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T A N U L M Á N Y O K

Könyvtörténeti kutatások Magyarországon

BORSA Gedeon

Az utóbbi években az 1800 előtti müvekre vonatkozó könyvtártörténeti kuta
tások széles területen bontakoztak ki hazánkban. E munkálatok elv i irányi
tója és koordinálója a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Mun
kabizottsága, és kiadványa, a Magyar Könyvszemle. Ez a világ egyik leg
régibb könyvtörténeti témával foglalkozó szakfolyóirata, amely a közeli jö
vőben ünnepli majd fennállása századik évfordulóját. Lapjain nemcsak ma
gyar, de sűrűn idegen nyelven is napvilágot látnak mind a hazai, mind a 
külföldi szerzők Írásai. A terjedelmesebb tanulmányok megjelentetésére 
'Arm arium ” címmel gyüjtokötetet hívtak létre, amely ugyancsak az Aka

démiai Kiadó gondozásában jelenik meg. A munkabizottság tevékenységéhez 
tartoznak a rendszeres felolvasóülések, amelyek ugyáncsak megfelelő fo'- 
rumot biztosítanak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek számára.

KÖZÉPKORI KÉZIRATOK, RÉGI NYOMTATVÁNYOK

A könyvtörténeti kutatások első, nagyobb területén, a m agyarországi köz
gyűjtemények középkori kéziratainak feltárása során, jelentős publikációk 
láttak napvilágot az elmúlt években: a Budapesti Egyetemi Könyvtár közép
kori latin kéziratairól Mezey László, az Országos Széchenyi Könyvtár kö
zépkori német nyelvű kéziratairól Vizkelety András gondozásában, m ig a 
kötéseken másodlagos felhasználás formájában fennmaradt középkori héber 
kézirattöredékeket Scheiber Sándor tárta fel.

Különösen gazdag a termés az utóbbi időben Magyarországon a középkori 
kéziratok színes reprodukciói terén. Berkovits Ilona előbb a hazai gyűjte
ményekben őrzött korvinák, majd a középkori m agyarországi kéziratok leg 
szebb lapjait mutatta be. A joggal hires, 14. századi "Képes Krónika” te l
jes terjedelmében hasonmáskiadásra került, akárcsak a legrégibb hazai ze
nei kézirat, a "Codex Albensis” . Csapodi Csaba és fe lesége gondozásában 
látott napvilágot a külföldi gyűjteményekben őrzött korvinák bemutatása. 
Összeállításra kerültek még a Magyarországon őrzött franciaországi és né
metalföldi középkori miniaturák is.



Ugyancsak gyakran jelentek meg Magyarországon a közelmúltban régi 
nyomtatványokról készített hasonmáskiadások. Kiemelkedő ezek közül a 
hazai könyvnyomtatás ötszázadik évfordulójának emlékére közreadott 
nChronica Hungarorum", az első magyarországi nyomtatvány. A "B ib lio
theca Hungarica Antiqua" . sorozatban már közel tiz, igen ritka és külö
nösen a magyar irodalomtörténet szempontjából rendkivül becses 16. szá
zadi nyomtatvány látott napvilágot fakszim ile formájában.

A magyarországi könyvnyomtatás történetével kapcsolatban több monográfia 
is jelent meg. így Fitz József összefoglaló munkájának első két kötete, a- 
mely nagyjából a 16. század végéig tárgyalta a magyarországi nyomdászat, 
könyvkiadás és könyvkereskedelem történetét. A debreceni nyomda négy
százéves évfordulója alkalmat adott e műhely történetének összefoglalásá
ra Benda Kálmánnak és Irinyi Károlynak, m ig Soltész Zoltánná a 16. szá
zadi magyarországi könyvdiszitést dolgozta fel.

Különösen nagy az érdeklődés a hazai gyűjteményekben őrzött régi, szláv 
nyelvű nyomtatványok feltárására, amelynek során a debreceni és sáros
pataki könyvtárak mellett az Országos Széchényi Könyvtár igen gazdag i- 
lyen jellegű állományának rég i cseh és szlovák nyelvű kiadványainak kata
lógusa került publikálásra.

A könyvtörténet további igen nagy területén a magyarországi közgyűjtemé
nyekben található rég i nyomtatványok feltárása két irányban folyik: az egyik 
valamennyi régi kiadvány katalogizálása, tekintet nélkül azok megjelenési 
helyére, a másik a magyarországi nyomtatványok részletesebb feldolgozá
sa.

A 15. századi, un. ősnyomtatványok országos katalógusa 1970-ben m egje
lent. Ebben több mint félszáz hazai közgyűjteményben található mintegy 
3 600 mű több mint 7100 példánya nyert regisztrálást. Ez a vállalkozás 
nemzetközi m ércével mérve is élenjáró, hiszen országos ósnyomtatvány- 
katalógus ezt megelőzően csak az Egyesült Államokban és Belgiumban je 
lent meg.

E vállalkozás folytatása a 16. századi nyomtatványok feltárása a hazai 
gyűjteményekből. A  két legnagyobb - mintegy tízezer tételes - ilyen je l
legű állománnyal rendelkező gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtár 
és a Budapesti Egyetemi Könyvtár. Mindkettőben folyik e nyomtatványok 
speciális feldolgozása. Ezenkívül más gyűjteményekben (pl. a Pécsi Egye
temi Könyvtár) is foglalkoznak e munkálatokkal. Az egyházi könyvtárak
ban mind megkezdődött, ill. részben (pl. a Debreceni Református Nagy
könyvtárban) már be is fejeződött a 16. századi nyomtatványok kikeresé
se és első regisztrálása. A feladat nagyságának illusztrálására álljanak 
itt az előzetes becslésen alapuló és az egész országra vonatkozó számok: 
mintegy 300-400 közgyűjteményről és azokban kb. 70-80 000 példányról 
van szó. Ennek szakszerű és publikálásra érett feldolgozása term észete
sen igen nagy munkát igényel. A 16. századi nyomtatványokra vonatkozó 
legfontosabb adatok egyetlen kötetben való megjelentetése már csak terje-
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delmük miatt sem képzelhető el. A  MTA Könyvtörténeti Munkabizottságá
nak határozata alapján az emlitett két legnagyobb gyűjtemény 16. századi 
nyomtatványai katalógusának közreadására kell az erőket összpontosítani.
E két, önálló kötet közreadása jelentős segítséget fog majd nyújtani a 
további munkálatokhoz.

A régi nyomtatványokkal kapcsolatban további (és valamennyi tudományág 
hazai története szempontjából kimagaslóan fontos) vállalkozás az összes 
magyarországi, továbbá a külföldön részben vagy egészben magyar nyel
ven készült nyomtatványok feltárása. Ennek első kötete nRégi m agyaror
szági nyomtatványok 1473-1600” cimmel (rövidítve: RMNy) 1971-ben jelent 
meg. E kiadvány sok vonatkozásban újszerű megoldásokkal törekedett cél
ja megvalósitására, ami ez volt: a kötet használóinak minél sokoldalúbban 
megközelithetóen minél több információ nyújtása a le gáttekint he több módon. 
Ennek érdekében nem kevesebb, mint tizféle mutató segítségével tárták 
fe l anyagát, reprodukciót közöltek valamennyi ma is hozzáférhető nyomtat
vány cím lapjáról, ill. ennek hiányában egyik jellegzetes lapjáról, stb.

A "R égi magyarországi nyomtatványok” első kötete közel 900 müvet dol
gozott fe l igen behatóan. Ez nem csupán a kiadványok minden részletére 
(előszó, ajánlás, stb. ) kiterjedő leirást jelent, hanem a vonatkozó szak- 
irodalom eredményeinek sommás összefoglalását is. A  kötet használója 
tehát eligazítást kap arra vonatkozólag, hogy a nyomtatvánnyal kapcsolat
ban eddig milyen megállapitások történtek, igy világosan á ll előtte, hogy 
m ivel érdemes és m ivel nem érdemes foglalkoznia. A kutatóknak nyújtott 
eme információ természetesen rendkívül hasznos. Az RMNy arra töreke
dett, hogy az eddig felkutatott valamennyi nyomtatvány mindegyik példányá
ról - teljességének, ill. esetleges hiányainak jelszerü közlésével - hirt 
adjon.

Jelenleg a 17. században készült magyarországi, továbbá a külföldi ma
gyar nyelvű nyomtatványok hasonló módszer szerint történő feltárása fo
lyik. Ebből a korszakból az eddigi anyaggyűjtés alapján majd ötezer ki
adványról van adat.

BETŰTÍPUSOK ÉS DÍSZEK REPERTÓRIUMA

A rég i kiadványoknál az egyik legnagyobb gondot a hely és év megjelölése 
nélkül megjelentek meghatározása jelenti. Ez pedig igen fontos, hiszen a 
Régi m agyarországi nyomtatványok” , amint ez címében is közli, a ma

gyarországi nyomtatványokat a teljesség igényével kívánja feltárni. Elen
gedhetetlen igy, hogy a helynév m egjelölése nélkül megjelent, ill. csak 
csonkán fennmaradt kiadványok nyomtatási helye megnyugtató megállapítást 
nyerjen. A  legbiztosabb - és az esetek többségében egyetlen - támaszul 
maga a kérdéses nyomtatvány szolgál. Az itt található betűtípusok, könyv- 
diszek, stb. az azt előállító műhely nyomdai anyagával készültek. Ezek 
segítségével kísérelhető meg tehát a nyomdai készlet rekonstrukciója, a- 
niely egy adott időben egy műhelyre jellemző. Ezen a módon képzelhető 
el, ill. valósítható meg a hely nélküli kiadványok lokalizálása.
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A 16. századi magyarországi nyomdák készlete jól felismerhetően külön
bözött egymástól, vagyis pl. egyidejűleg egy betűtípust csak egy műhely
ben használtak. Más, egykorú és a nyomtatás helyét feltüntető kiadvány
nyal történő összevetés segítségével igy mindig sikeresen el lehet különí
teni egymástól egy-egy nyomda termékeit. Ez a helyzet azonban a 17. 
században megváltozik. így pl. a bártfai Jakob Klöss lányát kiházasitva 
hozományul adja vejének, Johann Fis Chernek saját műhelye anyagának egy 
részét. Ezzel kezdte meg az első kassai sajtó működését 1610-ben. Ké
zenfekvő, hogy miután lényegében azonos két készletről van szó Bártfán, 
ill. Kassán, csak gondos és beható vizsgálat alapján lehet az ilyen nyom
dai anyaggal készült kiadványok megjelenési helyét biztonságosan megálla
pítani. A fenti példa esetében először rekonstruálni kell a városnév meg
jelölésével készült bártfai és kassai kiadványokban használt teljes nyom
dai anyagot, meg kell állapítani az ezek között fellelhető különbözősége
ket (pl. mi az, amiből nem adott Klöss a vejének), majd csak azután le
het eldönteni, hogy a problematikus kiadvány hol készült.

A másik problémakör az évszám nélküli kiadványok nyomtatási idejének 
meghatározása. Az RMNy szerkesztési szempontja az időrend. A hazai 
műhelyekben az esztendő megjelölése nélkül készült nyomdatermékek meg
jelenési idejét tehát meg kell határozni. Ehhez természetesen néha eliga
zítást nyújt a kiadvány szövege is, de az esetek többségében itt is a nyom
dai anyagot kell segítségül hívni, hogy a kiadás idejét évre pontosan, vagy 
ha ez nem lehetséges, úgy minél szükebb időhatárok közé szoritva lehes
sen meghatározni. Előfordul továbbá, hogy a kiadvány bizonyos politikai, 
vallási vagy egyéb okok miatt nem a nyomtatás valódi helyét, idejét vagy 
előállítóját tüntette fel, hanem ezek közül egyet vagy többet koholt adatok
kal helyettesített. A valódi nyomdahely, év 'és nyomdász megállapítása itt 
is elsősorban a nyomdai anyag segítségével remélhető.

A fenti feladatok elvégzésére tehát el kell készíteni a hazai műhelyek 
nyomdai anyagának repertóriumát, amely a teljesség igényével mindent 
tartalmaz, ami csak a fennmaradt összes kiadványokban a papiros nyom
dafestékkel nyomot hagyott. A használhatóság megköveteli, hogy ez rend
szerezett és következetes módon nyerjen összegezést. A hazai nyomdá
szattörténettel foglalkozóknak már régen felismert óhajtása Ma 16. és ké
sőbbi századok betűtípusainak és nyomdai díszítő eszközeinek a repertó
riuma", ahogy ezt mint súlyosan nélkülözött fontos munkaeszközt Fitz Jó
zsef említett könyve elején körvonalazta.

Az RMNy-vállalkozás említett problémái most már elengedhetetlenné tet
ték ennek megvalósítását, igy a legutóbbi időben erőfeszítések történtek 
először a repertórium elvi problematikájának tisztázására, majd annak 
gyakorlati elkészítésére.

Ennek a repertóriumnak szempontjai úgy kerültek összeállításra, hogy az 
egyrészt áttekintést nyújtson műhelyenként, másrészt a nyomdai anyagok 
féleségei szerint. Mindkettőnél fontos a használat időkörének megjelölése 
is. Hogy az áttekintés és összehasonlítás lehetővé váljék, a repertórium
nak objektív ismérveken alapuló rendszerben kell készülnie.
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A nyomdai anyag formai alapon az alábbi főbb csoportokba sorolható:
1. betűtípusok (számokkal és naptárjelekkel együtt) - 2. öntött körzetek, 
cifrák - 3. iniciálék - 4. könyvdiszek - 5. illusztrációk - 6. nyomdai 
segédanyagok (léniák, ossz efoglaló jelek, vakanyag, stb. ). Az igy csopor
tokba foglalt teljes nyomdai anyag méret és forma alapján - a szubjektív 
megítélés gyakran hátrányos hatásától függetlenül - kerül nyilvántartásra. 
A betűtípusok, amelyek a felhasználásban messze a legnagyobb szerepet 
töltik be, az öntött betühasáb magassága, ill. ezen belül a jellemző ma
gasságú és jól mérhető négy betű (Hing) mérete alapján nyernek besoro
lást a repertóriumba. Hasonló módon kerül rendszerezésre a nyomdai 
anyag öt többi fő csoportja is. A méret mellett a forma a másik döntő 
szempont. Ennek azonosítását az eredeti nyomtatványokról készített mé- 
rethü másolat teszi lehetővé. E másolatok rendszerezve, áttekinthető la
pokon kerülnek összesítésre: egy-egy betűtípus teljes anyaga betűrendben, 
egy-egy iniciálé-sorozat tagjai ugyancsak betűrendben, az illusztrációk 
méret szerint, stb. Egyedi nyilvántartólapon kerül feljegyzésre, hogy 
melyik nyomdai anyagot mikor és melyik nyomtatványban használták.

Az említett hat fo csoportba osztva tehát egy-egy műhelynek a fennmaradt 
kiadványaiból megismerhető teljes nyomdai készlete rekonstrukcióra kerüL 
Amennyiben a nyomdai anyag az idők során változásokon ment keresztül 
(más méretű testre öntötték át a betűtípust, a fametszet megsérült, stb. ), 
úgy ez a körülmény is - az időpont feltüntetésével - regisztrálást nyer. 
Ezeknek az adatoknak, továbbá a nyomdai anyag felhasználása időkörének 
segítségével egy-egy műhely datálatlan kiadványai bizonyos korhatárok kö
zé szoríthatók. Ez lehetővé teszi már az RMNy rendjébe történő beillesz
tést.

Azonban - amint erről a fentiekben már szó volt - az évszám nélküli ki
adványoknál is nagyobb gondot jelentenek a megjelenés helyét fel nem tün
tető nyomtatványok. Ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen dönteni egy 
mü nyomdai hovatartozását, teljes áttekintéssel kell rendelkezni a szóba 
jöhető korszak valamennyi magyarországi műhelyében használt betűtípus, 
könyvdisz, stb. felett. Csak ennek birtokában lehet azt az alapvető kér
dést tisztázni, hogy egy problematikus nyomtatvány vajon Magyarországon 
készült és igy az RMNy-be tartozik, vagy sem.

Ehhez cehát valamennyi hazai műhely anyagának méret és forma alapján 
rendezett repertóriuma szükséges. A hazai vagy nem hazai eredet szem
pontjából problematikus kiadványban előforduló betűket, könyvdisz eket, stb. 
ebben a nyilvántartásban kell visszakeresni. Amennyiben azonosításuk si
kerül, úgy a problematikus nyomtatvány ellenőrzés végett a feltételezett 
hazai műhelynek már pontosan rekonstruált készletével kell összevetni.

A hazai műhelyek nyomdai anyagának ez a rekonstrukciója azonban nem
csak a RMNy-munkálatok szempontjából jelentős, de igen fontos eredmé
nyekre vezet a magyarországi nyomdák kapcsolataira és összefüggéseire 
vonatkozóan is. Egy-egy műhely története és sorsa a korábbi századokban
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- miután a levéltári források zömmel hiányoznak - többnyire csak az ál
tala előállított kiadványokból olvasható ki. Ehhez is igen hatékony segít
séget nyújt az említett rekonstrukció.

18. SZÁZADI HAZAI NYOMTATVÁNYOK

A régi nyomtatvány fogalmának felső időhatárát általában 1800-ban fogad
ják el. Ez az a századforduló, amely előtt a kiadványok többségét kézzel, 
utána pedig géppel nyomtatták. Ezt az évszámot fogadták el Lengyelország
ban és Csehszlovákiában is, ha a velünk nagyjából azonos fejlettségű or
szágokat vesszük figyelembe. így a már említett, uj, retrospektiv magyar 
nemzeti bibliográfia, az RMNy-vállalkozás is az 1800. esztendővel zárul, 
és valamennyi hazai, továbbá külföldön részben vagy egészben magyar 
nyelven készült munkát felöleli. Korábban Szabó Károly a “Régi magyar 
könyvtár11 (RMK) c. alapvető munkájában, majd nyomában a szakirodalom 
általában 1712-ig regisztrálta a müveket. Ennek eredményeként az 1711- 
gyel záródó korszak anyagáról meglehetősen jó áttekintés áll rendelkezés
re. Ezzel szemben az 1712-1800 között készült nyomtatványokról ez saj
nos nem mondható el.

Petrik Gézának még a múlt században megjelent bibliográfiája I-IV. kö
tetében összesen 11 630 e kategóriába tartozó tétel került regisztrálásra. 
Ezt az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában 1971-ben megjelent V, 
kötet további 7660 nyomtatvány leirásával egészitette ki. Jól mutatják ezek 
a számok, hogy az anyaggyűjtés terén még mennyi feladat van hátra. He
lyes és szükséges, hogy ennek elvégzése addig történjék meg, amig a 
részletes feltárás a “Régi magyarországi nyomtatványok11 további kötetei
ben 1711-ig eljut. Ellenkező esetben igen jelentős megtorpanással kell 
számolni a kiadvány publikálásában, hiszen az 1712-1800 közötti korszak 
jelenlegi anyaggyűjtése még távolról sem teszi lehetővé a nevezett vállal
kozás igényességének megfelelő feldolgozást.

A feladat tehát az, hogy az 1712- 1800 között hazánk területén készült ösz- 
szes, továbbá a külföldi magyar nyelvű nyomtatványok, Ш. azok lelőhe
lyei felett minél teljesebb áttekintés álljon rendelkezésre. Figyelembe vé
ve az eddig már elvégzett munkát, ezt a következő módon látszik helyes
nek elérni.

Elsősorban az anyaggyűjtést kell folytatni. Eddig a Petrik-féle bibliográfia 
I-V. kötetében összesen 19„200 e kategóriába tartozó nyomtatvány nyert 
regisztrálást. Ezekről nyomdák szerinti áttekintést az Országos Széchényi 
Könyvtár által 1971-ben publikált VI. kötet nyújt. A hazai állami gyűjte
mények közül az emlitett OSzK és a Budapesti Egyetemi Könyvtár rendel
kezik a legnagyobb mennyiségű és még feltárandó anyag fölött. Kivánatos 
lenne, hogy a többi nagy könyvtár (MTA, vidéki egyetemi könyvtárak, a 
nagyobb városi könyvtárak, megyei könyvtárak, stb. ) saját állományát át
vizsgálva vegye ki részét az anyaggyűjtés eme munkájából. Gondolni kell 
még más állami gyűjteményekre (pl. iskolai könyvtárak, levéltárak, mu-
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zeumok), amelyekben ugyancsak jelentős mennyiségű 18. századi hazai 
nyomtatványt őriznek. E vonatkozásban kimagasló szerepet töltenek be az 
egyházi könyvtárak. Helyes lenne, ha a könyvértékeknek most folyó jegy
zékelése során az 1712-1800 közötti magyarországi nyomtatványokat is 
számba vennék.

