által az illető könyvtári szak
részleg vezetésére kijelölt profesz- 
szortól kapják a módszertani, illet
ve a szaktudományos irányítást.

Hogy adminisztrative a közpon
ti könyvtárnak vagy a kari oktatók
nak az irányitó szerepe legyen-e az 
elsődleges, az országonként a he
lyi hagyományoktól is függ, és ter
mészetesen újabb hatásköri vitákra 
ad alkalmat. A szakrészleg méretei 
mindenesetre megadják a lehetőséget 
arra, hogy megfelelő létszámú, sta
bil, könyvtárilag is képzett sze
mélyzet végezze a munkát 5 a régi in
tézeti könyvtárakkal ellentétben te
hát biztosítva van a könyvek szak
szerű feldolgozása és kezelése, a 
részlegnek a központi katalógusban 
való közreműködése, valamint - mi
vel a szakrészleg nagy tudományte
rületet fog át - a határtudományok 
anyagának gyűjtése is. A rendszer 
tehát kielégíti a könyvtári szempon
tokat.

A SZABADPOLC-RENDSZER, illetve 
szabadraktár-rendszer általános be- 
vezetése ̂ biztosit já "az oktatók, ku
tatók számára azt a kényelmet, a 
könyveknek azt a bürokráciamentes 
használatát, amit eddig az intézeti, 
tanszéki könyvtárban élveztek. A 
szakrészlegek szakrendszerben, sza
badpolcon tárolják lehetőleg az egész 
állományt (az időszerűségét vesztett, 
kevésbé keresett anyag a központi 
könyvtár zárt raktárába vagy külön 
tároló könyvtárba kerül), s az ol
vasók maguk keresik ki a könyveket, 
amelyekre szükségük van. Munkaasz
talaik a polcsorok között vagy mel
lett helyezkednek el. - Ez.termé
szetesen csak uj könyvtárépületben 
valósítható meg, hiszen jóval több 
helyet igényel, mint a könyveknek 
zárt raktárban, az olvasóknak pedig 
hatalmas teretekben való elhelyezése.

Ez a rendszer az oktatók és fel
sőéves hallgatók ellátására vonat
kozik.

ÂZ ALSÓÉVESEK el sősorban nem 
sokféle könyvet igényelnek, hanem 
ugyanazokat a kézikönyveket, sok pél
dányban. Nekik vagy a szakrészle
gekben,, vagy a központi könyvtárban 
külön olvas61ermeket létesitei 1 ek, 
szintén szabadpolcosán; lehetőleg 
több, kisebb, szakosított termet, 
nem egyetlen nagy hodályt. Ezeknek 
az olvasótermeknek nevelő szerepük
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is van, tehát természetesen nemcsak 
a vizsgákhoz szükséges sokszorosított 
jegyzeteket, kézikönyveket tartalmaz
zák, hanem adnak annyi izelitőt a 
szakirodalomból, amennyi bizonyos tá
jékozódáshoz és a böngészési kedv fel
keltéséhez szükséges. (Különösen fon
tos, hogy a leendő természettudósokat 
is rákapassák a szakirodalom, sőt a 
szépirodalom olvasására.)

A férőhelyek számát a jelenlegi 
arányoknál jóval nagyobbra kell szab
ni, átlag a hallgatók 20-33 százalé
kának kell helyet biztosítani az ol
vasótermekben, Az optimális arány 
szakonként változik; a jogászoknak 
több, a természettudományi szakosok
nak kevesebb olvasótermi férőhelyre 
van szükségük, mint a bölcsészeknek.

A HALLGATÓK BIBLIOGRÁFIAI KÉP
ZÉSÉRŐL is gondoskodnia kell a könyv
tárnak. Az a cél, hogy egyre inten
zivebben és önállóbban használják a 
könyvtárat, - meg kell tehát ismer
tetni őket annak struktúrájával és 
szolgáltatásaival, a könyvek elhe
lyezésének, rendjével, a katalógu
sokkal, bibliográfiákkal. Arra is 
meg kell őket tanitani, hogy önálló 
tudományos munkájukban hogyan hasz
nálják fel a szakirodalmat s milyen 
segédeszközök állnak ehhez rendelke
zésükre. Elsősorban a szovjet egye
temeken alakult ki ennek a - minden 
kar hallgatói számára kötelező, de 
szakok szerint differenciált - bib
liográfiai képzésnek a szervezeti 
formája; már tankönyvek is jelentek 
meg hozzá*

AZ EGYETEM FALAIN KÍVÜL is van
nak feladatai az egyetemi könyvtár
nak*

A KETTŐS FUNKCIÓJÚ egyetemi 
könyvtáraknak hivatalból is van va
lamilyen más, az egyetem ellátásával 
egyenrangú feladatkörük. Ilyen spe
ciális, a helyi adottságokból követ
kező kettősség többnyire a később 
önállósuló kis országokban állott 
elő, ahol a fővárossá előlépett 
egyetemi város (Oslo, Helsinki, Zág
ráb) egyetemi könyvtárára hárult a 
nemzeti könyvtár feladatainak ellá
tása is. Ennek a jelenségnek a for
dítottjával is találkozunk: a dán, 
a svéd, az izráeli nemzeti könyvtár 
a koppenhágai, a stockholmi, ill. a 
jeruzsálemi egyetem könyvtárának 
szerepét is vállalta. - Tartományi 
könyvtári funkciót is tölthet be az 
egyetemi könyvtár; a göttingen! és 
a hallei egyetemi könyvtár például

