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Könyvtártudományi tanulmányok 1970. A III. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia teljes dokumentumanyaga, Szerk, 
Kovács Máté, Rácz Aranka, Bp, 1971. NPI 508 p.
/Az OKDT 28. sz. kiadványa./

A cimben 1970, az impresszumban 1971 szerepel, valójában csak 1973-ban 
jelent meg ez a vaskos kötet, amely a III. Országos Könyvtárügyi Konfe
rencia dokumentumait tartalmazza. A kétéves késés, ismerve a nyomdai, 
kiadói viszonyokat, nem nagyobb a szokásosnál, de - a könyvtárügy szin
te házi kiadójának tekinthető NPI szolgáltatott már erre is néhány jó pél
dát - sürgős és fontos kiadványok esetében legalább a felére csökkenthe
tő. Es ez a kötet valóban fontos, éppen ezért sürgős is. Időszerűségét 
persze most sem vesztette el.

A gyűjtemény arra ad lehetőséget, hogy az érdeklődő együtt, egy kötetben 
megtalálja és használhassa nemcsak a konferencia fő dokumentumait (meg* 
nyitó beszéd, vitaindító, tézisek, zárszavak, ajánlások), amelyek egyébként 
a szaksajtóban már napvilágot láttak, hanem az azt elokészitó szekcióülé
sek referátumait, ajánlásait, sót (a központi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szekció esetében) az ülés vitájának rövid összefoglalását is. A konferencia 
hosszabb távra szabott feladatokat a könyvtárügy valamennyi területén, ezért 
dokumentumai - a részkérdésekben is ! - alapot és kiindulást jelentenek a 
további munkához. Bármilyen könyvtárügyi kérdés megoldásához fogunk, in
nen kell elindulnunk, hiszen a konferencia előkészítéseként alaposan és rész
letesen felmérték a könyvtárügy valamennyi problémáját. (Még akkor is igaz 
ez, ha azután az uj vizsgálat merőben más eredményekre és következteté
sekre jut, amint azt szemléletesen példázza a különbség a könyvtároskép
zéssel foglalkozó itt közölt tanulmány és a kérdést azóta a Művelődésügyi 
Minisztérium megbizásából vizsgáié társadalmi bizottság javaslata között. ) 
Ebben az értelemben a IV, fejezetben közölt bibliográfia a konferenciával 
kapcsolatos cikkekről, tanulmányokról folyamatosan bővülő jegyzék, amelyet 
csak szerkesztési okokból lehetett lezárni, - hiszen ha nem is közvetlenül 
hivatkozva - megszámlálhatatlan cikk, tanulmány és javaslat viszi tovább 
a konferencián vagy a szekciókban felvetődött gondolatokat. Hasznos és gyak
ran forgatott segédeszköze lesz ez a kötet a könyvtárügy valamennyi mun
kásának, sőt, azáltal, hogy tartalomjegyzékét és - mint a legfontosabb do
kumentumot - a konferencia ajánlásait angolul és oroszul is közli, arra is 
alkalmas, hogy a nemzetközi szakközvéleményt tájékoztassa a magyar könyv
tárügy e fontos eseményéről. Mindent összevetve, örvendetes, hogy végre 
megjelent ez a dokumentumkötet.
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De éppen ez, a címlapon is szereplő megjelölés (’‘teljes dokumentum
anyag”) tesz szükségessé néhány kritikai megjegyzést. Kár volt eltérni a 
hasonló konferenciák kiadványainak gyakorlatától: közölni kellett volna az 
ülések pontos időpontját, helyét (kis túlzással: a kötetből nem lehet meg
állapítani, mikor is volt a konferencia!), sót talán a hozzászólásokat is, 
legalább kivonatosan. Bibliográfiájuk szerepel ugyan a kötetben (a többi 
dokumentumé is!), de annyit megérdemelt volna a konferencia teljes anya
ga iránt érdeklődő, meg a hozzászólók is, hogy a dokumentumkötetben 
közreadják gondolataikat. A konferencia anyaga ugyanis igy lenne teljes.