A külföldi, elsősorban a szomszédos országok - különösen Szlovákia és 
Erdély - nagyobb történelmi könyvállománnyal rendelkező gyűjteményei
ből igen jelentős mennyiségű anyag feltárása szükséges. E munkát lehető
leg az azonos érdeklődésű helyi intézményekkel együttműködve kellene meg
oldani.

Az anyaggyűjtésnek a fentiekben emlitett közvetlen forrásai mellett jelen
tősek a közvetett források is. Ezek közül is ki kell emelni a levéltári 
adatokat. Ehhez részben a 18. századi Magyarország majd félszáz nyom
dahelyének levéltárát kell átvizsgálni, részben pedig az érintett családi, 
püspöki, stb. levéltárakat, majd végül, de nem utoljára a megyei és or
szágos hatóságoknak e vonatkozású iratait. Az anyaggyűjtés közvetett for
rásainak másik csoportjába a könyvészet tartozik. Itt gondolni kell a kora
beli könyvjegyzékekre és hirdetésekre, továbbá a hazai (pl. Szinnyei) és 
nemzetközi (pl. Sommervogel) bibliográfiákra. Nem hagyhatók figyelmen 
kivül a könyvtári, könyvkereskedői és árverési katalógusok, továbbá a 
szakirodalmi közlések (pl. Magyar Könyvszemle) sem.

A munka következő nagy fázisa a nyilvántartás, amely három részre osz
lik: szerzői betűrendes, nyomdahelyek szerinti és példány-nyilvántartás.

A 18. századi hazai nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok harmadik cso
portja a publikálás. A fentiekben körvonalazott anyaggyüjtó munka ered
ményeként, előzetes tervezés szerint 1980-ra, mintegy ötezer, a Petrik 
I-V. köteteiben nem szerepelt nyomtatvány adatai remélhetők. Ezekből 
kerülne megszerkesztésre a VII. kötet. Ennek megjelentetése után az anyag- 
gyűjtés teljessége előreláthatólag meg fogja közelíteni az 1711 előtti kor
szakét, ami ma uj példányok előkerülése tekintetében 95-99 százalékosnak 
mondható.

A publikálás másik nagy területe a nyomdai monográfia. A feltárásnak ez 
a formája - amellett, hogy sokoldalúan támogatva visszahat az anyaggyűj
tésre - mind helytörténeti, mind kultúrtörténeti szempontból igen értékes. 
Ez felölelné egy-egy nyomda történetére és kiadványaira vonatkozó isme
reteket, Forrásai ennek is részben levéltáriak, részben könyvészetiek, a- 
melyek feltárása természetesen a már emlitett anyaggyűjtéssel koordiná
landó. E nyomdai monográfiák elkészítése több lépcsőben is elképzelhető, 
mind a tartalom, mind a megjelentetés (sokszorositás, nyomtatás, stb. ) 
szempontjából.

így érdemes csak magukat a kiadványokat példányok alapján történt leirás 
segítségével jegyzék formájában közreadni, ha a tételek száma legalább 
begyedével meghaladja a Petrik VI. kötetében már közöltekét. De csatla-
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kozhat ehhez nyomdatörténeti bevezető is az eddigi ismeretek összegezé
sével* További lépés lehet a levéltári források feltárása után a nyomda 
történetének igényes megírása. Ennek során nyilván számos uj kiadvány 
kerül majd elő, ill. ilyenekre vonatkozó uj adatok fogják majd kiegészí
teni a nyomtatványok jegyzékét. Ez a rész is tovább fejleszthető, ameny- 
nyiben az egyes nyomtatványok leírását az RMNy-ben megvalósított igé
nyességgel végeznék el, beleértve a címlapok reprodukcióját is. Ez egy
ben már közvetlen segítséget jelentene az RMNy későbbi köteteinek. A hely, 
ill. évszám nélküli kiadványok közül egy-egy nyomda termékeinek felisme
réséhez és biztonságos besorolásához itt is szükség lenne végső soron az 
illető műhely nyomdai készletének a kiadványokból megismerhető alakban, 
repertórium formájában történő rekonstrukciójára. Ennek elkészítésével 
a nyomdai monográfiák elérnék legigényesebb változatukat, amelyek szín
vonalas feldolgozás esetén (beleértve a nyomdához kapcsolódó kiadói, könyv- 
kereskedői és könyvkötészeti vonatkozásokat is) tudományos rangot bizto
síthatnak mind a szerzőnek, mind a vállalkozást gondozó intézménynek.

A fentiekben nagy vonásokban felvázolt vállalkozásnak, amint ez annak 
egyes részletéből nyilván felismerhető, a 18. századi hazai nyomdászat 
és annak termékeinek jobb megismerése mellett egész sor érintkező pont
ja van más témákkal és feladatokkal. Ezek közül itt most kettő emelhető 
ki. Az egyik az egyházi gyűjtemények megfelelő feldolgozása. A munkála
tok igénylik a 18. századi nyomtatványok kikeresését, amelyhez elenged
hetetlenül szükséges a többségükben jelentős történelmi állománnyal ren
delkező magyarországi egyházi gyűjtemények ilyen jellegű anyagának fel
tárása. Ezzel rendkívül nagy számú és a tudományos kutatás szempontjá
ból igen jelentős nyomtatványok ezreit lehetne hozzáférhetővé tenni. A má
sik a főleg a megyei könyvtárakban folyó helytörténeti kutatás. A helyi 
kiadványok feltárása a vázolt nyomdatörténeti monográfiák segítségével 
nagy mértékben fogja támogatni a helytörténeti munkálatokat.

к

A fentiekben az elmúlt évtized hazai könyvtörténeti munkálatainak bemu
tatása kapcsán felvázolásra kerültek az ilyen témájú és jelenleg folyó, na
gyobb lélegzetű vállalkozások is, azok perspektívájának körvonalazásával. 
Szükséges és kívánatos, hogy a hazai közgyűjtemények, továbbá minden 
személy szerint érdeklődő is sorra bekapcsolódjanak ezekbe az országos, 
átfogó munkákba, hiszen ezek megvalósítása csakis az összes érintett 
összefogásával valósítható meg.
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A munkásság könyvtári ellátásának fejlesztése.
Helyzetkép és prognózis

VERSEGHY György

A munkás oá ztály szellemi képességeinek teljes kibontakozásával, művelt
ségének állandó és színvonalas fejlesztésével kapcsolatos feladatok jelen
tős része a könyvtárakat érinti: a tanulás, a permanens önművelődés tá
mogatása, az ideológiai, szakmai tájékozódás biztosítása, az esztétikai 
élményt nyújtó műalkotások, elsősorban az irodalom népszerűsítése révén 
válhatnak a művelődés, a szellemi aktivitás rangos intézményeivé. А П1. 
Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásainak szellemében a munkásság 
könyvtári ellátása szélesebb körű megközelitést igényel. E témát az álta
lános könyvtári ellátás részeként exponáljuk, mivel az egész könyvtári 
rendszer kapacitásának színvonalának emelkedése egyúttal a munkásság 
jobb ellátását is biztosítja. Ugyanakkor a munkásság kiemelt megbecsülé
se, lakóhelyén, munkahelyén, mozgási körzetében a tervszerűbb könyvtár- 
telepítés, a korszerűbb, differenciált szolgáltatást nyújtó intézmények lét
rehozása, megfelelő együttműködése jelentősen növeli könyvtári kultúránk 
fejlettségét is.

A munkássághoz elsősorban az iparban, építőiparban, közlekedésben, ke
reskedelemben, szolgáltatásban, állami mezőgazdasági üzemekben dolgozó 
fizikai munkavállalókat soroljuk. A témához tartozónak érezzük az után
pótlást, a szakmunkástanulókat is, sőt a nyugdíjas korosztályokkal kap
csolatban is vannak teendők; az ellátás köre, színvonala megítélésében 
pedig tekintettel kell lennünk a munkás családokra, a fizikai dolgozók gyer
mekeire is. Ebből következik, hogy a teljeskörü helyzetkép felvázolásánál 
az általános könyvtári ellátást nyújtó tanácsi és szakszervezeti hálózatokon 
túl az üzemi, műszaki és iskolai könyvtárakra (pl. szakmunkásképző in
tézetek) is számos konzekvencia, feladatbővülés hárul. A teendők kijelölé
sében pedig a könyvtárakon kívül egyaránt érdekeltek az irányitó és fenn
tartó szervek, képző és kutató intézetek is.

Jelen tanulmány e szélesebb megközelítés részeként a közművelődési könyv 
tárak szerepét vizsgálja a munkásság ellátásában, együttesen értékelve a 
tanácsi és szakszervezeti hálózatokat. Az elemzés nemcsak helyzetképet 
ad, hanem az 1985-ig érvényesülő tendenciákat, alternatívákat - hosszútá
vé területfejlesztési koncepció, gazdaság- és népességpolitika - figyelem
mel kisérve könyvtári prognózis felvázolását kísérli meg.
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A lakosság általános könyvtári ellátása két oldalról szervezett, a lakó
hely és a munkahely felól, A munkahelyi ellátás léte a s z a k s z e r v e 
zetek mozgalmi tradíciójában gyökerezik, résztvállalása a munkásság 
ellátásában nálunk jelentősebb, mint más szocialista államokban. Ezen 
hálózat a szakszervezetek politikai, kulturális nevelő tevékenysége része
ként funkcionál, helyzetét, fejlesztését, napi teendőit a mozgalmi célok 
határozzák meg. Az intézmények munkás centrikusak, továbbfejlesztve a 
hajdani olvasókörök, egyletek nemes felvilágosító, politikai, agitációs te
vékenységét, olvasóik csaknem fele fizikai dolgozó (1972-ben 663 000 fő
ből több mint 325 400 munkás). A hálózat a dolgozókhoz a legközvetlenebb 
közelségben működik, tagozódása ezt a különleges közelséget követi: üzem, 
telephely, kolónia, munkásszállás, üdülő stb.

A tanácsi  közművelődési könyvtárak területi egységenként szervezet
tek, a lakosság minden rétege számára egyaránt elérhető nyilvánosságot 
biztosítva. Ezen intézmények a közművelődési rendszer egyik leghatéko
nyabb ágát jelentik, az itt beirt 1 5 90 000 olvasó a művelődő emberek 
széles bázisát képezi. A tanácsi könyvtárakban az összes olvasók 19 %-a 
(301 532 fó) munkás, megközelítve a szakszervezeti eredményét. A két 
nagy közművelődési könyvtári hálózatban a 2 800 000 fizikai foglalkoztatott 
közül csaknem 62 6 932 munkásolvasó található, tehát a munkásság több 
mint 22 %-a könyvtári olvasó.

Ha az olvasók számának abszolút növekedése, valamint növekedési üteme, 
tehát az aktivizálódás felöl vizsgáljuk a könyvtárak olvasótáborát, az utób
bi évek dinamikája jellegzetes képet mutat. A tanácsi könyvtárak olvasó- 
közönsége 1964-1972 között6, 9 %-kai növekedett (1 080 000-ról 1 .5 90 000 
fore), ugyanezen szakaszban a munkásolvasók száma viszont 52 %-kal. 
emelkedett (142 500 fóról 301 532-re),

A szakszervezeti könyvtárak azonos időszakra vonatkozó olvasói görbéje 
mérsékeltebb növekedést, 18 %-ot tanusit. Sen belül egyenletes a munkás
olvasók beáramlása. Alapvető tendencia tehát a munkásoknak az átlagnál 
gyorsabb ütemü könyvtári olvasóvá válása.

IPARI VÁROSOK

A munkásság könyvtári ellátása tekintetében elsősorban az ipari városok 
és Budapest játszik kiemelkedő szerepet. Az olvasó létszám alakulását, 
fejlődését alapvetően meghatározza az intézményi ellátottság színvonala, 
a fogadóképesség, a korszerűen szervezett munka. A vidéki ipari centru
mok egy részében az utóbbi évtizedben erőteljesen javultak a feltételek, 
nagyteljesítményű uj könyvtárak egész sora épült. Élenjár Miskolc, ahol 
nagyvonalú könyvtári rendszer létesült; Szombathely, Tatabánya, Kazinc
barcika, Ózd, Salgótarján, Dunaújváros is jelentős intézményekkel 
rendelkezik. Szocialista városaink csaknem fele viszont nélkülözi a kor-
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szerű könyvtárat, a szűkös helyviszonyok akadályozzák az uj szolgáltatá
sok kialakítását, a munka színvonalasabbá fejlesztését, az olvasótábor bő
vülését, Például Várpalotán, a városi könyvtárban 10 év alatt az állomány 
több mint négyszeresére, az olvasók száma háromszorosára, a forgalom 
több mint kétszeresére emelkedett, a könyvtár pedig ugyanabban az épü
letben van, amely 10 évvel ezelőtt is csak szükségmegoldásnak felelt meg. 
Mindez vonatkozik Komlóra és Oroszlányra is. Olyan felsőfokú központok, 
ipari nagyvárosok, mint Győr, Pécs, de Székesfehérvár, Szolnok, Kecs
kemét stb, közművelődési könyvtárai is elavultak, a felsőfokú könyvtári 
ellátási szint elérése ma még csak távoli ábránd.

A második és harmadik ötéves terv kulturális beruházásai sodrában je
lentős pozíciókkal, objektumokkal gazdagodott a könyvtárügy, a negyedik 
öteves terv során viszont meredek a visszaesés, inkább városrészi fiók- 
intézmények létesültek (Debrecen) - ezekre is égetően szükség van -, 
nagykapacitású központi könyvtárak (a Borsod megyei kivételével) egyálta
lán nem. A főfoglalkozású könyvtárosok száma lassan emelkedik, elsősor
ban uj intézmények belépésekor van lehetőség számottevő létszámfejlesz
tésre.

Mindezen nehézségek ellenére az ipari városokban az országos átlagot 
jóval meghaladó eredmények születtek a két ha lóz atban i. Az állományi el
látottság a lakosonkénti két és fél kötetes országos átlaggal szemben e 
településeken 3, 5 kötet. Látványos az olvasótábor felfutása. 1972-ben az 
ország lakosságának 21, 5 %-a volt közművelődési könyvtári olvasó: Vár
palotán 29, 5 %, Miskolcon 28, 6 %, Leninvárosban 29, 5 %, Kazincbarci
kán 25,9 %, Dunaújvárosban 25,2 %. Ha akár. a szocialista^városokat, 
akar a hagyományos ipari városokat szemléljük (Miskolc, Ózd, Tatabá- 
nya), egyaránt szembeötlő az olvasók gyors növekedési üteme, 1963-1972 
között megkétszereződött számuk, a lakosság növekedési ütemét alaposan 
tuls z árnyalva.

Az ipari városokban a szükséges könyvtári beruházások, korszerűsítések 
lassú megvalósulása ellenére is dinamikus az olvasók számának növeke
dése, amelyben kétségkívül jelentős tényező a munkásság akvitivása, mű
veltsége fejlesztésének elmélyítésének fokozottabb igénye.

A FŐVÁROS

A fővárosi lakosság 30, 3 %-a munkás. A budapesti munkások száma 
615 000, amelyből 55 000 szálláslakó, s körülbelül 160 000 bejáró mun
kással is számolni kell. A fővárosi közművelődési könyvtárak olvasószá- 
manak alakulásában a vidéki városokkal ellentétben 1968 óta csökkenő ten
denciát észlelhetünk, a veszteség 10 000 fő. A munkásolvasók száma vi
szont ugyanezen öt év alatt nem követte e veszélyes trendet, hanem a 
Szabó Ervin könyvtárhálózatban közel 10 000 fővel gyarapodott. E jelen
ségben két ellenkező előjelű tényező hatását mutathatjuk ki. Pozitív az, 
h°gy a munkás olvasók növekvő aktivitása Budapesten is, mint vidéken,
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jellegzetes folyamat. Negatív viszont az olvasóközönség csökkenése, en
nek okai a főváros súlyos könyvtárellátási zavaraiban találhatók. Budapest 
kimaradt a könyvtár építés felive ló szakaszából, uj könyvtár ritka kivétel
ként született. A munkásövezetek ^jsszehasonlitó adatai meghökkentóek. A 
146 000 lakosú Angyalföldön 672 m a könyvtári alapterület, a valamivel 
nagyobb lélekszámú Miskolcon csak a tanácsi könyvtárak együttes alapte
rülete 6 931 m .̂ A 62 000 lakosú Kőbányán 322 m2, a 72 ezres Tatabányán 
1880 m .̂ A kerületekben 250-250 m2 között ingadozik az ossz alapterület, 
ami megfelel a 10 ezres lélekszámú Pilisvörösvár vagy Marcali könyvtári 
nagyságrendjének. Es a vidéki példák kivétel nélkül korszerű, uj objektu
mok sorát jelentik, a fővárosban pedig teljesen elavult intézményeket. A 
budapesti gondokat valamelyest enyhíti a szakszervezeti könyvtárak sürü 
erezete, sót az ellátásban e könyvtárak túlsúlyba kerültek, azonban ezek 
eredményes működése sem tudja pótolni a nagyteljesítményű, magas szín
vonalú, differenciált szolgáltatásokat nyújtó tanácsi könyvtárak hiányát.

A jelzett problémák fényében az elért eredmények méginkább becsülendók. 
A fővárosi tanácsi hálózat egységeinek száma 115, 1973 elején uj szolgál
tatásként lépett be a bibliobusz, amely a főváros 9 kerületében, 13 állo
máshelyen működik. A szakszervezeti hálózat 1174 könyvtári egység, a- 
melyból csupán 336 rendelkezik önálló helyiséggel. 29 könyvtár kölcsönöz 
közülük lakóterületre.

Az olvasók száma a tanácsi hálózatban 185 869
a szakszervezeti hálózatban 289 247
Összesen: 475 116

A tanácsi hálózatban a munkásolvasók száma 35 696 (ebből 6702 szak
munkástanuló), a szakszervezeti könyvtárakban 130 201. Összesen mint
egy 166 000 munkásolvasót tartanak nyilván a közművelődési könyvtárak.
A tanácsi hálózat állománya 1, 7 millió kötet, stagnál, a krónikussá vált 
helyhiány miatt. A szakszervezeti könyvtárak 3,7 millió kötettel rendel
keznek. A fővárosban a vidéki városok átlaga marad a könyvellátottság,
1 lakosra csupán 2, 7 kötet jut, messze elmaradva az ipari városok ered
ményétől.

A szakszervezeti könyvtárak működési feltételei számottevően nem javul
tak, előrelépés néhány nagyobb művelődési intézményben, ill. néhány na
gyobb vállalat könyvtárában volt (Láng Gépgyár). Az üzemi fluktuáció kö
vetkeztében az olvasók 30-40 %-a évenként kicserélődik, s hasonló arány
ban változnak a társadalmi munkás könyvtárosok is. A szerény tisztelet- 
dijak, a mostoha körülmények gátolják a feladat hosszú távú vállalását. Ez 
azért problematikus, mert az olvasók 46 %-a a letéti könyvtárakban jut 
könyvhöz. A szakszervezeti könyvtárak szolgáltatásait elsősorban a felnőtt 
korosztály veszi igénybe. A nagy könyvtárakban a fizikai dolgozók aránya 
mintegy 50 %, a letétiekben 60-70 %. A választék minősége, mennyisége 
és a rossz elhelyezési viszonyok, valamint a rövid nyitvatartási idó miatt 
(kölcsönzési idó heti 2-6 óra) a letéti könyvtárak olvasói csak 15-16 kö
tetet kölcsönöznek évente. A közép- és nagyüzemi könyvtárakban a ked-
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vezőbb személyi és tárgyi feltételek jobb eredményt jeleznek, a kölcsön
zési idő 20-40 óra, az átlagos kötetszám 9000 egység.

1972-ben a tanácsi hálózatban az összlakosság 9 %-a volt beirt olvasó.
A munkáslakosság 5, 1 %-a tagja e könyvtáraknak. Az ipar, a nagyüzemek 
súlya, valamint az infrastruktúra fejlesztése egyaránt szükségessé teszi 
a fővárosban mind a munkahelyi könyvtárak jobb megszervezését, mind a 
területi tanácsi hálózat fokozottabb részvállalását a munkásság ellátásában.