Alsó-Szászország, illetve Szászor- 
szág-Anhalt központi katalógusát 
tartja fenn. Vannak közös városi és 
egyetemi könyvtárak is (Köln, Frank- 
fúrt),

A NAGYKÖZÖNSÉG ELLÁTÁSÁBÓL e ki
vételes eseteken túlmenően, általá
nosságban, elvben is vállalnak bizo
nyos részt az egyetemi könyvtárak 
mint általános tudományos könyvtárak. 
Objektiv szükségletet elégítenek ki, 
hiszen gyorsan nőnek a tudományos ku
tatómunka méretei, gyorsan nő az egye
temi végzettségű személyek száma. A 
szovjet, angol, amerikai egyetemi 
könyvtárak egyaránt szükségesnek tart
ják a nagyközönség kiszolgálását, 
ügyelve azonban arra, hogy ez ne sért
se az egyetemi oktatók és hallgatók 
érdekeit.

AZ INTÉZMÉNYEK, VÁLLALATOK el- 
látása lényegesen súlyosabb problé
mát jelent^ mint a magánszemélyeké* 
Főleg az USA-ban jelentkeztek ezek a 
problémák, ahol nagy állami vagy ipa
ri kutatóintézeteket sokszor tervsze
rűen telepitenek egy-egy nagy egye
tem közelébe, hogy kéznél legyenek a 
konzultánsok és a szakkönyvek. Nem
rég még az okozta a legnagyobb gon
dot, hogy a nagyméretű "külső11 köl
csönzés miatt az oktatók és a hall
gatók esetleg csak késve juthattak 
hozzá a szükséges szakkönyvekhez* Ma 
a másolatkészités terjedése miatt ez 
a nehézség már enyhült5 a könyvtáro
soknak viszont sok drága munkaidejét 
leköti a másolandó dokumentumok ke
zelése és az információk keresése- 
közlése. Az USA egyetemi könyvtárai
nak többsége jelenleg még csak a konk
rét költségeket (elsősorban a másolás 
költségeit) téritteti meg a haszná
lókkal, a legjobban igénybe vett nagy 
egyetemi könyvtárak azonban olyan rend 
szert próbálnak kialakítani, amelyben 
a kölcsönzés es a tájékoztatás dijá
ba is belekalkulálják egyrészt a könyv 
tárosok munkaidejét, másrészt a könyv- 
állomány és a berendezés fejlesztési 
költségeinek bizonyos részét is.

Tiz-husz éven belül gyökeres vál
tozást hozhat ezen a téren a t a r 
tatás gépesítése, amely például"a 
Massachusetts Institute of Technology 
Intrex-tervében szerepel: a könyvtár 
anyagát számitógépben dolgozzák fel, 
s az összekapcsolt számitógépek rend
szeréhez tartozó ügyfél a saját iro
dájából gépi utón kikeresheti és ke
zébe kaphatja a kért felvilágosítást*

A közületek és az ipar tájékozta
tására Európában is találunk példa
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kát, szakfőiskolák esetében. A rigai 
orvostudományi főiskola, könyvtára a 
lett SzSzK orvostudományi tájékozta
tási központjának szerepét is ellát
ja. A skandináv szakfőiskolai könyv
tárak egy országrész vagy az egész 
ország megfelelő iparágának tájékoz-r 
tatási központjai, s ezért olykor 
nagyobb támogatást kapnak az ipar
tői, mint a főiskolától.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS más egyetemi 
és tudományos könyvtárakkal - s a 
vele járó szakosodás - ma már élet- 
szükséglete az egyetemi könyvtárnak. 
Az "önellátás" képtelenség; a világ 
egyetlen könyvtára sem képes vala
mennyi szakterület teljes anyagának 
gyűjtésére. Nemcsak az egyes terü
letekre tartozó kiadványokat nehéz 
megszerezni, hanem a feldolgozásuk
hoz szükséges szakembereket is,Csak 
a könyvtárak kiemelt gyűjtési fel
adatainak hosszú időre szóló meg
osztása, pontos meghatározása (és 
a gyors könyvtárközi kölcsönzés, 
illetve másolatküldés megszervezé
se) biztosíthatja a kutatómunka . 
könyvtári bázisát.