Válogatás nyilvánult meg a ’’Tanulmányok” cimü III. fejezetben is. A kon
ferencia előkészítésére kidolgozott, egyéni szerzőktől származó tanulmá-  ̂
nyok közül kettőt közölnek: ÓNODY Miklósét és a HALASZ Béla - KATSA- 
NYI Sándor szerzőpárét. Lehet, hogy a többi tanulmány nem volt ennyire 
kiérlelt, de szerzőiket (pl. TANCZOS Gábor, VARGA Béla) és részben 
dolgozataik másutt publikált részeit ismerve úgy véljük, néhány tanulmány 
elfért volna a kötetben, ha már egyszer ennyire tágítjuk a konferencia elő
készítését szolgáló dokumentumok körét. Ez a két tanulmány - miután, a 
többi dokumentummal ellentétben, itt publikálták őket először - feltétlenül 
megérdemel a recenzenstől néhány szót. Közülük HALASZ - KATSÁNYI 
tanulmánya kiérleltebb, célratörőbb. Témáját (A könyvtárhasználati szoká
sok változásai az információ iránti igényváltozások tükrében) tudatos, szé
les körű program alapján vizsgálja, állításait meggyőzően bizonyltja és 
minden sorával bátran, elkötelezetten érvel a nagyobb közművelődési könyv
tárak funkcióváltoztatása meUett. Gondolatai, javaslatai - igazolva a tanul
mány eredményességét - újra meg újra előbukkannak a dokumentumokban, 
ÓNODY Miklós ezúttal halványabban folytatta korábban is vizsgált témája 
(Könyvkiadás, könyvterjesztés és a közművelődési könyvtárak) újabb fejte
méig einek elemzését. Nem mindig vonja le a szinte önként adódó követ
keztetéseket; fontos részigazságokat közöl, de nem tudni, mit akar végül 
is bizonyítani. Inkább gazdag nyersanyag, mint kész tanulmány. Legizgal
masabb része, a szerző fő érdeme a IX. fejezet, amely a nagy példány
számú könyvek arányával és összetételével foglalkozik a könyvkiadásban. 
Most, amikor kiadói szakemberek ”ministatisztikának” bélyegeznek min
den, a példányszám-aránytalanságokra hivatkozó megjegyzést, négy év ”mi- 
ni -̂nek nem minősithető adatait közli a vitatott kérdésekről, amely még 
akkor is fontos és érdemes része a tanulmánynak, ha következtetéseivel 
nem mindenben lehet egyetérteni. Annál is fontosabb, mivel félő, hogy meg
ismételhetetlen lesz ez a publikálás. Az emlitett kiadói szakemberek ugyan
is azzal válaszoltak a bírálatokra, hogy megszüntették a könyveken a pél
dányszámok feltüntetését. Ki tudja, néhány év múlva egyáltalán lehetséges 
lesz-e hasonló adatok összegyűjtése.

Sajnos, ez a kötet nehezebben olvasható, mint az Iroda hasonló jellegű e- 
gyéb kiadványai (pl. az Országos Népművelési Konferencia röviditett jegy
zőkönyve) vagy pl. a kiadásában megjelenő folyóiratok (Népművelési Érte
sítő, Könyvtári Figyelő). Talán csak jobb minőségű papír és kicsit gon
dosabb korrektúra (a tartalomjegyzék oldalszámai több helyütt is hibásak,
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néhány kellemetlen névelirás "szinesiti" a szöveget) kellett volna, hogy a 
kötet megjelenése miatti örömünk zavartalan legyen.