AZ AGGLOMERÁCIÓK ÉS AZ INGÁZÁS

A társadalmi, gazdasági élet viharos fejlődése, a területi munkamegosz
tás, az urbanizálódás uj településformákat, összefonódó településrendsze
reket alakit ki, a különféle települések között szoros kölcsönhatások lé
tesülnek. Különösen a nagyvárosok kapcsolatai terjednek ki, magukba in
tegrálják szükebb-tágabb környezetüket. E folyamat megnyilvánulása az 
agg lomeráció.  A központi város körül népességtömörülés megy vég
be. Az agglomerációk kialakulásában meghatározó tényező a központi vá
ros ipari potenciáljának gyors növekedése, amely a belső munkaerőhiány 
miatt magához szívja a környező települések aktív népességét, megváltoz
tatva a foglalkozási szerkezetet. Fáziskéséssel növeli a munkáéroszükség
letet a tercier ágazat fejlődése is. Megindul a bevándorlás, az érintett 
településeken növekszik a lakosságszám, a város felé pedig kialakul a 
napi bejárás, csekélyebb mértékben, a heti, kétheti ingázás. A központi 
város egyre jobban biztosítja az agglomerálódó terület városi szintű (kul
turális, oktatási, orvosi, kereskedelmi) ellátását, ugyanakkor a települé
sek egyre több funkciót vállalnak át (lakóhelyet adnak a munkásoknak, élel
miszerellátást, üdülési lehetőségeket biztosítanak a városlakóknak). A fej
lődés során végbemegy az elővárosiasodás, az összeépülés, s végső köz- 
igazgatási aktusként a városhoz csatolás. (Pl. Győr, Miskolc és környe
zete. )

A legnagyobb agglomeráció Budapest körül keletkezett, 45 községet és 2 
várost foglal magában, számos településről az aktív keresők 55-60 %-a 
a fővárosba jár dolgozni, összesen mintegy 160 000 fő. Miskolcon 35 000, 
Győrött 24 000, Debrecenben 13 000 a bejárók száma. A budapesti agglo
meráció fejlődése dinamikus, a jelenleg 330 000 főről 15 év alatt 420 - 
460 000 főre szaporodhat, ami az ország lakosságának 3, 8 - 4,2 %-a. Je
lentősége kiemelkedő, mivel e térség keresőképes népességének több mint 
fele munkás.

A b e j á r á s  nemcsak a tiszta agglomerációs övezetekből történik, ha
nem a távoli, munkaerő-felesleggel rendelkező településekről is megindul 
az áramlás az ipari centrumok felé. Legjellegzetesebb ebben a vonatkozás
ban az építőipar; a mozgás heti, kétheti ingázás formájában jelentkezik, 
pl. Szabolcsból Budapestre és vissza. Több mint fé lm illió  a napi bejáró 
munkások száma (nagyobb részük segédmunkás), 200 000-re tehető a szál
lásiaké к és egyéb ingázók létszáma.
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A bejárók kulturális ellátása állandó mozgásuk, más rétegeknél kedvezőt
lenebb időmérlegük miatt rendkívül nehéz feladat, évtizedek óta akut kér
dés. A megoldás módját tekintve két irányzat bontakozott ki. Előbb a 
munkahelyi ellátás került előtérbe, az üzemekre hárítva a súlyt, később 
az üzemek patronáló szerepet vállaltak az érdekeltségi körükbe eső köz
ségekben (ismeretterjesztés, műsoros rendezvények, anyagi támogatás).
E romantikus mozgalmi lendület lassan alábbhagyott. A gazdasági mechaniz 
mus pénzügyi szabályozói is hozzájárultak a támogatás lanyhulásához. Az 
utóbbi években a bejárók kulturális ellátása elsősorban a lakóhely felada
tává vált, a munkaidócs okként és, a közlekedés javulása is erősítette ezt 
a tendenciát.

A könyvtárak helyzete speciális. A bejárók művelődési, szórakozási igé
nyeiben, szokásaiban a könyv, az olvasás kiemelkedő szerepet játszik, 
éppen sajátos életmódjuk folytán számukra ez a legkézenfekvőbb kulturá
lis lehetőség a TV mellett. A különböző vizsgálatok meglepő olvasási ak
tivitást jeleznek, magas könyvtári tagságot. A Ganz-MA VÁG dolgozóinak 
23 %-a olvasó az üzemi könyvtárban, ugyanott a bejárók 26, 7 %-a (900 
fő) könyvtári tag. Az ÉVIG könyvtárában a bejárók csaknem fele (474 fő) 
rendszeres olvasó. Ezek a tények azt bizonyítják, hogy a bejáró dolgozók 
az üzemi könyvtárakat szívesen látogatják, a szakszervezeti könyvtárak 
szerepe az ellátottságban kiemelkedő jelentőségű. Tulajdonképpen ket
tős el látást kell megszervezni, mind a munkahelyen, mind a lakóhe
lyen biztosítani a kellő színvonalú könyvtárat. Ez a budapesti agglomerá
cióban óriási feladatot ró a tanácsokra, mivel a területi könyvtárak rend
kívül sanyarú működési feltételek között tengődnek ebbenn az övezetben, 
alig akad 2-3 korszerű intézmény. Majd 20 000 lakosú óriásközségekben 
(Vecsés, Dunakeszi, Gyál) csak szobanagyságu könyvtárak találhatók. Alig 
jobb a többi agglomerációban, bejárási övezetben a helyzet. A munkahelyi 
ellátás kiegészítéseként ideiglenes megoldásnak kínálkozik a munkás-autó
buszok letéti könyvekkel való ellátása is.

A távlati kpncepciók szerint a bejárás, ingázás évtizedekig fennmarad, 
mindaddig, amig a munkaerő elhelyezkedése, újratermelődése és munka- 
lehetőségek területileg ki nem egyenlítődnek. A kettős könyvtári ellátás 
megszervezése tehát a bejáró dolgozók kulturális hátránya felszámolásá
nak egyik leghatékonyabb módja.

MUNKÁSSZÁLLÁSOK

A munkásrétegek közül egészen sajátos a munkásszállások helyzete. La
kosságuk együttvéve nagyvárosi nagyságrendű (mintegy 160-180 ezer fő).
A legnagyobb csoportot az építőipari dolgozók képezik, ez a legmozgéko
nyabb együttes, az országnyi távolságokat átingázók tábora. Az állami me
zőgazdasági nagyüzemek szálláshelyeinek lakóitól a textilipari lányotthonok 
teenager-koru tanulóiig rendkívül differenciált ez a munkásréteg. A szál
láslakókai sokan hátrányos helyzetű csoportnak tekintik, ami igaz abban a 
tekintetben, hogy kialakulásuk a hazai egyenlőtlen területi iparfejlesztés,
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az extenziv, dinamikus iparositás és a munkáérőkibocsaté térségek kü
lönbségének következménye. A paraszti életformából, a zártabb falusi kö
zösségből. való hirtelen kiszakadás sokszor fájdalmas; problematikus a 
munkássá válás, a városi életformához való asszimilálódás. Más vonat
kozásban viszont erősen javul helyzetük, mivel a korszerű munkásszállo
dák és un. szállástérségek egész sora épült fel (kb. 15 térség 2000-4000 
lakóig, kb. 60 szálló 500-800 fő között), amelyekben a kedvezőbb életkö
rülmények, a kulturális lehetőségek jelentős civilizációs hatást gyakorol
nak, s a szocialista tudat kialakításának katalizátorai lehetnek.

A szállásokon a könyvtárak léte alapvető követelmény, a ládaletéttól a 
tizezres állományú könyvtárig minden megtalálható. A kis szállásokon, a 
100 fő alatti helyeken (ezekből több száz van az országban: barakkok, la
kókocsik, felvonulási épületek) meglepő, de az olvasottság gyakran eléri 
a 40-50 %-ot, a könyvtár a leghatékonyabb, gyakorta egyedüli kulturális 
szolgáltatás. A nagyszállásokon már sokoldalú kulturális, szórakoztató 
tevékenység folyik (esti iskola, ismeretterjesztés, klub, műsorok), ko
moly könyvgyűjteményeket találunk, olykor főhivatású könyvtárossal (pl. 
Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat, Pillangó úti térség, Bp. ). Az 
eredmények kétségtelenül figyelmet érdemelnek, mivel az olvasottság túl
szárnyalja az országos munkás átlagot. A budapesti Bartók-térségből 2000 
foból 660-an iratkoztak be a könyvtárba (33 %-os arány), a forgalom 1 év 
alatt 10 900 kötet (az állomány 5000 kötet). Az Üllői úti szénáson 660 la
kóból 310-en a múlt évben 6000 könyvet kölcsönöztek (46 %-os olvasottsá
gi szint). A z  állomány nagyság itt 3100 egység.

Az olvasás gyakorisága és színvonala között igen nagy a különbség, a 
könyvtáros nemolvasókkal, ill. kezdő olvasókkal kerül kapcsolatba. Ez 
mar jelzi a könyvtárpedagógi a i  munka fontosságát, viszont a lelkes,, 
de szakképzetlen társadalmi aktivák inkább csak elemi feladatok megoldá
sára képesek. A heti rövid nyitvatartási idő (4-10 óra) a 800-2000 lakosú 
tömbökben korántsem elegendő, korlátozza a könyvtári munka lehetőségeit.

A szállások több okból is- kiemelt gondoskodást igényelnek, pl. a lakók 
mintegy fele 50 éven aluli, és rendkivül magas a segéd- és betanított 
munkások aránya. Az 1000 főnél nagyobb létszámú szállásokon főhivatású 
könyvtárosok alkalmazása látszik célszerűnek. Ezt aláhúzza az a tény is, 
hogy a területfejlesztés hosszutávu koncepciója továbbra is számol a mun
kaerő-kibocsátó helyek és a fejlődő ipari centrumok közötti ingázással.
A káros különbségek ellensúlyozására szükségesnek Ítéli, hogy az ingázás 
a mainál lényegesen kulturáltabb feltételek között történjék (gyorsabb, ké
nyelmesebb közlekedés), a távoli lakhelytől a munkahelyik, ill. a maga
sabb szintű életvitelt biztositó, korszerű munkás szállodáig.

NÉPESSÉG ÉS ÁGAZATI PROGNÓZIS, OLVASÓI TRENDEK

A munkásság kulturális ellátásának megszervezését nemcsak egy adott 
szakasz vizsgálata, a történeti statisztikai idősorok alapján kell ki alaki -
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tani, hanem a várható foglalkoztatottság, a munkáé rop ro gnózis is megha
tározza a fejlesztés irányát. Az 1950-1970 közötti foglalkoztatottsági hely
zet értékelése, a népességi elóreszámitások, a KGST-országok összeha- 
sonlitó adatai alapján hazánkban a távlati munkáé romér leg, ezen belül a 
főbb ágazati létszámok nagy válószinüséggel prognosztizálhatók.

A demográfiai helyzet javulását feltételezve 1980-ra 10, 9 millió 1990-re 
11,2 millió lakosra számíthatunk. A tanácsi könyvtárak olvasó emelkedési 
üteme lassú, az elmúlt évtized fejlődési üteme alapján évi 1, 7 % az átlag. 
Ha ezt az értéket extrapoláljuk, a következő trendet kapjuk:

E hipotézis szerint a következő 13 év alatt nem lehetne elérni'azt, hogy 
a lakosság 20 %-a a területi könyvtárak olvasója legyen. Nyilvánvaló, hogy 
számos tényező kedvezően emelheti az olvas ott sági görbét, igy a kulturá
lis motivációk. Végső fokon a közművelődés politika határozza meg az olva
sási lehetőségeket, a közművelődési rendszeren belül milyen hangsúllyalsze-' 
repeinek majd, vagy milyen rangot vívnak ki a könyvtárak, mennyiben ja
vulnak a működési feltételek, milyen tipusu és nagyságrendű uj intézmé
nyek létesülnek, mennyire növekszik a könyvtárosi létszám stb.

Foglalkoztatási politikánk eredményeként az utóbbi 20 évben a munkaerő 
gyorsan növekedett, viszonylag jelentős hányad a mezőgazdaságból az ipar
ba áramlott át, megvalósult a nők munkába állítása, a teljes foglalkozta
tottság. 1975-tól viszont erősen szűkülnek a foglalkoztatottság növelésének 
lehetőségei, az 1980-as években az előző évtizedek növekményének csak 
mintegy harmadával számolhatunk. Rohamos lesz továbbra is a mezőgaz
dasági keresők számának apadása. Az 1970-es 25 %-ról 1980-ra 15-16 %, 
1990-re pedig 8-10 % lesz arányuk a kereső népességben, a süllyedés 
mintegy 750 ezres veszteséget jelent. Ugyanekkor 1980-ra 47-48, 1990-re 
48-50 %-ra emelkedik a fizikai munkásság részesedése, ami kb. 400 000 
fo gyarapodást jelent. A leggyorsabb emelkedés viszont a tercier ágazat
ban várható, 1970-1990 között a 800 000 főt is meghaladhatja.

A prognózis alapján a különböző ágazatokban foglalkoztatott munkások szá
ma 3-3, 3 millió között lesz, a munkásosztály igy szerepénél, aktivitásá
nál, létszámánál fogva, egyaránt társadalmunk vezető ereje.

A munkáéroszükséglet és a források apadása viszont megköveteli az ex- 
tenziv módszerek helyett az intenzív fejlesztést. A technikai fejlődés, a 
gazdasági struktúra változása magasabb iskolázottságot és szakképzettsé
get igényel, a kibontakozó technikai-tudományos forradalom, a permanens 
önművelődés, az állandó szakmai továbbképzés, sót a szakmaváltás fel

olvasók száma: A lakosság %-ában:

1972
1980
1985

1 590 465 
1 820 400 
1 980 600

15,3 %
17.0 %
18.0 %
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adatát állítja a munkások elé. Az iskolázottság növekedése, a magasabb 
müve Its égideál fokozza a könyv szerepét, a könyv, mint az egyik leggaz
dagabb információforrás a központba kerül.

Várható, hogy lényegesen kibővül a munkás olvasótábor. Az elmúlt 10 év 
fejlődési ütemét előrevetítve 198 5-re elérhető cél a közművelődési könyv
tarakban az 1 millió munkásolvasó. Országosan előtérbe kerül az infra
struktúra nagyobb mérvű fejlesztése, ezen belül a korszerű könyvtárak 
tömegesebb megjelenését az 5, és 6. ötéves terv időszakában várjuk.

Az évenkénti 3, 7 %-os munkásolvasó-létszámnövekedéssel:

1975-re 720 000 fő
1980-ra 858 000
1985-re 1 030 000

beiratkozott olvasó várható.

A munkás olvas ók aránya az időszak végére 29, 2 %-ra emelkedik a taná
csi könyvtárakban.

Megváltozik az arány a két nagy hálózat között, jelenleg a szakszerveze
ti könyvtárakban több a munkásolvasó, 1975-re már valamelyest a taná
csiak vezetnek, továbbá 10 év múlva a többség a területi könyvtárak tagja:

1985
Tanácsi könyvtárak Szakszervezeti könyvtárak

56,2 % 43,8 %
578 000 fő 451 000 fő

A fővárosi prognózis kedvezőtlen. A bevándorlás nélkül 150-160 ezerrel 
csökken a munkaképes korúak száma, s rendkívül nagyarányú az elörege
dés. Az időszak végére a fővárosban 2, 2 milliós népességgel számolha
tunk, a maitól plusz-miusz 50 000-rel eltérő, munkaképes korú népesség
gel. A FSZEK-hálózat fejlődési üteme jóval lassabb, mint a vidéki váro
soké, s az országos átlagtól is elmarad.

A munkás olvasók várható száma:

1975-re
1980-ra
1985-re

39 000 
47 000
55 000 fő.

A mérsékeltebb növekedés miatt kisebb lesz részesedésük az országos 
eredményből. Amíg a tanácsi könyvtárak munkás olvas óiból 1965-ben 
12,8 %-kal részesedett a FSZEK-hálózat, 1985-re már csak 9, 6-tál.
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A fővárosi szakszervezeti könyvtárak olvasás zárnának ingadozása miatt 
kockázatos az előrebecslés, 150-180 000 munkásolvasó lehetséges. A két 
hálózatnak 205 000 - 235 000 fizikai dolgozó tagja lehet az időszak végéig.

Az olvasói trend az ipari városok további dinamizmusát jelzi, figyelmez
tet arra, hogy a szakszervezeti könyvtárakban nagyobb lehetőségek rejtőz
nek, a főváros pedig kiemelt intézményrendszerü fejlesztést igényel.

I R O D A L O M

FALUYEGI Albert: A nagyvárosok körüli népességtömörülés és közigaz
gatási terjeszkedésük a XX. században. = A településhálózat demográfiai 
vizsgálatának néhány kérdése. Bjd. 1973. 15-32. p.

BOROS F. - KOVÁCS G. - KŐSZEGI L. : A területfejlesztés hosszutávu 
koncepciója. = Közgazdasági Szemle, 1973. 2. sz. 138-157. p,

TÍMÁR János: A foglalkoztatottság alakulása a KGST országokban 1950-től 
1990-ig. = Közgazdasági Szemle, 1973. 3. sz. 285-310. p.

PÁPAI Béla: A munkások és középfokú káderek továbbképzésének elvei 
és gyakorlata. = Munkaügyi Szemle, 1972. 5. sz. 1-6. p.

KÉMÉNY István: A magyar munkásosztály rétegződése. = Szociológia,
1972. 1. sz. 3 6-47. p.

A hátrányos helyzetű olvasók 
könyvtári ellátásának problémái

BERECZKY LászIóné

A szocialista társadalom igen nagy anyagi áldozatokat hoz azért, hogy élő 
valósággá váljon a Magyar Népköztársaság Alkotmányában leszögezett elv: 
minden állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ha a problémát a könyv
tárak oldaláról nézzük, állíthatjuk, hogy a lakosság nagy többségének (min
den szinten és sokrétű szolgáltatási vonatkozásban) korszerű, színvonalas 
könyvtárak, könyvtári rendszerek, hálózatok állnak rendelkezésére. Mégis 
meghökkenve kell megállapítanunk, hogy a r,jogn gyakorlásához nem min
denkinek és nem mindenütt van meg a lehetősége.

A társadalom egy része átmenetileg vagy véglegesen az úgynevezett nhát- 
rányos helyzetű olvasók’1 kategóriájába kerül vagy kerülhet. Hátrányos hely
zetbe kerülhet mindenki, aki hosszabb vagy rövidebb időre kényszerűség
ből kikerül a mindennapi környezetéből (pl. kórházban, szanatóriumban
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van), aki fizikai állapota miatt ágyhoz vagy házhoz kötött, aki öreg és 
mozgásában korlátozott, akinek különféle okok miatt csökkentek a társa
dalmi kapcsolatai, a vakok és csökkent látásúak, stb. (Itt a napjainkban 
sokat emlegetett és más vonatkozásban "hátrányos” helyzetű gyermekek
kel nem foglalkozunk, ezek gondjaira felfigyelt már a közvélemény. ) A 
probléma azért is égető, mert az ország lakosságának 17 %-a (1 744 000 
ember) szorult 1971-ben kórházi vagy szanatóriumi kezelésre, és mert a 
lakosság 17 %-a 60 éven felüli, ebből 700 000 70 éven felüli. Ez utóbbi 
arányok pedig az átlagos életkor meghosszabbodásával további eltolódást 
jelentenek majd az idősek javára. Értelmetlenség lenne arra hivatkozni: 
mindannyiunkkal előfordulhat, hogy kórházba kerülünk vagy megöregszünk. 
Mi könyvtárosok elvszerüen csak arra "hivatkozhatunk", hogy a művelődés
politikai célkitűzések köteleznek bennünket, ügy gondoljuk, hogyha volt 
erőnk és voltak anyagi lehetőségeink egy átfogó - ha még nem is minden
képpen kielégítő -, könyvtári rendszer létrehozására, arra is kell hogy 
Iеgyen akaratunk és pénzünk, hogy végre megoldjuk a hátrányos helyzetű 
olvasók könyvtári ellátását. Mert meg kell vallanunk, hogy erre még nem 
fordítottuk sem a kellő figyelmet, sem a szükséges anyagiakat. Sorolhat
nánk jó néhány szép példát, ahol egyes könyvtárosok és fenntartó szervek 
egyéni ügyszeretetből és humanizmusból szépen kollokváltak, sőt eredmé
nyesen "szigorlatoztak", de megítélésünk szerint "államvizsgát" nem te
het senki közülünk, mert a megoldások csak egyediek, és többnyire csu
pán jóakaratu, de szegényes foltozgatások.

A szocialista társadalomban a könyvtári ellátásnak tervszerűnek és átfo
gónak kell lennie. Nem hagyatkozhat elszórt egyéni kezdeményezésekre, 
nem elégedhet meg csökkent igényű ellátással.