Már helyi, városi szinten is 
hasznos lehet az együttműködés a 
könyvtárak között. Főleg az USA-ból 
tudunk erre példákat, ahol egy nagy
város közművelődési könyvtára nem
csak mennyiségileg, hanem minőségi
leg is felülmúlhatja a városban vagy 
környéken működő, újabb keletű egye
tem könyvtárát, igen hasznos tehát a 
gyűjtőkörök bizonyos megosztása. A 
város környéki egyetemnek a város 
belterületén lakó hallgatói eleve 
rá vannak utalva a városi könyvtá
rak tudományos anyagának használa
tára is, s a könyvtárak közötti 
együttműködés keretében bizonyos 
kedvezményeket kaphatnak. Az egye
temi könyvtárra is kiterjedő váro
si központi katalógus, központi 
periodikumjegyzék készítésére Mi
lánóban, Genfben is találunk pél
dát. - A helyi együttműködés sa
játos formája néhány szovjet egye
temi városban az, hogy az egyetemi 
könyvtár módszertani osztálya a 
helyi főiskolák könyvtárainak mód- , 
szertani irányítását is ellátja.

Területi (országrészi) mére- 
tekben már igen nagy megtakar!tást 
eredményezhet az egyetemi könyvtá
rak együttműködése egymással és e- 
gyéb nagy tudományos könyvtárakkal.
Az USA több vidékén egyeztek meg az 
egyetemek a gyűjtőkörök bizonyos meg
osztásában. A chicagói Midwest Inter- 
library Center 9 állam 19 könyvtáré
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nak gyarapítási munkáját koordinál
ja és 3 millió kötetes tároló könyv
tárat tart fenn; teletype-hálózata 
segítségével 24 óra. alatt kielégíti 
700 km su^aru körben elhelyezkedő 
tagkönyvtárai kéréseit. Csupán táro
lási együttműködés alakult ki a Cam
bridge és Boston környéki könyvtárak 
között; ritkábban használt anyaguk 
tárolására már 1942-ben megszervez
ték a Harvard Egyetemen a New England 
Deposit Libraryt. - A londoni egye
temi könyvtár az összes londoni tu
dományos könyvtárnak és 7 másik egye
temi könyvtárnak a gyarapítási mun
káját hangolja össze.

Az országos méretű együttműkö
dés monumentális példája a Farming- 
ton Plán; ennek keretében egyrészt 
szakterületek szerint, másrészt - a 
kevéssé ismert nyelvek esetében - 
nyelvi és földrajzi alapon osztják 
szét az anyagot, a gyűjtőkör ellá
tására vállalkozó könyvtárak között.
A Kongresszusi Könyvtár nyomtatott 
katalóguscéduláinak az elterjedése 
a feldolgozási munkát is egyszerűsí
ti, országos méretekben egységesíti.
Az "Országos Gyarapítási és Katalo
gizálási Program" ( N P A C ), e rendszer 
fejlődésének lehetőségét keresve, már 
a nemzetközi együttműködést igényli.- 
Angliában az 1550-1800 között az or
szágban megjelent kiadványok, gyűjté
sére alakult ki országos együttmű
ködés; egy-egy évtized termésének 
gyűjtését vállalják az egyes nagy 
könyvtárak. - Franciaországban a jö
vő feladatának tekintik a gyarapítás 
tervszerűvé tételét országos méretek
ben, - Az NSzK-ban a Deutsche For- 
schungsgemeinschaft 24 tudományos 
könyvtár között felosztotta azt a 
kb. 100 szakterületet, amelynek kül
földi irodalmát intenziven gyűjtik, 
s fedezi a beszerzési költségeket.

A nemzetközi könyvtári együtt- 
müködés lehetőségeit mutatja a Scan- 
dia Plán, a 4 skandináv ország egye
temi, főiskolai és szakkönyvtárainak 
önkéntes gyarapítási együttműködése. 
Eddig mintegy 100 gyűjtőköri terüle
tet osztottak fel egymás között, a 
meglévő gyűjtemények összetételének 
és az egyes országok sajátos érdek
lődésének megfelelően. Az egy-egy 
szakterületért felelős könyvtár a 
gyűjtés mellett a bibliográfiai szol
gáltatásokról is gondoskodik,

Rojnid, a zágrábi egyetemi könyv
tár igazgatója, a dunai országok egye
temi könyvtárainak helyzetét elemez
ve példaként utal a fenti rendszer
re. Kis országok számára - mondja -



csak az ilyen jellegű, nemzetközi ös.z- 
szefogás biztosíthatja a könyvtárak 
igazi specializálódását. Országon be
lüli gyüjtőkörmegosztás esetén ugyan
is egy-egy egyetemi könyvtárnak túl
ságosan sok irányban kellene specia
lizálódnia, s ez eleve kétessé tehe
ti az eredményt.

A gyűjtőkörök megosztásánál sze
rényebb célú nemzetközi összefogás is 
elképzelhető. Az AUPELF 1965. évi gere- 
fi kongresszusán merült fel az a gon
dolat, hogy ha az összes francia nyel

vű egyetem (Kanadától Egyenlítői 
Afrikáig) gyarapítási együttműködé
sét nem is lehet megvalósítani, le
hetséges volna minden egyetem könyv
tárában - egységes osztályozási és 
kódolási rendszerben - gépi feldol
gozásra alkalmas módon regisztrál
ni a beérkező kiadványokat; ennek 
alapján előbb a szövetséghez tarto
zó egyetemek bizonyos csoportjai, 
végül az egész AUPELF számára köz
ponti katalógus készülhet.
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