KISS Jenő

Az informatika egyes elvi kérdései. /Cikkgyűjtemény/.
(Bev. Vajda Erik). [Közread, az] Országos Műszaki
Könyvtár és Dokumentációs Központ. Bp. 1972. 184 p.
/А tudományos tájékoztatás elmélete és gyakcrla+a, 19. /

nA természet és a társadalom jelenségeinek valamely összefüggő terüle
tére vonatkozó ismeretek tudományszakká alakulása általában akkor való
sul meg, amikor a felhalmozott és más tudományszakoktól elhatárolt is
meretek tömegéből az egységbe foglalt ismereteknek olyan rendszere ala
kul ki, amely a vonatkozó jelenségek területén azok tulajdonságait és oko
zati összefüggéseit fogalmakban, kategóriákban és törvényekben (elméle
tekben) képes kifejezni. Mindaddig, amig mindez be nem következik, a 
természeti vagy társadalmi jelenségeknek valamely kialakuló uj területe 
csak szakterület, az ember részére tevékenységi kör, de a vonatkozó is
meretek tudományos minosültsége szempontjából nem tudományszak, nem 
tudományosan megalapozott diszciplína" - Írja Polzovics Iván a cikkgyűj
temény egyik közleményében, A tájékoztatás szakterülete, tevékenységi 
körei mellett - meggyőződésünk - napjainkban-éveinkben alakul ki az in
formatika mint tudományos diszciplína. Mégpedig igen sajátosan. Részben 
azáltal, hogy - képletesen szólva - eddig üresen álló területeken építke
zik, részben pedig azáltal, hogy a már korábban beépült területeket is 
kezdi a maga létével és dinamikus fejlődésével meghatározott egységbe 
vonni. Tehát olyan hirtelen, de megalapozottan keletkezett városhoz hason
lít, amely fokozatosan a környező településeket is magához szervezi, még
pedig ”megtagadva-megőrizve*' őket. S ezáltal az informatika igazi nagy
várossá - tudományos diszciplínává - fejlődik. E fejlődés ellen lehet a 
régebbi településeken berzenkedni, lehet késleltetni az integrációt, ám 
megakadályozni aligha lehet. Már csak azért sem, mivel általa a szóban- 
forgó kis települések is magasabb - tudományos - státust nyernek.

Meg kell vallanunk: a hazai könyvtártudományi, bibliográfiai, dokumentá
ciós kutatások, illetve az őket tükröző közlemények nagyobb részére inkább 
az informatikával szembeni berzenkedés a jellemző, és lehetőségeinkhez 
képest kis létszámú az az "épitőbrigád", amely a leendő nagyváros kiépí
tésén szívvel-lélekkel, még ha egymással vitatkozva is, fáradozik.
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Ezért örülünk annak, hogy az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ, illetve Homoródiné Botond Éva szerkesztő önálló kötetbe 
gyűjtötte azokat a cikkeket-előadásokat, amelyeket magyar szerzők az in
formatika egyes elméleti kérdéseivel kapcsolatosan produkáltak, "kiegé
szítve külföldi szerzők olyan cikkeivel vagy előadásaival, amelyek erede
tileg magyar folyóiratokban jelentek meg, vagy amelyek olyan tudományos 
tanácskozáson hangzottak el hasonló tematikában, ahol a gyűjteménybe fel
vett magyar előadásokra is sor került". A külföldi szerzők szerepelteté
sére azért volt szükség, mert nélkülük nem lett volna viszonylagosan tel
jes a kép, azaz Vajda Erik nem summázhatta volna előszavát úgy, hogy 
"a közreadott cikkek - különösen hivatkozásaikkal együtt - alkalmasak ar
ra, hogy megismertessenek az e témák területén jelenleg uralkodó irány
zatokkal és főbb ellentmondásokkal".