ERVEK ÉS ELLENÉRVEK

Szinte hihetetlennek tűnik számunkra - és ezt a jelenlegi könyvtári jog
szabályok egyik hiányosságának is tekinthetjük - hogy a kórházakban és 
egyéb fekvőbeteg gyógyintézetekben lévők, valamint az idős és ágyhoz, 
házhoz kötött személyek, továbbá a szociális otthonokban élők könyvtári 
ellátásának követelménye sehol sincs lefektetve, senkit sem kötelez. Bizo
nyára illetlenség ebből azt a következtetést levonni, hogy a könyvtárak 
szolgáltatásai csak egészséges, járóképes és jól látó olvasók számára 
biztosíttatnak.

Akármilyen kemény szavak is ezek, a jelenlegi helyzet sajnos ezt igazol
ja. Aki fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szorul, aki nehezen vagy egyál
talában nem tud mozogni, aki életének utolsó éveit vagy évtizedeit szo
ciális otthonban tölti - aminek valódi otthonnak kell lennie, mert ez nem 
menhely - az kiszorul a könyvtári ellátás hatósugarából. Nem lehet arra 
hivatkozni, hogy mindenki vásárolhat könyvet és folyóiratot, hogy a csa
ládtagok az olvasni kívánókat ellátják, hogy egyes kórházakban az ottani 
dolgozók számára létesített szerény igényű szakszervezeti könyvtár legáli
san vagy illegálisan kölcsönöz vagy "juttat" könyvet a járóbetegeknek, hogy
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a szociális otthonok jórészében van egy könyvszekrér porosodó, elavult, 
többnyire érdektelen könyvekkel. Nem szorul bizonyításra, hogy az előbb 
emlitett kategóriákhoz tartozó olvasók, akik egyébként rengeteg szabadidő
vel rendelkeznek, ugyanúgy megkövetelhetik a társadalom gondoskodását 
művelődési, olvasási igényeik kielégítéséről, mint az egészségesek és a 
fiatalok.

S hogy e téren problémák vannak, mi sem bizonyitja jobban, mint hogy 
a sajtó is felfigyelt a visszás helyzetre. Evek óta sürgetik a kórházi 
könyvtári ellátás megszervezését. 1973. január 16-án a Népszabadságban 
’’Könyvet a kórházba” címmel cikk jelent meg, amiben többek között ez 
áll: ”Az ügy megoldatlansága annál kevésbé érthető, mivel a SzOT, a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ és a könyvtárak szakfelügye
leti szerve, a Művelődésügyi Minisztérium állandóan napirenden tartja a 
kérdést, s az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete is csaknem 
két évtizede sürgeti a megoldást. ” A Magyar Nemzetben 1973. február 
10-én cikk jelent meg ’’Könyv és gyógyulás” cim alatt. Szerzője saját 
egyedi esetének kapcsán élénk színekkel ecseteli az olyan ember helyze
tét, ”.. .  aki mozgáskorlátozottság miatt nem tud felkeresni egyetlen 
könyvtárfiókot sem, és olyan hozzátartozója sincs, aki ezt a feladatot 
helyette megoldaná, ” viszont az illető "akut könyvtáréhségben” szenved.

A probléma megoldását talán nem is elsősorban pénzügyi lehetőségek 
hiánya akadályozza, hanem a pénzügyi lehetőségek alábecsülése, illetve 
a gondok túlzott felnagyítása. Ezért azután megszületnek a társadalom 
számára ma már egyre inkább elfogadhatatlan, a szocialista gondolkodás
tól egyre idegenebb kifogások és ellenérvek. Ellenérvnek is beillik pél
dául az elzárkózó nemtörődömség, a probléma felett arisztokratikusan 
elnéző kényelmesség. De indokolatlan ellenállásnak tűnik a könyvek fer
tőzésköz vetítő szerepéről hirdetett elmélet is. Sajnos mi Magyarországon 
nem rendelkezünk kellő, kísérletekkel alátámasztott ellenérvekkel, ezért 
kénytelenek vagyunk más országok tapasztalataira támaszkodni. Számta
lan vizsgálat tanúskodik arról, hogy a könyvek utján nem történik fertő
zés, illetve a könyvek semmivel sem terjesztik jobban a fertőzést, mint 
például a pénz vagy az ajtókilincs stb. Ez utóbbi megállapítást kísérle
tek alapján tette a wellingtoni (Uj-Zéland) egészségügyi tisztiorvos. Uj- 
Zélandban egyébként a Nemzeti Könyvtár látja el letéti könyvállománnyal 
a TBC-s kórházakat. A visszaérkezett könyveket - bár ezt már teljesen 
indokolatlannak tartják - a nap és a szél hatásának teszik ki, semmilyen 
egyéb óvó intézkedés re nincsen szükség. Finnországban 1969-ben megvizs
gálták a fül-, orr- és gége osztály о kon használt könyveket, mint bakté
riumhordozókat. A kísérlet bebizonyította, hogy a két leggyakoribb bakté
rium (Staphylococcus aureus és a Pseudomonas aeruginosa) 24 órával a 
könyv lapjai közé való kerülés után még életben van, de 48 óra után már 
nem. Egy forró léggel végzett sterilizációs kísérlet igazolta, hogy a vizs
gált könyvekben semmiféle baktérium nem volt. Szintén finn tapasztalat, 
hogy a tuberkolózis-baktérium könyvek utján való átvitele (egyik emberről 
a másikra) nem lehetséges. A francia orvosok véleménye tömör és egy
értelmű: a kórházakban a betegek nem fertőzőek. A vélemények és a gya-

384



korlatok megoszlanak a kifejezetten fertőző,, elkülönítő osztályokon hasz
nált könyveket illetően. Néhány országban elkülönítik ezeket a könyveket 
a könyvállomány többi részétől és a selejtezés után megsemmisítik okét. 
Ha a szakirodalomnak hinni lehet, és mi okunk lenne a számtalan kísér
let végrehajtójának lelkiismeretességében kételkedni, igy áll a helyzet a 
fertőzéssel.

A szovjet, a csehszlovák, a lengyel, a román és a legtöbb nyugati or
szág szaksajtója igen nagy teret szentel az olvasás gyógyító hatása elem
zésének. Az említett országokban az orvosok erőteljesen támogatják a be
tegek számára való könyvkölcsönzést. Nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
olvasás gyógyító hatásának, értékes időtöltésnek tekintik az olvasást, ami 
eltereli a betegek figyelmét a saját és mások betegségéről, és környeze
tük esetleges nyomasztó hatásáról.

Hazánkban már 120 évvel ezelőtt felvetődött a kórházi könyvtár szervezé
sének gondolata, és ez hangot is kapott a Magyar Hírlap 1852. julius 
8-i számában. A kórházi könyvtár létesítésének indoka figyelemreméltó: 
Aki súlyosabb betegségben sínylődött vagy ily betegek körül figyelmes 

szemmel forgolódott, kétségkívül tapasztalta, mily nagy kin a munkásze- 
reto emberre nézve azon tétlenség, mely őtet mindaddig lekötve tartja, 
naig uj erőre vergődik. Az ily üdülőfélben lévő beteg, más foglalkozás 
vagy szórakoztató olvasmány hiányában mindig csak szánandó állapotáról 
gondolkodik, nekibusul, s igy óhajtott felgyógyulását legkivált önmaga aka
dályozza, sőt nemritkán a testi bajokat sokkal leverőbb szellemi beteg
ségek váltják fel, s a szegény gyógyuló ember unalmában áldozatául esik. !! 
(ld. Könyvtáros, 1973. 1. sz. 35. p. ) Az olvasás jótékony hatásának ilyen 
korai felismerése és az, hogy kórházi könyvtár létesítésével foglalkoztak 
niár akkor, büszkeséggel tölthet el bennünket, hiszen feltehetően az elsők 
közé tartozunk, ahol ez a kérdés komoly formában felvetődött. Hiába volt 
azonban a 120 évvel ezelőtti, majd a most húsz éve folyó állandó nkezde- 
ményezés”, a művelődésügyünkhöz és a könyvtárügyünkhöz méltatlan álla
potokon mindezideig nem sikerült változtatni. Pedig való igaz, amit az 
előbbiekben már hivatkozott Népszabadság-cikkben is megemlit a szerző, 
h°gy a kórházi könyvtárak szervezésének tervei immáron évek óta elké
szültek, de ezek megva. vitásának még a reménye sem csillant fel.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ OLVASOK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI

A tervek elkészítése előtt vizsgálódást folytattunk, hogy világos képet 
nyerjünk a helyzetről és a szükségletekről, a fekvőbeteg gyógyintézetek 
nagyságrendjéről stb. A kapott adatok, továbbá hivatalos statisztikák alap
ján, figyelembe véve a fekvőbeteg gyógyintézetek típusait, ezek specifiku
mjait, ill. az egyes kórházi osztályok jellemzőit, kidolgoztuk a kórházi 
könyvtárak szervezési alapelveit, valamint a fenntartás és ellátás szer
vezett normatíváit:
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ALAPELVEK ÉS NORMATÍVAK

1. Minden magyar állampolgárt a betegágyon is megillet a közkönyvtári 
ellátás,

2. Ezért a kórházi könyvtári ellátás megszervezése, a szolgáltatások 
szinvonalas biztosítása elsődlegesen állami feladat, és a szakszervezetek, 
mint a dolgozók érdekvédelmi szervei közreműködnek,

3. A betegek könyvtárait a Művelődésügyi Minisztérium rendelkezései alap
ján kell működtetni, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával, illetve 
hoz zá járulásávai.

4. A betegek könyvtárainak szervezése az alább lak szerint történik:

Vidéken az illetékes helyi tanácsi közművelődési könyvtár fiókkönyvtárat 
hoz létre a területén lévő fekvőbeteg gyógyintézetekben és a szociális 
otthonokban a kidolgozott fenntartási és ellátási normatívák figyelembe
vételével;

Budapesten az Egészségügyi Szakszervezet Központi Könyvtára szervezi 
és látja el a betegek könyvtárait (a költségeket állami, tanácsi hozzájá
rulás biztosítja).

5. A fekvőbeteg gyógyintézetekben működő közművelődési könyvtárak fenn
tartásáért a fenntartók a felelősek. A fenntartás körébe tartozik az elhe
lyezés, a berendezés, a fűtés, a világitás és a takarítás. (Fenntartók:
az egyes minisztériumok és a tanácsok. ) A költségeket a fenntartó az 
adott fekvőbeteg g y ó g y in té z e t költségvetésének megnövelésével biztosítja.
A könyvbeszerzési keretet, a könyvek müanyagboritóinak költségeit, a 
könyvtáros fizetését, Ш. tiszteletdiját a működtető, vagyis az illetékes 
közművelődési könyvtár költségvetésében kell biztositani; Budapesten az 
Egészségügyi Szakszervezet Központi Könyvtáránál. (A költségfedezetet a 
fenntartó az illetékes közművelődési könyvtár számára a költségvetés meg
emelésével, ill. e célra adott támogatásával biztosítja. )

6. A betegek kórházi könyvtárai, számára önálló helyiséget kell biztosíta
ni, legalább akkorát, hogy az állomány 60 %-a egy időben szabadpolcon el
helyezhető legyen és a könyvtárosnak meglegyen a munkahelye. Előnyös, 
ha a könyvtárhelyiség klubszerűén rendezhető be, illetve, ha egy klubhe
lyiséggel közvetlen összeköttetésben van. El kell érni, hogy a kórházbővi- 
téseknél és az uj kórházak épitése során tervezzék be a közművelődési 
könyvtárakat.

7. A gyógyintézetek könyvtári ellátását az érintett intézmények kategóriái
nak megfelelően, az átlagos ápolási napok számából kiindulva kell meg
tervezni:
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Kategóriák Az ápolás 
átlagos idő

tartama*

Kötetszám
ágyanként

Évi gyarapodás 
ágyanként

I. Általános kórhá-
zak és gyermek- 11 nap 4
kórházak

П. Szanatóriumok,
ideg-, reuma-, 22 nap 8 az I-Щ, kate
ortopéd szak- góriában 1, 5-2
kórházak kötet

a gyarapodás al
III. TBC-gyógyintéze só határa évi

tek és szakkór 79 nap 12 200 kötet
házak

IV. Elmegyógyinté
zetek

könyvtári €íiiaias az igényек szermi
V. Fertőző kórházak,

életmentő gyógy
intézetek

1968. évi adatok alapján

A könyvtári állomány nagyságát az egyes fekvőbeteg gyógyintézetekben az 
agyanként előirányzott kötetszám alapján kell kiszámitani. (Ehhez a meny- 
nyiséghez csatlakozik a gyógyintézet dolgozói létszáma szerint dolgozón
ként 2-4 kötet állomány, )

8. A fekvőbeteg gyógyintézetekben - az egészen kicsiktől és a speciális 
osztályoktól eltekintve - az arra rászorulóknak az ágyához kell vinni a 
könyveket, emellett a járóbetegek számára meghatározott óraszámban biz
tosítani kell a könyvtár helybeni használatát.

9, Mivel ez a fajta könytári szolgáltatás nagy időráfordítást kiván, a lét
számigény :

a) az általános kórházakban 500 ágy
b) szanatóriumokban és szakkórházak

ban 250 ágy
c) Tbc-gyógyintézetekben 200 ágy

esetén 1 szakképzett főfoglalkozású könyvtáros alkalmazása szükséges. En-
neI magasabb ágyszám esetén a létszámigény arányosan növekedik.
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10. Azokban a fekvőbeteg gyógyintézetekben, ahol az ágyszám és az in
tézmény kategóriája szerint nem indokolt főfoglalkozású kórházi könyvtá
ros alkalmazása, kívánatos arra törekedni, hogy az orvosi könyvtárat és 
a kórházi könyvtárat együttesen vezesse egy függetlenített könyvtáros. így 
a szakmai érdekek, a színvonalas könyvtári munka jobban biztosíthatók.

11. A betegek könyvtári ellátására létrehozott könyvtárak a fekvőbeteg 
gyógyintézetek dolgozóinak is rendelkezésére állnak (a fertőző kórházak, 
ill. osztályok kivételével), szakszervezeti könyvtárak külön fenntartása 
fölösleges.

12. A szociális otthonokban a területileg illetékes közművelődési könyv
tár létesít letéteket; tiszteletdíjas könyvtáros beállításáról gondoskodik az 
otthon lakói közül, és évente legalább hat alkalommal ad uj (két éven be
lül megjelent) könyveket. A letéti könyvtári állomány ágyanként 6-8 kötet,

KÖLTSÉGIGÉNY ÉS TERVEK

A szervezési alapelvekhez és a normatíva előirányzatokhoz igazodva kü
lön-külön minden egyes kórházra kidolgoztuk a javasolt kötetszámot és a 
munkaerőszükségletet. Majd egy másik metszetben - a fekvőbeteg gyógy
intézetek I— III. kategóriája (ld. a szervezési alapelvek 7. pontját) és ezek 
fenntartói szerint - összegeztük a szükségleteket. Mivel a kórházi könyv
tárakat lehetetlen lenne egyetlen év alatt létrehozni, a szervezést 3 ütem
re terveztük. Az első ütemben a 150 ágy alatti, a másodikban az 500 ágyas 
vagy ennél nagyobb, a harmadikban a 150 és 500 ágy közötti fekvőbeteg 
gyógyintézetek szerepelnek. A fejlesztésre fordítandó költségek az üteme
zés segítségével megoszlanak. Számításaink bizonyítják, hogy sem Buda
pesten, sem megyénként nem terhelnék a fenntartókat - a tanácsokat és 
a minisztériumokat - beláthatatlan terhek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
terveink ill. javaslataink nem a kórházak amúgy is szűkös és más irány
ban lekötött költségvetését terhelnék. Azt viszont senki sem gondolhatja 
komolyan, hogy az ütemezés egyes ciklusaiban jelentkező 100-500 ezer Ft 
fejlesztés alapjaiban ingathatná meg az egyes fenntartók költségvetését. 
Ennél nagyobb fejlesztési összegre csak az Egészségügyi Minisztérium ál
tal közvetlenül fenntartott gyógyintézetek esetében lenne szükség. A kór
házi könyvtárak szervezetének kiépítése 173 fekvőbeteg gyógyintézetben 
(76 121 ágy, 1968-as adatok alapján) 17-18 millió forint ráfordítást igé
nyelne. (Ez az összeg az utóbbi 4 évben létesült kórházi ágyak szerint 
valamelyest emelkedne.)

A kórházi könyvtárak szervezetének teljes kialakítása után a folyamatos 
fenntartás összege évente kb. 6 millió Ft lenne átlagosan. így évente egy- 
egy kórházban ápolt betegre 3, 20-3, 50 Ft jutna. Ez az összeg az állo
mánygyarapításra és a könyvtáros fizetésére tervezett kiadásokat foglalja 
magában. A már berendezett könyvtárakban a világítás, a fűtés és a ta
karítás tulajdonképpen jelentéktelen, számításba sem vehető kötelezettsé
get ró csupán a fekvőbeteg gyógyintézetekre.



A korházi könyvtárak működésének további kérdéseivel eddig még nem 
foglalkoztunk részleteiben. Tervezzük: könyvszállító kocsik terveinek el
készíttetését (ami egyébként szerényebb igények mellett gyógyszer ill. 
ételszállító kocsikból is kialakítható); a gyűjtőkör pontosabb körülhatáro
lását (a későbbiekben az Uj Könyvek cimü kiadványban a kórházi könyv
tárak számára való ajánlást); a főfoglalkozású könyvtáros személyére 
vonatkozó követelmények megfogalmazását (mivel a könyvtárosnak szak
mai ismeretein kívül megfelelő emberi adottságokkal és ambíciókkal kell 
rendelkeznie, továbbá nem csak a működtető közművelődési könyvtárhoz, 
hanem az egészségügyhöz, a fekvőbeteg gyógyintézethez is kötődnie kell 
valamilyen formában); kezelési, technikai, statisztikakészitési módsze
rek kidolgozása is szükséges, valamint a kórházi könyvtárak munka- és 
ügyrendjének megfogalmazása is hátra van. A kórházi könyvtárak sikeres 
müködtd: ésének további előfeltétele, hogy a könyvtárosok a speciális is
mereteket továbbképzésen megszerezzék, füzetkatalógusok készüljenek stb.

Terveinket az 1972. évi budapesti IFLA konferencián is ismertettük, a 
kórházi könyvtári alszekcióban. Mint e lap olvasói előtt ismeretes, az 
IFLA konferencián elfogadásra kerültek a közművelődési könyvtári szol
gálat nemzetközi normatívái és ennek keretében a hátrányos helyzetű ol
vasók ellátásának irányelvei és normatívái. Bár a kórházi könyvtárakra 
készült norma-előirányzataink valamivel szerényebbek, mint a nemzetkö
ziek, mégis úgy gondoljuk, hogyha terveink megvalósulnának, nem lenne 
okunk a szégyenkezésre.

Az IFLA normák azonban olyan olvasói rétegekre is vonatkoznak (lakás
hoz kötött öregek, betegek, csökkentlátásuak, nehezen olvasók, stb.), a- 
melyekkel mi még alig foglalkoztunk. A következőkben a könyvek házhoz- 
szallitásának kérdéseivel is törődni szeretnénk (bizonyos kísérletezések 
már folynak), továbbá szorgalmazni kívánjuk a szokásosnál nagyobb mé
retű betűkkel nyomtatott nöregbetüsn könyvek kiadását. Ilyen könyveket 
az olvasók a nyilvános közművelődési könyvtárakban is igényelnének.

к

Terveink és elképzeléseink tehát, már vannak. Most már minden erővel a 
megvalósításra kellene törekednünk, és akkor talán néhány év múlva a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületében is megalakulhatna a kórházi könyvtá
rosok alszekciója, az NDK könyvtáros egyesületéhez hasonlóan, ahol ez a 
szekció több mint 60 tagot számlál. A kórházi aJLszekció megalakulása azt 
jelezné, hogy végre hazánkban is működnek a kórházi könyvtárak.
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Mennyiben mérhető
a tájékoztatási intézmények gazdaságossága ?

Werner SCHWUCHOW

Az eredeti tanulmány cime: In welehem Umfange ist die 
Wirtschaftlichkeit von Dokumentationseinrichtungen mess- 
bar? (Nachrichten für Dokumentation, 23, Jg. 1972. l.no. 
7-11. p .) - Az alábbiakban CZINNER Tiborné fordításának 
rövidített szövegét közöljük.