Vajda Erik gondos előszava egyébként recenzió jellegű. Szói az informa
tikai kutatások kiváltó okairól, a cikkgyűjtemény funkciójáról, a cikkek 
kiválasztásának szempontjairól, és bemutatja, hogy a felvett cikkek milyen 
álláspontot foglalnak el az informatika tárgyával, feladatával, tudomány
rendszertani helyével, határterületeivel, terminológiájával és néhány más 
témakörével kapcsolatosan. E "belső recenzióval" teljes mértékben egyet
értünk, s ahelyett hogy megismételnénk, az érdeklődőt bizalommal uta- 
sitjuk hozzá. Mi csak a kötet tartalomjegyzékét adjuk: A. L. C. VICENTINI: 
Informatika; A. MERT A: Az informatika mint tudományos diszciplína;
S ZENT MIHÁLYI J. : A tudományos tájékoztatás elméletének kialakulása; 
GYŐRÉ P. : Informatika, kommunikáció, dialógus; VAJDA E. ; Az infor
matika kontúrjai (Észrevételek Győré P. cikkéhez); GYŐRÉ P. : A tudo
mányos tájékoztatás szakembereinek műveltsége és a tájékoztatási munka
körök; POLZOVICS I. : A terminológia rendezésének szerepe a dokumen
táció-információ diszciplínájának nemzetközi megerősitésében; R. Sz. GIL- 
JAREVSZKIJ - A. I. CSERNÜJ: Tudományos kommunikáció és az informa
tika néhány problémája; SZEPESVARY T. - VAJDA E. : Az informatika 
helye a tudományok rendszerében.

Noha a kötet cikkei - Merta, Polzovics, Giljarevszkij-Csernüj közleménye 
kivételével (legalábbis magyarul) - másodközlések, igy egybegyűjtve két
ségtelenül hatékonyabban bizonyítják az informatikának azt az "építkezését", 
amelyről az előbbiekben szülöttünk. És hatékonyabban serkentenek a ben
ne való részvételre.

FUTALA Tibor
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KISS Jenő: Die ungarischen Bibliotheken. Budapest, 
Széchényi Nationalbibliothek, Zentralstelle für Biblio- 
thekswissenschaft und Methodik, Véréin Ungarischer 
Bibliothekare. 1972. 58 p. 18 t.
Angol és orosz nyelven is.

A magyar könyvtári szakirodalomban a könyvtárügyet összefoglalóan ismer
tető müvet igen keveset találunk. Nem véletlen, hogy ami van, az is több
nyire idegen nyelven jelent meg, hiszen elsősorban az a szükséglet hrsfta 
okét életre, ami a most ismertetésre kerülő munkát is: a külföldet kíván
ták tájékoztatni a hazai eredményekről. Eddig Varjas Béla, Kovács Máté, 
Réthi Sarolta és Mezei György tollából születtek hasonló vállalkozások né
met, francia és angol nyelven - többnyire külföldön is jelentek meg. (Libri, 
Zentralblatt für Bibliothekswesen, Heidelbergi Egyetemi Könyvtár évköny
ve, Bücherei und Bildung). Közülük a legfrissebb is 1967-es megjelenésű: 
ideje volt tehát, hogy újabb összefoglalás szülessék, ezúttal itthoni kiadás
ban, több nyelvű változatban. A budapesti IF LA-kongresszus ösztönző ere
je, parancsoló szükségszerűsége nélkül bizonyára nem vehetnénk most kézbe 
ezt a kitűnő tájékoztatót - örüljünk tehát, hogy az IFLA-kongresszusnak sok 
egyéb pozitívuma mellett ilyen kézzelfogható eredményei is vannak.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének megbízásából irta meg Kiss Jenő a 
magyarországi könyvtárakat, illetve könyvtárügyet ismertető müvét. Nem 
volt könnyű feladata, hiszen a mai helyzet bemutatása előtt rövid történel
mi visszapillantást is kellett adnia, méghozzá a magyar történelmet nem 
ismerő külföldi olvasót tartva szem előtt, s mindezt meghatározott terje
delemben, kerülve az olvasót túlságosan terhelő adattömeget. E rendkívül 
összetett feladatot Kiss Jenő az anyag alapos ismeretében imponáló bizton- 
saggal oldotta meg: Írása nem nélkülözi a pontos szakszerűséget és a köz
érthető stílust, a hasonló müvek két legfontosabb kritériumát. Feltétlen eré- 
nye, hogy a könyvtárügyet a társadalomba ágyazottan mutatja be, s nem 
pusztán deskriptiv, hanem értelmező, magyarázó módon, nem hallgatva el 
közben a hibákat, a még megoldásra váró problémákat sem.

Az első rész, amely nA rovásírástól a lyukkártyáigM címet viseli, a mai 
helyset megértéséhez feltétlenül szükséges történelmi előzményeket foglal- 

össze, a fejlődés legfontosabb csomópontjait jól érzékeltetve. Különösen 
jól sikerült megrajzolnia néhány erőteljes vonással az 1867 utáni korszakot.
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Sajnos azonban a tudományos könyvtáraknak ebben a részben egyetlen mon
dat sem jutott. E hiányt némileg ellensúlyozza, hogy a második részben 
a nagykönyvtárak ismertetésénél szó esik ezek múltjáról is. Az 1945 utá
ni szocialista fejlődés bemutatása érthető módon részletezőbb: a szerző itt 
valóban a szemtanú és résztvevő alapos tudásával, de a krónikás objekti
vitásával ad hü képet.

A munka súlypontja természetesen fontosságában is, terjedelmében is a 
"Mai magyarországi könyvtárak" c. rész. A bevezető fejezetek - könyv
tári rendszer, könyvtári hálózat, könyvtár és tájékoztatás, könyvtár és 
általános művelődés - tömören foglalják össze szocialista könyvtári poli
tikánk alapelveit, illetve azok gyakorlati megvalósulását. A nemzeti könyv
tár ismertetése után az egyes könyvtári hálózatok és az azokba tartozó 
nagyobb könyvtárak bemutatása következik.

A könyvtárügy központi szerveinek, a könyvtáros képzésnek, a szaksajtónak 
ismertetése és néhány fontos statisztikai táblázat zárja le a szöveges részt. 
Igen jó ötletnek tartjuk a könyvtári statisztikai táblázatok előtt közölt álta
lános művelődésstatisztikái adatokat - ezek igen sokat mondanak a külföldi 
olvasónak* Örvendetes, hogy a képekkel ezúttal nem bántak szükmarkuan. 
Néhány szép facsimile és müemlékkönyvtári belső kép után az újonnan é- 
pült közművelődési könyvtárak külső és belső képeinek ragyogó sorozata 
következik. A mai magyar könyvtárépítészetet, de közművelődési könyv
tári kultúránkat is hatásosabban propagálja ez a jól összeválogatott képso
rozat - amely Gerő Gyula munkáját dicséri -, mint egy 100 oldalas tanul
mány.

A kiadvány angol, orosz és német nyelven jelent meg a Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ közös kia
dásában. Felhívjuk a figyelmet a német fordítás néhány apró hibájára, a- 
melyek a következő kiadásokban nyilván kiküszöbölhetők: Szinnyei József 
munkája Nationalbibllographie-nek van feltüntetve Nationalbiobibliographie 
helyett (10. 1.), a Magyar Könyvszemle szószerinti fordítása nem valami 
szerencsés (Ungarische Bücherschau), a lényeget jobban kifejezi a más ha
zai szerzők által használt "Ungarische Zeitschrift für Buchwesen. "

Úgy véljük, Kiss Jenő müvének nem szabad hiánycikké válnia az elkövet
kező években sem: a magyar könyvtárügyről tájékozódni kívánóknak min
dig kezükbe kell tudnunk adni ezt a munkát. Kissé bővített formában fel
tétlenül gondoskodni kellene egy magyar nyelvű kiadásról is, hiszen hason
ló jellegű és színvonalú összefoglalás magyar nyelven nincsj

SOMKUTI Gabriella
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