A GAZDASÁGOSSÁG FOGALMA EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A tájékoztatási intézményeket olyan szolgáltató üzemeknek tekinthetjük, a- 
melyek bizonyos teljesitményt nyújtanak, bizonyos egyéni és össztársadal
mi szükségletet elégítenek ki. Az ilyen intézmények gazdaságosságát há
romféle szinten lehet vizsgálni:

a) A legalsó szint megegyezik a gazdaságosság hagyományos üzemgazda- 
ságtani fogalmával: bizonyos teljesitmény elérése a lehető legkisebb ráfor
dítással, illetve a lehető legjobb teljesitmény elérése az adott eszközökkel. 
Ez az úgynevezett ökonómia-elv a tájékoztatási intézményekre vonatkoztat
va az egy bizonyos intézményen belüli alternatív eljárások, technikák, fo
lyamatok költségei és teljesítményei közötti összehasonlítást, illetve a kü
lönböző (de egymással összehasonlítható) intézmények költségei és teljesit
ményei közötti összehasonlitást jelenti. A gazdaságosságnak ezt a fajtáját 
mint költs ég-teljes itmény viszonyt vagy input-output viszonyt gyakran haté
konyságnak is nevezik.

b) A második vizsgálati szintet akkor alkalmazhatjuk, ha a tájékoztatási in
tézmények valamilyen módon "piacra bocsátják" teljesítményeiket, vagyis 
értük valamilyen árat kérnek (amelynek nem kell feltétlenül fedeznie a 
költségeket). Ebben az esetben a "kereset - bevétel - költség - nyereség 
(vagy veszteség)" láncolatból az intézmény gazdasági eredményességére 
vonatkozó mutatót kapunk. Ez a mutató mint n y e r e s é g  vagy v e s z 
t e s é g  (a bevétel és az önköltség közötti különbség) viszonylag egyértel
műen mérhető, miután mindkét oldalt ugyanazon mértékegységben (vagyis 
pénzben) fejezhetjük ki. Ezen a szinten tehát lemérhetjük a viszonylagos 
gazdasági eredményességet is mint rentabilitást (a nyereség viszonyát a 
befektetett tökéhez).
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c) A legfelső szinten már nem elszigetelten vizsgáljuk a tájékoztatási in
tézményt, hanem össztársadalmi összefüggésében. Ez a szempont külö
nösen akkor alkalmazható, ha az intézményt részben vagy egészben köz
pénzből tartják fenn. Ilyenkor ugyanis felmerül a kérdés, hogy mi az in
tézmény társadalmi értéke, hasznossága, hogy teljesítményei indokolják-e 
a ráfordítást (más közérdekű feladatokhoz képest). A különböző társadal
mi programoknak nemcsak a költségeit igyekeznek ilyenkor felbecsülni, 
hanem valamennyi konzekvenciájukat, távoli hatásukat, bármilyen formá
ban lemérhető hasznosságukat is. Itt már külső effektusok is szerepet 
kapnak, az úgynevezett társadalmi költségek és az összgazdasági haszon 
- ezek nem vagy csak igen nehezen kvalifikálhatok. A tájékoztatási in
tézmények esetében eszerint nemcsak a használóknak a teljesítményekkel 
való kielégítését kell mérni (alsó szint), hanem a nyújtott információk "é r 
tékét" is, hatásukat más rendszerekre, vagyis a tájékoztatás hasznát ál
talában, utó- és mellékhatásaiban (s természetesen az esetleges társadal
mi hátrányait is).

Vizsgálódásaink céljára a legfelső szint felelne meg legjobban, ilyen tág 
keretek között azonban rendkívül nehezen lehetne felmérnünk a hasznot és 
a költségeket. Ezért a legszerényebb és egyben legpraktikusabb alapon, a 
legalsó szinten vizsgáljuk a tájékoztatási intézmények gazdaságosságát.

ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓI, RENDSZERPARAMÉTEREI,
t e l j e s ít m é n y m u t a t ó i , k ö l t s é g e i , v a l a m in t  a z  ig é n y e k  

k ie l é g ít é s e  k ö z ö t t

A tájékoztatási intézmények teljesitményét a t e l j e s í t m é n y  f a j t á i  
szerint osztályozhatjuk, például:

- p a s s z í v  t á j é k o z t a t á s  (retrospektív kutatások, adott kérések 
alapján);

- á l t a l á n o s  a k t í v  t á j é k o z t a t á s  (current awareness, arány
lag széles körben "sugározva1', például: referáló lapok, mágnes- 
szalagok, bibliográfiák, különféle indexek);

- s p e c i á l i s  a k t í v  t á j é k o z t a t á s  (használói profilok szerint, 
például szelektív információ-szétsugárzás);

- f o t ó k ó p i a - s z o l g á l a t .  Ezek a teljesítmények a tájékoztatási 
intézmények bizonyos a l a p f u n k c i ó i r a  épülnek, például:

- adatok vagy dokumentumok b e s z e r z é s e  (beleértve a válogatást, 
megrendelést, bevételezést);

- az adatok vagy dokumentumok formai és tartalmi f e l t á r á s a  
(bibliográfiai adatfelvétel, indexelés, dokumentációs nyelv kialakí
tása és fejlesztése, osztályozás, kódolás stb. );
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- az igy előállított dokumentációs egységek (kartoték- és adatlapok), 
illetőleg a primer dokumentumok t á r o l á s a ;

- igénylések alapján a tárolt adatok és dokumentumok k e r e s é s e  
(visszakeresése), a különféle használók profilja szerint;

- a keresés eredményeinek * t e r j e s z t é s e  a felhasználók között 
(teljesitményfajták szerint: иszűrés” a mechanikus keresés után;
a n megtisztított" eredmények továbbítása postán, telefonon, telexen; 
dokumentációs szolgáltatások előállítása és szétküldése stb.).

Ezeket az alapfunkciókat az intézmény egyes r ész l ege inek formájában 
lehet megszervezni.

A gazdaságosságot (a legalsó szinten) a tájékoztatási intézmények költsé
geinek és teljesitményük mennyiségi mutatóinak összehasonlításával mér
hetjük le (1). A teljesítménymutatók értékét a felhasználók egyéni igényei
nek kielégítése határozza meg. A költségek és a teljesítmény viszont szá
mos, a rendszeren belüli tényezőtől függenek, amelyek az intézmény nagy
ságát, növekedését, technikáját, teherbírását meghatározzák. E tényező
ket VICKERY kifejezésével élve r e n d s z e r p a r a m é t e r e k n e k  nevez
hetjük (2). Olyan nagyságokról van szó, mint: a tárolt címek száma, adott 
időszakban az uj beszerzések száma, a tárgyszókészlet nagysága, az egy 
dokumentumra és keresési stratégiára jutó deskriptorok átlagos száma, az 
átlagos indexelési idő, adott időszakban a kérdések átlagos száma, a kér
dések, illetőleg a használói profilok specifikus volta, az átlagos keresési 
idő, a tájékoztatási szolgáltatások megjelenési formái, a címek átlagos 
száma szolgáltatásonként, az alkalmazottak száma (külön a tudományos 
munkatársak és a többiek), a technikai berendezések stb. Ezek a rendszer- 
paraméterek többnyire kifejezhetek mennyiségileg és jórészt hozzárendel
hetők bizonyos alapfunkciókhoz. így a rendszerparaméterek, a funkciók, 
a költségek és a teljesítménymutatók között összefüggések hálózata alakul 
ki, amelyet KING és LANCASTER nyomán (3) grafikusan is ábrázolhatunk 
(lásd az ábrát). Sok ilyen összefüggést bizonyosam ki lehet fejezni matema
tikai formában is.

Ezeknek az összefüggéseknek a természetét egy példával érzékeltethetjük: 
a feltárási f unkc i ó t  úgy variáljuk, hogy az indexelési mélység mint 
r e n d s z e r p a r a m é t e r  (a deskriptorok száma dokumentumonként) nagyobb 
átlagértéket kapjon. Ezáltal megnő a többi rendszerparaméter értéke is: 
a dokumentumonként! indexelési idő, a tartalmi feltáráshoz szükséges sze
mélyzet stb. Nőnek azonban a k ö l t s é g e k  is (személyi költségek). Ugyan
akkor néhány teljesítménymutató értéke is megváltozik: csökken a pontos
ság, emelkedik a visszahívás, csökken az aktualitás stb.

Nem lehet tehát mindig egyszerűen kijelenteni, hogy a költségek növelésé
vel a teljesítmény is nő és megfordítva. A tájékoztatási intézmények tel
jesítményét többféle szempontból vizsgálhatjuk. A rendszerparaméterek 
változásával bizonyos szempontokból nőhet, más szempontokból viszont
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csökkenhet a teljesítmény. A teljesítmény különféle aspektusainak (muta
tóinak) a használók különféle csoportjai számára egészen más súlya lehet. 
Az uj diszciplínának, a használók vizsgálatának egyik fontos feladata, hogy 
meghatározza a különféle használók eltérő preferenciáit az egyes teljesít
ménymutatókra nézve. Ezt a feladatot megnehezíti, hogy nyilvánvalóan szo
ros kapcsolatok vannak a különböző teljesítménymutatók értékei között (gon
doljunk csak az ismert visszahívási-pontos sági görbére).

A fenti nehézségek ellenére a rendszerparaméterek és a költségek, vala
mint teljesítménymutatók közötti összefüggések szolgáltatják az eszközö
ket a tájékoztatási intézmények gazdaságossági diagnózisához és terápiá
jához. Ha a diagnózis azt mutatja, hogy a vizsgált intézményben a költ- 
ség-teljesitmény viszony nem kielégítő, akkor a megfelelő paramétert o- 
lyan mértékben változtathatjuk a megfelelő irányban, amíg elérjük a kívánt 
költség-teljesitmény szintet. Gyakorlatilag ezt úgy is elérhetjük, hogy a 
két tényező egyikét (a költségek vagy a teljesitrnényt) állandó szinten tart
juk, és csak a másikat variáljuk. Ez azért is ésszerű, mert a tájékozta
tási intézmények majdnem mindig vagy bizonyos költséghatáron, vagy bi
zonyos teljesítményhatáron belül működnek (4); vagy egy bizonyos költség- 
vetés áll rendelkezésükre s annak a keretei között kell a lehető legtöbbet 
produkálniuk, vagy az előirt teljes itménysz intet kell tartaniuk a lehető leg
csekélyebb költséggel.

Végezetül a használók igényeit nle kell fordítanunk'5 a teljesítménymutatók 
adott értékeire (használói igénykutatás), hogy ésszerűen meghatározhassuk 
azoknak az eszközöknek a mennyiségét, amelyekre az intézménynek fel
adatai teljesítéséhez szüksége van.

Az ilyen gazdaságossági megfontolások megkövetelik a rendszerparaméte
rek, a költségek és a teljesítménymutatók közötti kapcsolatok lehető leg
gondosabb tisztázását. Ehhez az első lépést az átfogó empirikus vizsgála
tok nyújtják: költségszámítások, teljesitménytesztek, a használók igényei
nek empirikus elemzései.

A KÖLTSÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK MÉRÉSÉNEK PROBLÉMAI

A tájékoztatási intézményekben eddig (mindenekelőtt az angolszász orszá
gokban) végrehajtott számos költségvizsgálatnak volt egy nagy hiánya: ered
ményeiket egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehetett összehasonlítani. 
Ennek oka nemcsak abban rejlik, hogy még egy országon belül sem talál
tak eddig általánosan elfogadott, egységes költségszámítási sémákat a tá
jékoztatási intézmények számára, hanem mindenekelőtt abban, hogy álta
lában nagyon homályos, sót téves elképzelések uralkodnak az ilyen intéz
ményekre vonatkozó költségszámítások feladatairól, céljairól és módsze
reiről.

Különbséget kell tennünk először is a költségszámítás különböző fajtái - 
a költségfajtákra, az elszámolási egységekre és a költségviseló'kre vonat
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kozó számítások - között. Emellett céljuk szerint meg kell különböztetnünk 
egymástól az üzemen belüli ésszerűsítést a gazdaságossági ellenőrzés se
gítségéve^ az üzemek közötti összehasonlítást, a kalkulációt, különösen 
az illetékkalkulációt (5), a költségvetési ellenőrzést, a készletszámitást, 
a tervezési számítást, a. beruházási számítást stb. Ezeken belül ismét 
külön kell kezelni bizonyos problémákat: hogyan számíthatók fel a közös 
költségek a költségviselőknek, hogyan választhatók el egymástól a fix és 
a változó költségek a kapacitás kihasználásának ingadozásai tekintetében, 
hogyan választhatók el az egyszerű ráfordítások a folyamatos költségektől, 
a produkciós készenlét költségei a használati költségektől.

Hogy olyan költségsémákhoz jussunk, amelyek alkalmasak a tájékoztatási 
intézmények költségeinek kiszámítására, először is számlakereteket és 
létszámterveket kell kialakítanunk, valamint körülhatárolt szolgáltatásokat 
és szolgáltatáscsoportokat kell meghatároznunk. Ebben az irányban érde
kes lépéseket tett már az ASLIB kutatási és fejlesztési részlege. Időelem
zéseket végeznek bizonyos tipusu szakkönyvtárakban és tájékoztatási intéz
ményekben (6, 7). Meghatároznak az intézményen belül bizonyos szabvány
tevékenységeket (hasonlóan a mi "alapfunkcióinkhoz", csak részletesebben) 
és ezeket folyamatábrákkal ábrázolják; ezután megállapítják e szabvány
funkciók viszonylagos gyakoriságát (valószínűségét) és átlagos időszükség
letét. A fenti adatok alapján akarják felbecsülni a szabványtevékenységek, 
-funkciók és -eljárások költségeit (standard costing). Remélik, hogy igy 
fel tudják becsülni az adott célhoz vezető alternatív eljárások költségeit, 
valamint a működő és a tervezett tájékoztatási intézmények jövőbeli költ
ségeit.

A költségek esetében mégis van egységes mértékegységünk, a pénz; a 
teljesítmények mérése sokkal nehezebb. Tel j es í tménymutatók gya
nánt a következő változók jönnek számításba (7, 8, 9):

- gyorsaság (a válaszidő, az eredeti publikáció és a referáló lap 
megjelenése között eltelt idő stb. ),

- teljesség (fedés),
- a szelekció minősége (visszahívás, pontosság stb. ),
- a tájékoztatási szolgáltatások szelektivitása,
- a megfogalmazás érthetősége (az output formája),
- használói ráfordítás (időben és pénzben),
- az információk időszerűsége, "kora" (v. ö. gyorsasága),
- az információ megbízhatósága (helyessége, pontossága),
- rugalmasság (alkalmazkodás a használók változó igényeihez, 

kompatibilitás az uj rendszerekkel, generalitás),
- a szolgáltatások megbízhatósága (lehetőleg ne maradjanak abba).

Ezek a szempontok nem minden felhasználó és nem minden teljesítmény - 
fajta esetében egyformán lényegesek. A múltban a teljesitményteszteknél 
mindenekelőtt két mutató állott előtérben: a visszahívás és a pontosság. 
Értékük némi képet ad a feltárás minőségéről. Referáló szolgáltatásra 
vonatkoztatva úgy kellene ezeket definiálni, hogy választ kaphassunk az
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alábbi kérdésekre: a releváns anyagból mennyit szolgáltatnak úgy, hogy 
azt a használó közvetlenül (a megfelelő tárgyszó alatt, a megfelelő des- 
kriptorokkal kifejezve) megtalálja? a szolgáltatott anyagból átlagosan meny
nyi a releváns a felhasználók számára? (7), Ebben az esetben a mértéket 
a keresési idő (a referáló lapban) vagy az átnézett címek száma jelent
heti.

A releváns irodalom fedésének (coverage) mértéke egy tájékoztatási 
intézményben a gyarapítás minőségének a mutatója. Ez a változó nehezen 
mérhető, miután a tökéletes fedést nem (vagy csak nagy megközelítéssel) 
ismerjük (1).

A gyo r saság  több (ha nem valamennyi) alapfunkciótól függ. Ez a mu
tató viszont aránylag pontosan mérhető.

Viszonylag nehéz meghatározni a h a s z n á l ó i  r á f o r d í t á s t  (azt az 
időt és költséget, amibe a felhasználónak az intézmény szolgáltatásának 
igénybevétele kerül), miután itt szubjektív értékelési szempontok is je
lentkeznek. Még ennél is nehezebben mérhető - ugyanazon okból - a meg
fogalmazás é r t h e t ő s é g e ,  a m e g b í z h a t ó s á g ,  az a k t u a l i t á s  
stb. Itt a sajátos használati szituációk mellett a különböző szakterületek 
egyedi sajátságai is érvényesülnek.

E példából kiderül, hogy a használói igények kielégítési fokának mérhető
ségére vonatkozó vizsgálatok még a kezdet kezdetén tartanak. A tájékoz
tatási intézmények által nyújtott teljesítmények minőségének elbírálása 
tekintélyes részben a használók dolga (használói igénykutatás!). Az intéz
mények költségeinek meghatározása azonban főképpen a rendszer kezelői
nek és irányítójának a feladata. Az intézmény hatékonyságának (gazdasá
gosságának) növelése tehát megkívánja az állandó visszajelentést a kezelők 
és a felhasználók között.
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A tervszerű állományapasztás kritériumai

Adelheid KASBOHM

A szerző a tárgyról a berlini Humboldt Egyetemen 
disszertációt irt ("Zum Problem dér wenig benutzten 
Literatur und dérén Speicherung"), amelynek röviditett 
változata a Zentralblatt für Bibliothekswesen 1972. évi
5. számában "Kriterien für die Aussonderung wenig 
benutzter Literatur'f cimmel jelent meg. Lapunkban a 
cikk-változat tömöritését közöljük. A tömörítés B. NAGY 
Ernő munkája.

ENSZ-statisztikákból ismeretes, hogy az egyetemi könyvtárak állománya 
20 évenként megkétszereződik. Az NDK-ban az egyetemi könyvtárak opti
mális állományát másfél millió, a főiskolai könyvtárakét ötszázezer kötet
ben állapitották meg. A gyűjtőkörök elhatárolása, a következetes állomány- 
gyarapitás, valamint a kevéssé vagy egyáltalán nem használt irodalom el- 
különitése használható fel az optimális kapacitás túllépésének megakadályo
zására. Ehhez az információigénynek és a könyvtári állomány felhas ználá- 
sának folyamatos vizsgálata szükséges.

A tudományos könyvtárak állományának csak csekély része (NDK-beli becs
lések szerint 2,2-20 %-a) van rendszeres használatban. Kézenfekvő' az 
igény az aktiv és passziv állományrészek elhatárolására. A könyvtáraknak 
a passziv állományrészektől való tehermentesítése selejtezés, mikrofilme
zés, más könyvtáraknak való átadás, valamint tároló raktárak létesítése 
utján történhet meg. Ebből következően a könyvtárak feladata nemcsak az, 
hogy az állománygyarapitás elvi alapjait kialakítsák; ezzel egyidejűleg a 
kevéssé, használt irodalom elkülönítésének elveit is ki kell dolgozniuk. (A 
továbbiakban a "kevéssé használt irodalom elkülönítése” helyett a hasonló 
jelentésű ismert hazai kifejezést, a "tervszerű állományapasztás"-t hasz
náljuk a fordításban, )

A nemzetközi szakirodalomban eddig nem alakultak ki a tervszerű állo
mányapasztás olyan kritériumai, amelyek bármely nagy tudományos könyv
tár számára változtatás nélkül alkalmazhatók volnának. Minden könyvtár
nak a saját adottságaiból kiindulva kell a programját kialakítani. Tekintet
tel kell lennie emellett a rendelkezésre álló anyag jellegére is. Központi 
tárolókönyvtárak felállítása után az archivális példányok is elkülöníthetők; 
az ősnyomtatványok és az antikva-anyag ebből a szempontból nem jöhetnek
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számításba, de az 1601 és 1800 között megjelent dokumentumok már igen, 
A legszorosabban vett helyismereti anyag (az adott területre vonatkozó iro
dalom) még akkor sem apasztható, ha egyébként passzív állományrésznek 
tekinthető, mig az adott területről származó irodalom esetében könnyebben 
születhet ilyen döntés. Mindenekelőtt a már nem uj, de még történeti ér
tékűnek sem minősithetö un. régi állományrészek azok, amelyek az állo
mány apasztásnál figyelembe vehetők. Az előreláthatóan kevéssé használt 
uj beszerzések (különösen ajándék és csere utján, valamint köteles példány
ként beérkező dokumentumok) esetében célszerű, ha a könyvtár nyomban 
tárolóraktárba irányítja őket.

A következőkben olyan törvényszerűségekről lesz szó, amelyek statiszti
kai vizsgálatok nyomán fogalmazódtak meg, a gyakorlatban igazolást nyer
tek, és általánosan alkalmazhatók.

AZ INFORMÁCIÓK FELEZÉSI IDEJE

Minden információnak meghatározott élettartama van. Ebből kiindulva ve
tette fel BURTON és GIGÁNK a felezési idő fogalmát. (,!Egy információ- 
forrás - könyv, folyóirat, tanulmány - felezési ideje az az időszak, a- 
melynek folyamán a benne foglalt információk fele elavul.") A felezési idő 
ismerete fontos, mivel kihatással van mind az állománygyarapításra, mind 
az állományapasztásra. BURTON a következő szakterületeket illetően szá
mította ki a felezési időt:

matematika
fizika
kémia
geológia

10, 5 év 
4, 6 év 
8, 1 év 

11,8 év

Természetesen a felezési idő csak átfogó számításoknál alkalmazható, egyes 
müvek elavulásának megítélésekor nem.

A PUBLKACIOK IGENYBEVETELENEK MÉRTÉKÉ

Az állományapasztásnál a legfontosabb kritérium a kihasználtság mértéke, 
ami az időegységre számított igénybevételi gyakoriságot jelenti. A külön
böző számítások egységesítésére HORN a következő formulát javasolta:

f = 100
b..ossz

% ,

ahol f
b
t n
bn.ossz

= évi átlagos relatív kihasználtság 
= használat a vizsgálat időszakában 
= az időszak évei 
= az igénybevételek összes száma.

400



A meghatározott időszakban történt igénybevételeket (b ) a vonatkozó idő
szak éveinek számával (t ) osztva kiszámítható az időszakra eső évi át
lagos kihasználtság. Ezt az igénybevételek összes számával összefüggésbe 
hozva kialakul (százalékban) az egy évre vetitett átlagos relatív igénybe
vétel.

Számos ország szakemberei foglalkoznak a könyvtári állomány kihasznált
ságának vizsgálatával. A lényeg itt az adatok összehasonlíthatósága: csak 
hasonló tipusu, nagyságrendű és "életkorú" könyvtárak adatai vethetők ösz- 
sze eredményesen. A munka ma már ésszerűen csak számitógépek bevo
násával végezhető el (vö.: greifswaldi egyetemi könyvtár). Igen fontos a 
képviseleti minta helyes kiválasztása: a mintának - jellegét és statisztikai 
tömegét tekintve egyaránt - az anyag egészét kell reprezentálnia. Tekin
tettel kell lenni az időbeli differenciálásra is. A mintát kb. 5 éves idő
szak igényei alapján kell kiválasztani, hogy a rövid érdeklődést kiváltó 
publikációk, ill. témák lehetőleg kizáródjanak. Ügyelni kell a könyvek és 
az időszaki kiadványok egymástól elkülönített vizsgálatára, mivel ezek 
használata eltérő tényezőktől függ. A vizsgálat nyomán világosan elkülönül 
egymástól a gyűjtemény (gyüjteményrész) kisebbik, aktiv, és mennyiségi
leg nagyobb, passziv része.

A KIHASZNÁLTSÁG ÉS A PUBLIKÁCIÓ "ÉLETKORA"

A különböző elemzésekből kitűnik, hogy egyes publikációk kihasználtsága 
"életkoruk" növekedésével párhuzamosan csökken. így DEDIJER 1963-ban 
a fizika szakterületén az idézetek elemzésével kimutatta, hogy az idéze
tek 75 %-a az utolsó 10 évben megjelent forrásokból származik. URQUHART 
több szakterületen, is végzett elemzéseket. Eredményei: az utolsó 10 évben 
megjelent publikációkból származik az idézetek 75, 6 %-a a fizikánál, 47, 7 
%-a a matematikánál, 58, 1 %-a a kémiánál, 42, 1 %-a a geológiánál, 61, 5 
%-a fiziológiánál, 49,8 %-a a botanikánál, 34,0 %-a a zoológiánál és 3 9,8 
%-a az ént omológiánál. DEDIJER elemzése szerint a 10-15 éves fizikai 
publikációk mintegy 20 %-kal, mig a 15 évnél régibb publikációk csak 5 
%-kal szerepelnek az idézetekben. FUSSLER és SIMON azt mutatta ki, 
hogy a publikációk kihasználtság! fokának csökkenése kb. 60-70 évnél meg
áll, és ezt követően lényegesen nem változik.

CSÜRY István és GOMBA Szabolcsné 1963-ban a debreceni egyetemi könyv
tárban végzett hasonló elemzést. Eszerint a legutolsó 2 évben, valamint 
az 1800-1913 között megjelent irodalom kihasználtsága volt a leggyengébb.
A társadalomtudományok területén erőteljesebb volt a régi irodalom iránti 
érdeklődés, mint a természettudományoknál, ami régóta ismert tény. A 
legújabb beszerzések gyenge kihasználtsága (ami más könyvtáraknál, igy 
pl. a berlini egyetemi könyvtárnál és a British Museum könyvtáránál is 
tapasztalható) általában a feldolgozó munka és a tájékoztató-irodalompropa
gáló tevékenység intenzitásának hiányosságaira vezethető vissza.
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A természettudományi folyóiratok esetében különösen erős a megjelenési 
idő szerepe az olvasói igények irányulásában - erősebb, mint a könyvek 
esetében. ASH kutatásai szerint az igényeknek csupán 5 %-a irányul az 
1900 előtti periodikumokra. STRAIN szerint az igények 84 %-a a folyó 
év és az azt megelőző 5 évszakirodalmára vonatkozik, 10 %-a a 6-10 év
vel korábbiakra, 6 %-a a 10 évnél régebbiekre. Hasonló eredményekre 
jutottak az NSZK-ban is.

A KIHASZNÁLTSÁG ÉS A PUBLIKÁCIÓ SZAKTERÜLETE

Különböző könyvtárak vizsgálták a megjelenési idő és a szakterület kap
csolatát a kihasználtság szempontjából. Az elemzésekből általános érvényű 
megállapitások is leszürhetők (amit elsősorban FUSSLER és SIMON tett 
meg). így a műszaki és természettudományi szakkönyvekre általában ér
vényes, hogy a tulajdonképpeni igénybevételük a megjelenés után két év
vel kezdődik meg, és további két év múlva már csökkenni kezd. A társa
dalomtudományi müvek esetében az intenziv kihasználtság valamivel ké
sőbb kezdődik, de lényegesen tovább tart. THÜRINGER széleskörű NDK- 
beli vizsgálódások nyomán 1967-ben arra a megállapításra jutott, hogy az 
1945 előtt megjelent műszaki- és természettudományi anyag igen gyönge 
igénybevétele tárolókönyvtári elhelyezést tesz indokolttá. (A vizsgálat 
gyenge pontja azonban a túl rövid megfigyelési időszak. ) Számos szerző 
egybehangzó megállapitása szerint a felhasználók igényei a természet-, 
műszaki és orvostudományok területén a monográfiák vonatkozásában az 
utolsó 10 év, folyóiratok vonatkozásában az utolsó 5 év anyagára irányul
nak.

A statisztikai elemzések nyomán megállapítható, hogy a tudományos könyv
tárak a természettudományi-müszaki publikációk közül általában az 1900, 
esetleg az 1920 előttieket, mig a szakkönyvtárak az 1945 előttieket von
hatják be a tervszerű állományapasztás körébe. Hasonló időhatárok meg
állapitása a. társadalomtudományok esetében nehezebb, hiszen itt a régi 
irodalmat gyakrabban keresik. Ebben a vonatkozásban még további, hosz- 
szantartó elemzések szükségesek.

A KIHASZNÁLTSÁG ÉS A PUBLIKÁCIÓK NYELVE
«

A nyelvi kritérium a statisztikai elemzéseknél gazdag eredményekhez ve
zet, amelyek természetesen országonként eltérőek. A berlini egyetemi 
könyvtár könyvállományából 1965-66-ban igénybevett könyvek nyelvi meg
oszlása a következő volt:

német 80, 5 %
angol 12, 7 %
francia 2, 8 %
orosz 2, 6 %
más szocialista országok

nyelve o, 8 %
egyéb nyelvek 0, 6 %.
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\ nyelvi megoszlás tehát hatással van az állományrészek kihasználtságá- 
-a. Ugyanazon vizsgálat szerint az egyes nyelveken kiadott könyvanyag 
egészét az alábbi mértékben használták ki az olvasók:

német 77, 6 To
angol 10, 8 %
francia és egyéb

nyugati 6,7 %
orosz 2,8 %
népi demokratikus

orsz. könyvei 1.6 To

Más vizsgálatok is hasonló képet mutatnak.

Ha az összesített eredményeket szakterületi bontásban is megvizsgáljuk, 
jelentős eltéréseket találunk. A nyelvi kritériumnál nyilvánvalóan nagy 
szerepet kap a szakterületi tényező. Az elsődleges irodalmat CSÜRY és 
GOMBANÉ szerint elsősorban az eredeti nyelven, a másodlagos irodal
mat anyanyelvükön használják az olvasók. FUSSLER és SIMON szerint a 
publikációk igénybevételének a megjelenési idő szerinti fokozatos csök
kenését a nyelvi tényező is gyorsítja. A nyelvi hovatartozás egyébként a 
folyóiratok igénybevételével kisebb jelentőségű, mint a könyveknél. Az 
NSZK-ban HELAL összehasonlította a német nyelvű és az idegen nyelvű 
orvostudományi folyóiratok igénybevételét, és nem talált lényeges elté
rést: a német nyelvű folyóiratok átlagos kihasználtsága 46, 3, az idegen 
nyelvüeké 46, 8 igénybevétel volt.

A tárgyra vonatkozó gyér számú elemzésből az a következtetés vonható 
le, hogy a nyelvi kritérium önmagában nem szolgáltathat támpontot a terv
szerű állományapasztáshoz, csak kiegészítheti a megjelenési idő és a 
szakterület szerinti elemzések eredményeit.

SZUBJEKTÍV MÓDSZER; SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Többen (FUSSLER, SIMON, ASH) megvizsgálták annak lehetőségét, hogy 
meghatározott szakterületekkel kapcsolatos tervszerű állományapasztásnál 
egyetemi szakemberek kapcsolódjanak be a munkába. FUSSLER és SIMON 
egybevetették az igy kialakult eredményeket saját statisztikai elemzéseik 
eredményeivel, és egyértelműen az objektív módszert látták előnyösebbnek 
a szakértői véleményekkel szemben.

A fentiekben is vázolt általános tanulságokon kívül még egy vizsgálati ered
ményt kell megfogalmazni. A különböző könyvtárakban lévő periodika-anyag 
kihasználtsága egységesebb képet mutat, mint a könyvanyagé. FUSSLER és 
SIMON nézete szerint egy könyvtár periodikumainak múltbeli kihasználtsá
gára vonatkozó elemzés megegyezhet egy másik könyvtár jövőbeli kihasz
náltságára vonatkozó elemzéssel. 15 évesnél nem régibb időszaki kiadvá
nyokat nem szabad tároló raktárba küldeni.
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H A Z A I  K Ö R K É P

Újjáalakult az Országos Könyvtárügyi 
és Dokumentációs Tanács

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1953 óta működik, 
mint a művelődésügyi miniszter tanácsadó testületé. Jogi helyzetét, fela
datait az 1956, évi 5, sz. Tvr. (a könyvtári törvény) és az ehhez kapcso
lódó 1018/1956. évi MT határozat szabályozta. Húszéves működése során 
többször változott szervezete, tagjainak összetétele. E változásokat, át
szervezéseket mindig a könyvtárügy fejlődése, az előtte álló uj feladatok 
idézték elő. Voltaképpen ilyen okok vezettek a Tanács jelenlegi átszerve
zéséhez is.

A magyar könyvtárügy jelenlegi feladatait, fejlődésének a belátható jövő
ben várható irányát a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia összegezte
1970-ben. Ekkor a könyvtárügy szakmai irányításának jelenlegi feladatai
ból kiindulva merült fel és szilárdult meg az a kívánság, hogy a Tanácsot 
is alkalmassá kell tenni az újabb problémák megoldásában való hatékonyabb 
közreműködésre, és ez bizonyos fokú átszervezést tesz szükségessé. Jogo
san merültek fel olyan észrevételek, hogy a Tanácsnak fokozottabban kel
lene koordináló szerepet vállalnia a könyvtárügy tárcaközi együttműködést 
kívánó feladatainak megoldásában. Ehhez azonban az is szükséges, hogy 
a különböző könyvtár fenntartó és a szakirodalmi információban érdekelt 
hatóságok és szervek, a könyvkiadás és a könyvterjesztés képviselői részt 
vegyenek a Tanácsban, és nagyobb arányban legyenek képviselve benne a 
szakkönyvtárak, a szakirodalmi információ és az iskolai könyvtárak képvi
selői.

Bizonyos mértékben problematikussá vált a Tanács személyi összetétele 
is. A Tanács tagjai ugyanis mindeddig meghatározatlan időre szóló* kine
vezést kaptak. Ezért a Tanács személyi összetétele nem követhette az 
időnként előtérbe kerülő újabb problémák változását. Emiatt viszonylag 
kis számban lehettek tagjai a Tanácsnak az uj problémák képviselői és a 
fiatalabb könyvtáros nemzedékek tagjai.

A jelenlegi változások szervezeti vonatkozásban tulajdonképpen folytatását 
jelentik azoknak a változásoknak, amelyek a Tanács szervezetében az el
múlt évtized alatt végbementek. A Tanács szervezetét és működését elő
ször az 1962-ben kiadott szervezeti és működési szabályzat rögzítette. E- 
szerint a Tanács mellett 12 szakbizottság működött és külön tagozat fog
lalkozott a dokumentáció kérdéseivel. A dokumentáció kérdéseinek gondo
zása a Tanács keretei között akkoriban az összetartozás egyféle elismeré
sének is számított.
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A könyvtárügy fejlődésében jelentkező uj tendenciák: foként a szakkönyv
tárügy erőteljesebb fejlődése, a közművelődési könyvtárak több figyelmet 
kívánó uj problémái azonban rövidesen a szervezet további átalakítását 
tették szükségessé. Ez részben a tagozati rendszer továbbfejlesztésében, 
részben a szakbizottsági program felülvizsgálatában és ennek következté
ben a szakbizottságok számának csökkentésében fejeződött ki* Az 1965- 
ben kialakított uj szervezetben a teljes Tanács mellett három tagozat ala
kult: a tudományos és szakkönyvtári, a közművelődési könyvtári és a do
kumentációs és bibliográfiai tagozat. A korábban nagy létszámú reprezen
tatív elnökséget szükebb operatív testület váltotta fel. Megszűnt a szakbi
zottságok egy része is, feladataikat részben a tagozatok vették át, rész
ben a problémák más szervezeti keretben (KMK, Szabványügyi Hivatal) 
kerültek gondozásra. Az átszervezés után a következő szakbizottságok ma
radtak meg: a szakkutatási és kiadványi, a könyvtárigaz gatás i, képzési és 
továbbképzési, az osztályozási, könyvtárépitési, bibliográfiai szakbizottság. 
Újjáalakult a FID Magyar Nemzeti Bizottsága is, mind a dokumentációs és 
bibliográfiai tagozathoz kapcsolódó munkabizottság.

E szervezeti keret lényegében jónak bizonyult. A jelenlegi átszervezést, 
mint az előbbiekből is kitűnik - elsősorban nem a szervezeti keretek al
kalmatlansága, hanem sokkal inkább a feladatok újrafogalmazása és a Ta
nács összetételének bővítése, megújítása tette szükségessé.

A Tanács átalakítása során első feladat volt a Tanács uj összetételének 
körvonalazása úgy, hogy az minden vonatkozásban tükrözze a könyvtárügy 
sokrétűségét és alkalmas legyen a könyvtárügy különböző ágai és a könyv
tárüggyel összefüggő területek közötti kapcsolatok megteremtésére. Ezzel 
párhuzamosan került sor még a múlt ében az uj ügyrendi szabályzat ki
dolgozására, amely 1973-ban megjelent és amely rögzíti a Tanács uj szer
vezetét és körvonalazza működését. (Az Országos Könyvtárügyi és Doku
mentációs Tanács ügyrendi szabályzata. Bp. 1973. Népmüv. Prog. ír. 7.1.)

A Tanács tagjainak száma az idők folyamán a feladatokkal párhuzamosan 
bővült. Az 1956. évi 1018/1956. MT határozat a Tanács tagjainak számát 
még 25 főben állapította meg. A könyvtárügy fejlődése, problémáinak dif
ferenciálódása, és ennek megfelelően a tagozati szervezet létrehozása a 
tanácstagok létszámának növelését tették szükségessé. A Tanács tagjainak 
száma, már az 1965. évi átszervezés során 50-re emelkedett. A  jelenle
gi átszervezés során ez a létszám nem emelkedett, annak ellenére, hogy 
nagyobb arányú képviseletet kaptak benne a fenntartók, a szakirodalmi tá
jékoztatás, a szak- és az iskolai könyvtárügy képviselői. A Tanács össze
tételének folyamatos felújítását lehetővé teszi az uj ügyrendi szabályzatnak 
az az intézkedése, hogy a Tanács tagjainak megbízása csupán 3 évre szól, 
szemben a korábbi meghatározatlan időre szóló megbízásokkal. Ez az in
tézkedés az uj szervezeti szabályzat egyik igen lényeges újítása.

Szervezeti vonatkozásban lényeges változást a tagozatok vonatkozásában 
hozott az uj ügyrendi szabályzat. A Tanács keretében továbbra is három 
tagozat működik. Ezek tevékenysége azonban nem könyvtártípusok szerint,
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hanem tematikusán oszlik meg: társadalomtudományi, továbbá íermészet- 
és alkalmazott tudományi vetületben, abból a meggondolásból, hogy a tu
dományos és a szakkönyvtárak, valamint a szakirodalmi információ szoros 
Összefüggése következtében célszerű a problémákat a Tanács keretében is 
összekapcsolni. A közművelődési könyvtári problémák pedig ugyancsak ösz- 
szefüggéseik révén kerültek az iskolai könyvtárak kérdéseivel egy tagozat
ba. Eszerint a Tanács tagozatai a következők:

társadalomtudományi szakkönyvtári és tájékoztatási tagozat;
természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és egészségügyi 

szakkönyvtári és tájékoztatási tagozat;
közművelődési és iskolai könyvtárügyi tagozat.

A szakbizottságok közül továbbra is működik a múlt évben újjászervezett 
kutat ás politikai szakbizottság, továbbá a képzési és továbbképzési, az 
osztályozási és a könyvtárigazgatási szakbizottság. A Tanács ügyrendi 
szabályzata értelmében szükség szerint hozhat létre szak-, Ш. munkabi
zottságokat egyedi feladatok megoldására vagy tartós működésre.

A Tanács keretében megszűnt a könyvtár építési szakbizottság, feladatait 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ vette át hivatali feladatként. 
Megszűnt továbbá különbizottságként a bibliográfiai szakbizottság is abból 
a meggondolásból, hogy a bibliográfia kérdései a Tanács, ill. a tagozatok 
keretében könyvtári és tájékoztatási összefüggéseikben kerülhetnek eseten
ként megtárgyalásra.

A Tanács szervezetében jelenleg közvetlenül az Elnökséghez tartozik, mint 
különleges munkabizottság a FID Magyar Nemzeti Bizottsága.

A Tanács uj tagjai és tisztségviselői megkapták kinevezésüket, amely há
rom évre: 1976, jun. 1.-ig szól. A Tanács elnöke: dr. Jóboru Magda, az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, alelnökei: Dr, Dányi Dezső, a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának igazgatója, egyben a Társada
lomtudományi Szakkönyvtári és Tájékoztatási Tagozat vezetője, dr. Kováts 
Zoltán, a veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára igazgatója, 
egyben a Természettudományi, Műszaki, Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Szakkönyvtári és Tájékoztatási Tagozat vezetője és Arató Attila, 
a Hajdu-Bihar Megyei Könyvtár igazgatója, egyben a Közművelődési 
és Iskolai Könyvtárügyi Tagozat vezetője. Az elnökség tagjai: 
Kondor Istvánná, A MM Könyvtárügyi osztálya vezetője, Papp István, 
a KMK igazgatója, Dr. Székely Sándor, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle
te elnöke, az Országos Orvostudományi Könyvtár igazgatója. A Tanács tit
kára Dr. Nagyné Rácz Aranka, az MM Könyvtárügyi osztálya munkatársa.
A Tanács elnöksége első, alakuló ülését 1973. május 4-én tartotta, ami
kor a következő két év munkaprogramjának kialakításával foglalkozott.

RÁCZ Aranka 
az OKDT titkára
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye

REMETE László

’’Történeti értékű könyvtáraink” cimü sorozatunkban ez
úttal a fővárosi könyvtár egyik nagy értékű gyűjteményé
ről kívánunk olvasóinknak tájékoztatást adni. Különös idő
szerűséget ad e témának Budapest egyesítésének centená
riuma,

A Budapest Gyűjtemény, amely a tárgyi emlékeket orzo Budapesti Törté
neti Muzeum, és a kéziratos források lelőhelye, Budapest Főváros Levél
tára mellett a főváros históriájával foglalkozók egyik nélkülözhetetlen ku
tatói bázisa, nemcsak mint hazánk egyik legrégibb, legteljesebb helytör
téneti könyvtára érdemel figyelmet, hanem anyagának teljességével és rop
pant sokoldalú, differenciált feltártságával a hasonló külföldi intézmények 
mellett is különleges “helyet foglal eL

A Budapest Gyűjtemény gazdagságát, sokrétűségét némileg érzékeltethet
jük egyes számadatokkal: raktáraiban kereken 50 000 könyv, bekötött folyó
irat és ujságévfolyam sorakozik, ezt mintegy 150 000 kisnyomtatvány,
60 000 budapesti vonatkozású újságcikk kivágata, körülbelül 34 000-35 000 
fénykép, hozzávetőlegesen 30 000 plakát, 700 térkép, több mint 200 kéz
irat, budapesti üzemi lapok sorozatai egészitik ki.

Buda és Pest középkorának kutatói számára 28 darab ősnyomtatvány, kö
zöttük a Mátyás korabeli vár egyetlen hiteles rajzát tartalmazó Schedel 
krónika két példánya, a Thuróczy krónika stb. áll rendelkezésre, továbbá 
a Buda városa XV, század elejei szervezetét rögzitő Zsigmond korabeli 
Budai Jogkönyv egy korai, az 1500-as évek kezdetén készült német nyel
vű másolata. Ugyancsak eredeti forrásokhoz folyamodhat a XVI. század 
historikusa: több korabeli tudósítást talál a Dózsa György vezette paraszt- 
felkelésről, Szolimánnak mohácsi győzelme után Budát is pusztitó 1526-os 
hadjáratáról, az 1530-as török hadműveletekről, Buda 1541-es elfoglalá
sáról. A következő évtizedek harcairól növekvő számban jelentek meg la
tin, német, olasz és egyéb nyelvű egykorú tudósítások, históriai áttekin
tések, közülük némelyek (pl. Bonfini, Istvánfy Miklós, Paolo Giovio, 
Cuspinianus, Heltai Gáspár stb. ) több kiadásban is. A XVI. századi 
pest-budai vonatkozásokat tartalmazó forrásmunkák száma meghaladja a 
200 darabot. Ennél természetesen jóval nagyobb a XVII. századi anyag, 
kiváltkép a Budáért 1683-ban, majd 1686-ban lefolyt küzdelem bemutatá
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sa egykorú német, francia, angol, olasz, spanyol, portugál, holland stb. 
nyelvű kiadványokban. A XVII. század végétol az összefüggő folyóirat év
folyamsorozatok, térképek is megszaporodnak. Különösen nagy értéket kép
viselnék megközelítő teljességükkel az 1848-1849-es kiadványok, a század
vég-századelő munkásmozgalmi termékei, az első világháború és az 1918- 
1919-es forradalmi időszak nyomtatványai, közöttük több ezer korabeli 
plakát, röpirat, röplap, továbbá a második világháború és a felszabadulás 
időszakából való eredeti dokumentumok. A példákat szaporíthatnánk.

A GYŰJTEMÉNY KIALAKULÁSA

A Budapest Gyűjtemény keletkezésének és fejlődéstörténetének rövid, váz
latos bemutatásával jól jellemezhetjük, hogyan alakult ki ez a roppant gaz
dag állomány, milyen keretek között működik, miként szolgálja az utolsó 
évtizedben különösen megélénkült helytörténeti kutatást.

ELŐTÖRTÉNET

A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár társadalomtudományi központja megnyi
tása évét, 1904-et tekinti alapitási dátumának, a Budapest múltjára vonat
kozó nyomtatványok gyűjtésének és megőrzésének gondolata azonban már 
jóval korábban felmerült. Erre a törekvésre utal a pesti városi magisztrá
tus Budapest Főváros Levéltárában található tanácsülési jegyzőkönyveinek 
egy 1831 szeptember 24-i bejegyzése, amely szerint a magisztrátus úgy 
határozott, hogy Patachich József Pest város leírását tartalmazó akkor 
megjelent könyve nA város könyvtárába letétessék".

A régi kiadványok rendszeres beszerzésére és gyűjtésére mégis csak a 
főváros első hivatali gyűjteményében, Pest városa (1873-tól Budapest) 
1870-ben alapított Statisztikai Hivatala könyvtárában került sor, bár ott 
még nem általános várostörténeti célzattal, hanem a város fejlődéstörté
netére vonatkozó XVII-XIX. századi statisztikai adatok feltárása érdeké
ben. Ennek a célnak megfelelően gyarapították az utóbb 30 000 kötetre 
növekedett gyűjteményt régi statisztikai, közgazdasági forrásokkal, uti- 
beszámolókkal, útleírásokkal, térképekkel, stb. Az anyag teljes egészé
ben az 1904-ben létesített Fővárosi Könyvtárba került.

Az előbbi mellett 1892-től a Fővárosi Levéltárban is létrehoztak egy hi
vatali gyűjteményt, amelynek 21 000 kötetre növekedett állománya ugyan
csak maradéktalanul az 1904-ben alapított Fővárosi Könyvtárba jutott. A 
levéltári könyvtár alapitója és gondozója, Toldy László, izig-vérig his
torikus volt és kezdettől fogva azzal az indoklással szorgalmazta a gyűj
temény létrehozását, majd anyagi támogatását, hogy benne "a főváros 
története szempontjából fontos" munkákat gyűjtsék. Az általa kiépített 
könyvtárból már nagy számban örökölt a Budapest Gyűjtemény XVII-XIX. 
századi történeti forrásokat, monográfiákat, röpiratokat, röplapokat.
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A leginkább teljesnek mondható anyag mégis a kiegyezés korabeli nyom
tatványokból állott össze, IS63-tól ugyanis a fővárosnak minden Budapes
ten nyomtatott kiadványból 2-2 példányt be kellett szolgáltatni és a köte
les példány о kát előbb a Statisztikai Hivatal, majd a levéltári gyűjtemény 
kapta meg egészen az uj, az 18 97-es sajtótörvény életbelépéséig, amivel 
ez a kiváltság megszűnt,

A Fővárosi Könyvtár ügyében csak 1903 elején hozott Budapest Törvény- 
hatósága végleges döntést, egyesítette a két régebbi hivatali gyűjteményt 
kimondva, hogy az uj könyvtárnak statisztikai, közigazgatási és Budapest 
története szempontjából fontos kiadványok gyűjtése a feladata. Újabb ked
vező fordulatot hozott a következő év, amikor Szabó Ervint állitották a 
még kis intézmény élére és ő röviddel utóbb, 1904 októberében megnyi
totta a könyvtárt.

Szabó Ervin, mint ismeretes, a közgazdasági és statisztikai gyűjtőkört 
néhány év alatt társadalomtudományi-szociológiai irányban szélesítette ki, 
elébe járulva igy a már akkor széles körökben jelentkezett olvasói-kút a tói 
igényeknek, de ezzel párhuzamosan erőteljesen fejlesztette a Budapest 
történetére vonatkozó anyagot is, amint erről az 1907-ben indított !'A Fő
városi Könyvtár Ertesitoje1’ cimü közlöny sok híradása tájékoztat. Elér
ték, hogy a főváros Házinyomdájának minden kiadványából köt eles példányt 
küldjenek, 1906-tól körlevelekben szólították fel időről-időre a fővárosi 
intézményeket, hivatalokat, hogy nyomdatermékeik megküldésével biztosít
sak a város története szempontjából fontos források megőrzését. Megvá
sárolták egyes magángyüjtők eladásra kínált budapesti történeti anyagát, 
igy 1910-ben Vajda Adolf 60 kötetes várostörténeti könyvtárának vételéről 
adtak hirt, 1912-ben pedig Hentaller Lajos több ezer darabból álló 1848- 
1849-es gyűjteményét vették meg. Az utóbbiban, mint az Értesítő egyik 
cikkéből kiderül, sok egyedi darabot találtak, amelyek a Széchényi Könyv
tár állományában sem szerepeltek. Az Értesítő gyarapodási listáin külön 
fejezetbe foglalták a budapesti tárgyú szerzeményeket, amelyek között sok 
KVII-XVIII. századi munkát, főként Buda 1686-os ostromával foglalkozó 
külföldi kiadványt is felsoroltak. Megkülönböztetett figyelmet fordítottak a 
budapesti munkásmozgalom múlt századi és egykorú nyomdatermékeinek 
beszerzésére is, Gróf Zichy Jenőnek 1911-ben a fővárosra szállt páratlan 
becsű magángyűjteményéből kerültek át a várostörténeti anyagba az első 
Ősnyomtatványok, XVI, -XVII. századi ritkaságok.

A tudományos központ, benne a Budapest Gyűjtemény számára mégis az 
1913-1914-es évek hozták a sorsfordulót. Szabó Ervin és munkatársai, 
Kőhalmi Béla, Pikler Blanka, Braun Róbert, Dienes László, ebben az 
időszakban szervezték át gyökeresen a tudományos gyűjteményt, építették 
ki annak máig fennálló szervezetét, alapozták meg fiókos rendszerű be
tűrendes-, és a tizedes osztályozás szerinti szak- és földrajzi katalógu
sa* a könyvek érkezési sorrendben való helyszámozását, azaz a folyó- 
szam szerinti raktározást. Az akkor másfél százezernyi egységből álló 
könyvtár újrafeldolgozása során állította fel a Központ külön gyűjteményeit 
(bibliográfiai, könyvtártani, ritkaságok, röpiratok stb. gyűjteménye), kö
zöttük a legnagyobbat a Budapest Gyűjteményt is.
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A BUDAPEST GYŰJTEMÉNY A FELSZABADULÁS ELŐTT

A Budapest Gyűjtemény 1913-as önállósításakor megadott keretek időtállók- 
nak bizonyultak, csekély módosításokkal, bóVitésekkel az akkori rendszer 
szerint működik ma is ez az osztály. Szervezete néhány lényeges ponton 
eltér az általános (társadalomtudományi-szociológiai) gyűjteményétől. A 
Budapest Gyűjtemény számára önálló betűrendes és szakkatalógust készí
tettek, de többescélulákból a címanyagot az általános gyűjtemény betűren
des és szakkatalógusába is elhelyezték. Ezzel szemben a Budapest föld
rajzi jelzetével ellátott cédulákat nem olvasztották be a földrajzi kataló
gusba, ehelyett a szakrendbe rakott budapesti földrajzi cédulákból kiala
kították a külön budapesti szakkatalógust. A budapesti könyvanyagot szak
rendben helyezték el a polcokon. A külön gyűjteményt az általánossal el
lentétben muzeálissá, csak helyben olvashatóvá nyilvánították, tekintet nél
kül arra, hogy ritka, vagy az adott időpontban könnyen pótolható darabok
ról volt-e szó. A magyar kézikönyvtárak közül elsőként vették igénybe a 
század elején már működő sajtófigyelő szolgálatot, amelytől minden fővá
rosi vonatkozású cikk ujságkivágatát megrendelték, ezzel alapították meg 
a ma már hatalmas ujságszelvény-gyűjteményt.

Az elkövetkező evekben, évtizedekben meggyorsult a gyűjtemény fejlődé
se. 1916-ban vásárolták meg Schmall Lajos fővárosi allevéltárosnak, több 
hézagpótló Budapest-történeti forrásmunka szerkesztőjének sok ritkaságot 
és XVII-XVIH. századi levéltári anyagok hű kéziratos másolatait tartalma
zó hagyatékát. Az 1914-től kezdődő világtörténelmi horderejű események
kel teli fél évtized alatt a Budapest Gyűjtemény plakáttárát gazdagították 
csaknem teljes sorozatokkal: a fővárosban kifüggesztett háborús plakátok 
s§y~egy példányát, 1918-1919-es forradalmak részben művészi kivitelű 
falragaszait szerezték be körültekintő gondossággal, ekkor vetették meg 
alapjait az 1918-1919-es forradalmak megközelítően teljes röplapgyüjte- 
ményének is.

Az 1919-es proletárforradalom megdöntése után nehéz évek következtek, 
a baloldali könyvtárosok eltávolítása, bebörtönzése után az intézmény élé
re állított ellenforradalmi vezetőség, ha akarta volna is, hosszú ideig a 
költségvetésnek az inflációval együtt járó rohamos csökkenése miatt nem 
fejleszthette a gyűjteményt. Az 1920-as évek közepén végrehajtott stabili
záció nyomán azonban legalábbis néhány évre kedvezőbb helyzet alakult ki. 
A költségvetési keretet lényegesen növelték, ennek megfelelően többet jut
tattak a Budapest Gyűjteménynek is, amelynek gyarapítási keretét 1926- 
tól 1929-ig a többi részlegnél gyorsabb ütemben emelték. Sajátos vonása 
lett az intézménynek, hogy az iménti politikát a konszolidáció vége, az 
1929-es nagy válság beköszöntése után is folytatták: a könyvtár egész évi 
előirányzatait 1930-tól fokozatosan a korábbinak majdnem a felére csökken
tették, de a Budapest Gyűjtemény beszerzési keretét a régi színvonalon 
tartották. Ez persze elsősorban a tömegeket szolgáló közművelődési háló
zat rovására ment; a törekvés antidemokratikus jellege nyilvánvaló.
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Annyi bizonyos, hogy a Budapest Gyűjtemény haszonélvezője lett e politi
kának: a Viszonylag jelentős vásárlási keretből ugyanis az 1920-as évek 
végétol a második világháború kezdetéig igen sok régi, ritka, ezért igen 
drága (olykor több ezer pengőbe kerülő) forrásmunkával - közöttük sok 
Ősnyomtatvánnyal, XVI. századi kiadvánnyal - gyarapodott. Igaz, hogy az 
egykori "Évkönyv”-ékben leirt raritások egy részénél nehezen tudták meg
indokolni a vétel okát: több XV-XVI, századi latin bibliával, miséskönyv- 
vel kapcsolatban csupán annyit Írtak, hogy bennük valamely egykorú budai 
könyvkereskedő cégjeiét találták, ennek Budapest históriája szempontjából 
való tudományos értéke persze csekély, majdnem semmi sem volt a vá
sárlásra forditott nagy összeghez viszonyítva. Az előbbieken kívül azonban 
nem egy valóban forrásértékű kiadványt is megszereztek, igy pl. a már 
említett Budai Jogkönyvet és Schedel Krónikát, Aeneas Silvius Piecolomini 
(II. Pius pápa) Buda középkori története szempontjából is fontos munkái
nak egyes XV-XVI. századi kiadásait, Bonfini, Istvánfy Miklós történeti 
müveinek XVI. századi példányait, egykorú német híradásokat a törökök
XVI. század eleji hadműveleteiről, a Thuróczy Krónika egy XV. századi 
kiadását.

Előrelépést jelentett a gyűjtemény életében, hogy 1929-ben frA Budapesti 
Gyűjtemény bibliográfiai munkálatai” címen könyvészeti sorozat publiká
lásába kezdett. 1939-ig összesen öt számot adtak közre, együttesen 4710 
címmel. Ezeken túlmenően a könyvtár ”Tanulmányok” cimü sorozata ke
retében az egyes munkatársak a Budapest Gyűjtemény ritkaságairól (ré
gi céhkönyvek, a Budai Jogkönyv, régi metszetek, rajzok stb. ) közöltek 
leiró tanulmányokat.

E pozitívumokkal szemben a Horthy-korszak alatti könyvtárpolitika szem
betűnő fogyatékosságainak egyike volt, hogy a Budapest Gyűjtemény gya
rapításánál teljes közömbösséget tanúsítottak a fővárosi munkásmozgalmi 
kiadványok iránt, nemcsak az illegális, vagy anigrációs irodalom beszer
zését mellőzték (ha ilyen érkezett a könyvtárhoz, a politikai rendőrséghez 
továbbították, amint erre egykorú dokumentumok fényt vetnek), de még a 
legális (szociáldemokrata, szakszervezeti) kiadványok is csak igen héza
gosán kerültek a központ polcaira. Annál inkább törekedtek a teljességre 
az ellenforradalmi anyagnál. A fehér terror, a kurzus politika, végül a 
nyilas rémuralom plakátjai és apró nyomtatványai igen nagy számban ma
radtak fenn a gyűjteményben. (A felszabadulás utáni tanulmányok Írásához, 
filmek, televíziós előadások készítéséhez, a régi rendszer jellemzésénél 
jól használhatták és használhatják ezeket a forrásokat a kutatók, rendezők 
stb. ). A baloldali anyag kirekesztése viszont szemléletesen illusztrálta, 
miként értelmezték akkoriban az elfogulatlanság elvét.

A GYŰJTEMÉNY KÖZELMÚLTJA ÉS JELENE

1945 a Budapest Gyűjtemény számára is uj távlatokat nyitott. A kedvező 
fordulat hatása azonban itt csak az 1950-es évek első felétől volt észre
vehető. Közvetlenül a felszabadulást követő első években a negyedszáza-
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don át teljességgel elhanyagolt, a fővárosért folyó felszabadító hadműve
letek alatt nagyrészt rommá lett közművelődési hálózat helyreállítására 
és gyors felfejlesztésére kellett fordítani a fóerót.

1952-1953 hozta meg a Budapest Gyűjtemény életében a fordulatot. Ekkor 
vették programba a főváros történetére vonatkozó teljes könyv- és folyó
iratállomány és részben a napisajtó feldolgozását a tervezett "Budapest 
történetének bibliográfiája" cimü kiadványsorozat számára. A szerkesztést 
Zoltán József osztályvezetőre bizták, a nagy munka érdekében 10-12 fóré 
növelték a létszámot, biztosították a kiadáshoz szükséges nagy költségfe
dezetet is. A sorozat hat kötete 1963-1969 között jelent meg, (a hetedik 
kötet kézirata, amely a mutatókat tartalmazza, 1973 folyamán kerül nyom
dába). A monumentális vállalkozás csaknem 91 000 forrásadatot tett hoz
záférhetővé.

A Budapest Gyűjtemény publikációs tevékenysége nem merült ki a fenti, 
gazdagságát, terjedelmét tekintve nemzetközi viszonylatban is egyedülálló 
sorozat kiadásával. Már a felszabadulást követó években jelentkezett az 
osztály több kisebb könyvészeti kiadvánnyal (Nagy-Budapest irodalma, 
Pest-Buda az 1848-1849-es kisnyomtatványok tükrében, Lánchíd bibliográ
fia). Az 1950-es évek végétól azonban rohamosan kibővült ez a tevékeny
ség: 1957-ben megjelent "Arany János Budapestje" címen G. Nyilas Márta 
összeállítása, 1958-ban, majd 1960-ban közreadták a "Budapest munkás- 
mozgalma 1919-1944", majd a "Budapest szocialista fejlődése 1945-1959" 
cimü három-három kötetes bibliográfiákat, együttesen 17 000 forrásadat
tal, az előbbit 1965-ben második kiadásban is. 1959-ben "Budapest a Ta
nácsköztársaság alatt a korabeli sajtó tükrében" cimü bibliográfiát (1969- 
ben ennek egy ugyancsak lényegesen bővített átdolgozott kiadása látott nap
világot). 1961-ben G. Nyilas Márta "Pest-Buda a 18. század költészeté
ben" cimü kommentált összeállítása, 1963-ban egy hármas kollektíva mun
kája, "Az utcák őrzik emléküket" cimü életrajzi összeállítás (amelynek 
uj, tökéletesített formáját 1973-ban a Kossuth Könyvkiadó publikálja), 
ugyanakkor. Zoltán József "A barokk Pest-Buda" cimü terjedelmes mono
gráfiája, 1964-ben Remete László "A budapesti könyvtárügy úttörői" ci
mü portrésorozata és ugyanannak a szerkesztésében, életrajzi bevezeté
sével a "Dienes László 1889-1953" cimü emlékkönyv, illetve szöveggyűj
temény. 1966-ban Remete László "A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tör
ténete" cimü vaskos monográfiája, 1968-ban- ugyanannak az összeállításá
ban a "Szabó Ervin 1877-1918" cimü emlékalbum került ki az osztály mű
helyéből.

A korábban eléggé elszigetelt életet éló gyűjtemény arculatának ujjáformá- 
lódását jelezték az általa rendezett kép és dokumentum kiállítások (ritka
ságokból, Budapest forradalmi múltjáról, a Fővárosi Könyvtár történeté
ről, 1973-ban az egyesítés centenáriuma alkalmából a századvégi főváros 
életéről stb. ).
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Figyelemre méltó eredményekre hivatkozhat a gyűjtemény az utóbbi két 
évtizedben a gyűjtőkör kiterjesztése, a katalógus-rendszer differenciálása 
és a technikai berendezés tökéletesitése tekintetében is. így például a 
gyarapitás Mmelléktérmékéiként” ugyan, de már az 1910-es években be
szereztek (Szabó Ervin intenciójának megfelelően) régi és korabeli buda- 
pesi tárgyú fényképeket, azonban ezt a tevékenységet csak 1958-ban tették 
céltudatossá, szervezetté. Ekkor vetették meg ugyanis az önálló fénykép
gyűjtemény alapjait, amelynek egyik fó gyarapitási forrása a MTI aktuális 
fotókból álló archivuma lett. A szakmutatóval ellátott, dobozokban tárolt 
budapesti fotók száma 1973-ban már a 35 000 darabot is eléri. Az 1950- 
es évek óta növekvő érdeklődés jelentkezik az egyes budapesti nagyüzemek, 
intézmények múltja iránt, az ilyen igények kielégítésére hozta létre az 
osztály az ugyancsak külön katalógussal felszerelt üzemi lapok gyűjtemé
nyét. Gyökeres fordulat következett be a nagyértékü plakáttár sorsában 
is. Egy kevés teret elfoglaló légmentesen zárható, tűzbiztos fémszekrény 
készíttetése és beállítása után a plakátokat a szekrény fiókjaiban teljes 
terjedelmükben egymásra teregetve rakhatták le, előzőleg minden darabot 
sorszámoztak, lefotóztak és a kicsinyített, ugyancsak számozott fotómá
solatokból kialakították a plakátok addig nagyon hiányzó ”illusztrált kata
lógusát”, amely jelenleg 14 fiókból áll.

A fentieken kivül még több uj, ma már jól kiépített katalógussal tették 
hozzáférhetővé az állományt. Az egyes kerületek történetének rohamosan 
megszaporodott kutató-tábora számára létesítették a Budapest kerületei 
szerint tagolt és már 21 fiókot betöltő, betűrendes helynévmutatóval ellá
tott földrajzi katalógust. A budapesti személyiségekkel foglalkozók munká
ját két jelentősebb katalógus gyorsítja, könnyiti meg: kereken 16 000 cé
dulát tartalmazó életrajzi katalógus, és a mintegy 20 000 felvételt nyújtó 
arcképkatalógus. Mindkettő a gyűjtemény állományában lévő könyvek, folyó
iratok, stb. szétszórt cikkeihez, képeihez kalauzolja el az életrajzi kér
désekkel foglalkozókat. Ugyancsak a gyűjtemény feladatkörét egészíti ki a 
könyvekben, folyóiratokban található budapesti fényképek lelőhelyeinek szak
rendezett katalógusa is, amely kereken 40 000 lelőhelyre utal. Tekintve, 
hogy a Budapest történetének bibliográfiája sorozat csak a főváros 1950-ig 
terjedő históriájának forrásait nyújtja, az 1950 utáni évekre vonatkozó iro
dalom céduláiból megkezdték a ma már ugyancsak nagy budapesti repertó
rium kialakítását, amely a legújabb idők kutatóit segíti*

Az említetteken kivül még számos. kisebb segédeszköz készült a gyűjte
mény egyes részlegei használatához, igy jól tagolt betűrendes és szak
mutató segítségével lehet tájékozódni a budapesti fotó gyűjteményekben, 
ugyanilyen mutatók készültek az ujságkivágatok gyűjteményéhez, kiépités 
alatt áll az aprónyomtatványok gyűjteményének betűrendes és szakmutató
ja. A Budapest Gyűjtemény emberöltők óta igen gondosan fejlesztett nap
tárállományához egy évek szerinti mutató, időszaki sajtójához ugyancsak 
kronologikus mutató áll rendelkezésre, külön katalógusán van a fővárosi 
iskolák éves értésitőiből kialakult anyagnak is.
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Mindez az intenzív feldolgozó és publikációs munka természetesen nem 
volt öncélú, hanem az élettel, a mindennapos olvasói-kutatói igényekkel 
összhangban alakult ki. A munkáshatalom a helytörténeti kutatást, mint 
a szocialista hazafiságra nevelés egyik igen fontos eszközét anyagi és er
kölcsi támogatásban részesíti, többek között pályadijak, jutalmak kitűzé
sével, az iskolákban helytörténeti körök százainak életre hívásával, a 
munkának a sajtó, a rádió, a televizió utján való népszerűsítésével. Ezek
hez jó alkalmat nyújtanak a nevezetesebb évfordulók. (A felszabadulás 15., 
20., 25. évfordulója, az 1919-es Tanácsköztársaság 40., majd 50. év
fordulója, az 1848-as forradalom, majd legújabban Budapest egyesítésé
nek centenáriuma stb.). A mozgalmak eredményeként időről-időre annyira 
benépesül a Budapest Gyűjtemény mindössze 8-10 kutató befogadására al
kalmas olvasóterme, hogy látogatói egy részét kénytelen várakozásra bír
ni, vagy éppen más könyvtárba irányítani. Az egykor túlságosan is népte
lén teremben már nemcsak hivatásos történészek ülnek, hanem többé-ke- 
vésbé rendszeresen gimnáziumi és általános iskolai tanárok, a helytörté
neti körök tizenéves, kezdő kutatóival együtt.

Az időnként tömegméreteket öltő kereslet sokféle gondot okoz a Gyűjte
ménynek részben állományvédelmi szempontból, hiszen nagyrészt régisé
gekből, ritkaságokból álló anyagában az intenzív használat néha már az 
állagot veszélyezteti. A számban megnövekedett laikus, gyakran csak al
kalmi érdeklődők nem egyszer a kitartóbb, felkészült kutatók elől foglal
ják el az ülőhelyeket. Mindez azonban egy voltaképen igen örvendetes fo
lyamat nem túlságosan jelentős, idővel és pénzzel megoldható negatívuma.

A megoldásra váró problémák közé tartozik a helytörténeti szempontból 
fontos kurrens kiadványok lehető hiánytalan beszerzése. Utaltunk rá, hogy 
e szempontból valamikor, még az 1848-as sajtótörvény kései (1868-as) 
életbeléptetése eredményeként Budapest (az összes 11 törvény ható sági joggal 
felruházott” várossal együtt) igen kedvező helyzetben volt, mert a terüle
tén nyomtatott kiadványokból köteles példányt kapott. Az 1897-es sajtótör
vény szüntette meg ezt az előjogot, de a főváros vezetősége annyit átmen
tett belőle, hogy a felszabadulást követő évekig fennállott budapesti Házi
nyomda kifejezetten városi vonatkozású nyomtatványaiból továbbra is köte
les volt 2-2 példányt a könyvtárnak megküldeni. A Házinyomda állami ke
zelésbe vétele után ez is megszűnt. Utóbb annyi történt, hogy az Orszá
gos Széchényi Könyvtárba érkező köteles példányokból utólagos válogatásra 
kapott jogot a Budapest Gyűjtemény, ezzel azonban távolról sincs biztosít
va, hogy főként a forgalomba nem kerülő kiadványokat akár megközelítő 
teljességgel beszerezhesse. Budapest Főváros Tanácsa olyan rendelete is 
várat magára, amely legalább a fővárosi hatóságokat kötelezze házi kiad
ványaik megküldésére.

E nehézségek ellenére mégis méltán állíthatjuk, hogy a Budapest Gyűjte
mény különösen az utóbbi évek eredményeit tekintve már fejlődésének 
abba a periódusába jutott, amikor betakaríthatja több könyvtáros nemze
dék céltudatos munkájának termését.
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Könyvtárosok véleménye az új könyvekről

FODOR András

Az Uj Könyvek szerkesztésének, minőségi továbbfejlesztésének, gyakorla
ti érvényének fölmérésére 1971 folyamán 22 pontba foglalt körkérdést in
téztünk a nyolcadik évfolyamában járó, 1970 januárjától némely vonatko
zásokban megújított állomány gyarapítási tanácsadó használóihoz.

A visszakapott 59 válasz közül 17 érkezett megyei könyvtártól, 2 járási 
könyvtártól, 23 SzMT és szakszervezeti központi könyvtártól, 15 városi, 
illetve a Fővárosi Szabó Ervin könyvtártól; válaszolt továbbá 1 egyetemi 
és 1 pedagógiai főiskolai könyvtár.

Néhány, állománygyarapításban, irodalompropagandában kiváló könyvtáros
tól elmélyültebb elemzést, részletes, tanulmánynak is beillő választ kér
tünk és kaptunk.

A körkérdés kitöltött pontjainak több mint 1000 adatából, a különféle vé
leménykifejtés ékből a megadott problémák sorrendjében a következő tanul
ságokat gyűjtöttük össze.

SZERKESZTÉS

A c í ml e í r á sok r a ,  r aktá r i  és szak j e l ze tekre  vonatkozó ki
fogások szorosan szakmai jellegűek. Az észrevételek nem egyszer félre
értésből, az elvek ismételt tisztázásának hiányából adódnak, amikre itt 
nem térünk ki.

A tüzetes aprólékossággal elmondott hibák mellett egyébként a válaszadók 
általános elvi szempontból pozitívan értékelik a címleírási gyakorlatot, s 
a továbbiak tekintetében sem helyeselnék az esetleges rövidített eljárás 
alkalmazását. Az uj, vagy régi (minősítésen alapuló) f e j ezetbeoszt ás  
közül a kérdezettek döntő többsége az uj rendszer előnyösebb voltára sza
vaz.

Atekintetben, hogy szükség van-e továbbra is a számonkénti indexre,  
vagy elég csak a mutató negyedévenkénti, félévenkénti, évenkénti alkal
mazása, a kérdezettek többsége - 59-ből 47 - a jelenlegi gyakorlat meg
tartását kéri. Közülük 22-en az éves index fontosságát is hangsúlyozzák. 
Öten vannak, akik az éves indexet önmagában is elegendőnek tartják. Vé
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leményük szerint az 1970 óta érvénybelépett uj beosztás feleslegessé te
szi a számonkénti indexet, hiszen a katalógus - azonossági száma révén 
- a mutató funkcióját is ellátja. Havonkénti indexet (az éves összegezés 
fönntartása mellett) egyetlen könyvtáros kér; a féléves indexet önmagában 
csak egy válaszoló tartja elegendőnek, további öt a havi és éves mutató 
fenntartását véli szükségesnek a féléves mellett.

Az 1970-ben bevezetett külön törzsanyagmutató megtartása, vagy 
elhagyása dolgában megoszlottak a vélemények. 19-en döntenek úgy, hogy 
szükség van rá, nagyon hasznos, olykor kontrollra is alkalmas segédesz
köz. 2 9-en ezt a mutatót fölöslegesnek, elhagyhatónak tartják. Néhányan 
megjegyzik, hogy nagyobb könyvtáraknak nem kell, de a községi könyv
tárakban hasznos. Egy vélemény szerint a módszertani munkakörben lé
vőknek is fontos segitség. Ha ideszámítjuk, hogy a fenti 2 9-en kivül 
még 11 válaszadónak teljesen közömbös, ez a probléma (nem felelt a 
kérdésre) bizonyítottnak látszik, hogy a törzsanyagmutatóra ebben a for
mában nem tartanak igényt a használók.

MINŐSÍTÉS

A kérdésre, hogy beszerzéskor a jelölést vagy a recenzió szövegét nézi 
meg előbb, a válaszolók többsége - 40-en - a szöveg elsőbbségét hang
súlyozza. A jelölést fontosabbnak tartók részint elfoglaltságukra hivatkoz
nak, részint a mechanikus ingerre, mely a figyelmet a jelölésre irányít
ja. Egy vélemény szerint az időhiányban szenvedők védelmére szolgál, 
hogy a jelzések kombinációja, már az állandó sorrend és a megfelelő 
tipografizálás révén is könnyen áttekinthető s a beszerzők a sokirányú 
könyvtári lekötöttség mellett csak a jelekre hagyatkozva is megbízhatóan 
rendelhetnek. Néhány válaszból az derül ki, hogy a jelölés, vagy a re
cenzió teljes szövege helyett figyelmüket elsősorban az utolsó bekezdés 
ajánló sorai kötik le.

Arra vonatkozólag, hogy a jelenlegi j e l ö l é s i  rendszert  megfelelő
nek tartják-e, vagy mit hagynának el, mit tennének hozzá, hogyan módo
sítanának - a válaszadók nagy általánosságban a mostani jelrendszer vál
tozatlan fenntartását helyeslik. Érdemes azonban figyelembe venni a kisebb
ség változást kívánó javaslatait. Sajátosképpen, elhagynivalót senki sem 
talál, a módosítások inkább a jelek szaporítását kívánnák.

Néhányan kérik a raktári csoportosítás szerinti jelölés bevezetését (szép- 
irodalom, kalandregény, gyerekvilág, úttörő élet). Megfontolandó, hogy 
többen kérnek differenciáltabb gyerekkönyv-minősítést. A gyermekiroda
lomnál a gyerekkönyvtári szakcsoportot is megjelölnék, annak ellenére, 
hogy ez a beosztás nem hivatalos - ám ahol használják, megkönnyíti a 
gyakorlati munkát. Olyan igény is van, hogy az ifjúsági irodalom is kap
jon jelet, sőt a diákok kötelező olvasmányai is.
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Más vélemény szerint a kiskönyvtárak részére kellene külön jelölést rend
szeresíteni. Kérik továbbá a szakszervezeti könyvtári tipusok szétválasz
tását; központi, körzeti, önálló könyvtárakra a nekik megfelelő jelzés sze
rint, Ugyancsak külön véleményként fogalmazódik meg a költségvetési meg
gondolásból eredő nézet, miszerint előre közölni kellene, hogy a törzs- 
anyagba sorolt egyes müveket milyen költségvetési kerettel rendelkező 
könyvtár szerezze be. A századforduló népkönyvtári jegyzékén (szerkesz
tette Gulyás Pál) szerepelt ilyen beosztás, illetve ennek megfelelő törzs- 
anyagjegyzék. A javaslattevő ezt kivánná bevezetni előzetes formában, te
kintve, hogy a rendelést a költségvetési terv hathatósan befolyásolja.

Arra nézve, amikor a jelölések nem egyeznek a várakozással, vagy kö
vetkezetlenségük miatt zavart okoznak a beszerzésben a következő észre
vételek, példák adódtak. Hét könyv esetében túlzottnak tartják a jelölést. 
Egy válaszadó elvileg sokallja a törzsanyagjelölést, véleménye szerint 
főként a szakszervezeti könyvtáraknak javasolt könyvek körét kellene szű
kíteni. Hét műnél keveslik a jelölést.

Mivel ezek között több külföldön megjelent könyv is volt, meg kell je
gyezni, hogy a határon kivüli, kiemelkedő értékű magyar müveknél rend
szerint a példányszám elégtelensége okozza a kényszerűségből szükebbre 
mért jelölést. Egyik vélemény szerint nem helyes az, hogy a minősítés
nél a könyvek formai sajátságait ennyire tekintetbe vesszük, mert igy 
sok klasszikus mü törzsanyagból az ajánlottak közé kerül. Vonatkozik ez 
teljességgel a diákkönyvtári kiadványokra. Kivitel és használhatóság dol
gát elég volna csak az utolsó bekezdésben tárgyalni.

A jelölések következetlenségére két feltűnő példát említenek. Van olyan 
vélemény, miszerint ellentmondások előfordulnak, de zavart nem okoznak 
a beszerzésben. 11A minősítést szubjektív dolognak tartjuk, a szerkesztő
nek joga van változtatni". Ismét más vélemény szerint "a jelölések kö
vetkezetesek".

A KÖNYVISMERTETÉSEK

A kérdésre, hogy mennyire olvassák el egy-egy Uj Könyvek szám 
recenzióit; teljes, részben, vagy idó hiányéban egyáltalán nem - a vála
szok döntő többsége pozitiv. Csak ketten vallják be, hogy a könyvismerte
tések szövegét nem olvassák. Részleges olvasásról tanúskodik 14 felelet, 
a többi 43 a recenziók teljes átolvasásáról tesz bizonyságot. Egyikük meg
jegyzi; "Rendkívül nagy szükség van a teljes végigolvasásra, mert a leg
egyszerűbben ezen a réven szreznek olvasmányismereteket. "

A recenziók ter j ede lméve l  90 %-ban elégedettek a válaszolók. 
Mindössze egy vélemény van, mely szerint az ismertetés lehetne bővebb, 
a többiek inkább tömörítést javasolnak, vagy nem jelzik, hogy kifogásuk 
merre felé irányul. A formai szemponton túl néhány an az ismertetések 
belső arányaihoz szólnak hozzá. Hibáztatják, hogy olykor egy detektiv-
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regény fordulatos cselekménye nagyobb terjedelmű, mint egy értékes mű 
recenziója. Egyébként is minek elmesélni a krimi tartalmát? Lelőni a 
poént? Más vélemény a klasszikus müvek cselekményének részletes is
mertetését is feleslegesnek véli, azt kell megírni, hogy ennek a könyvnek 
meg kell lennie minden könyvtárban. A bo terjedelem a dagályosság ve
szélyét rejti, nem olvassák szívesen az ilyen recenziót. Itt jegyzik meg, 
hogy a gunyorosnak szánt, részletesen kritizáló ismertetések - éppen a 
könyvtárosok körében - jó reklámnak számítanak. Annál inkább is szerez
nek belőle. Egy javaslat arra figyelmeztet, hogy a terjedelemmel jobban 
kellene érzékeltetni a mű fontosságát. Meglehetősen mechanikusan olyan 
elvet kiván érvényesíteni, hogy a recenzióknak 10-tol 50 sorig 1-5-ös mi
nősítő skálán kéne mozognia. A jelentős müvekről Írjuk a maximumot, a 
jelentéktelenekről mindenkor csak 10 sort. E szempont (bár figyelemre 
méltó) több időközben érvényesülő elv (pl. újraközlések kényszerű rövidí
tése, vagy a többkötetes müvek ismertetésének mindenkori nehézsége) 
miatt nehezen volna megvalósítható.

A tekintetben, hogy a recenziók maradjanak-e az eddigi módon inkább in
formatívak, vagy szubjektív elemzést, erőteljesebb kritikai értékelést tar
talmazzanak, a válaszolók többsége az utóbbi mellett dönt. Szókimondóbb, 
értékelobb ismertetést kiván. A tárgyilagosság, úgy vélik ’’sokszor a he
lyes és pontos fogalmazás és az érthetőség rovására megy. A szubjekti
vebb elemzés, erőteljesebb kritikai értékelés feltétlenül segítené a kivá
lasztást”. Más nézet szerint ’’Érdemes lenne a recenziókat még egyértel
műbbé tenni. Az igazság az, hogy már ma is mentesek a kritikusi zsar
gontól, semmitmondástól, többféle értelmezhetőségtől... Sok esetben azon
ban számítanak a könyvtárosok vájtfülüségére és túl finoman érzékeltetik 
az ismertető véleményét”. Helyes például, hogy Móricz Erdélyéről 
(701569) nyíltan leszögezik, hogy a részek közt szintkülönbség van, de 
ugyanebben az UK számban Malamud Mesterember (701566) c. regényéről 
is el lehetett volna mondani, hogy előző (Segéd c. ) müve egyenesebb ivü 
alkotás, hogy ez újnak börtönben bonyolódó fejezetei hosszadalmasak. Itt 
a minősítés stiláris eszközeinél említik az ’’abszolút rövid annotáció” he
lyességét is bizonyos bestseller müvek helyretételénél. Figyelemre méltó 
még egy határozott kritikai értékelést követelő vélemény. Eszerint az Uj 
Könyvek elemzései eddig sem csupán tárgyilagos informatív recenziók.
”A szépirodalmi müveknél elég gyakori az olyan ismertetés... mely na
gyon is határozott, legtöbbször lesújtó véleményt mond. Ezúttal feltétle
nül szükséges... egy erőteljesebb kritikai értékelés. Ez az Uj Könyvek 
kulcskérdése. A könyvtárosok túlnyomó többsége ugyanis úgy szerzemé
nyez, ajánl olvasóinak könyveket... hogy az UK recenzióinak értékítéle
teire támaszkodik. Természetesen csak ha van. Ha nincs, kénytelen 1 
óra alatt ’’kiolvasni a regényt”.

Idézhetünk végül egy mértékadóan megfontolt véleményt, mely éppen a 
tárgyilagos, inforomativ recenziók fontosságát hangoztatja. A szerkesztő
ség vele együtt úgy véli, továbbra is ’’olyan értékelésekre van szükség, 
amelynek nem nélkülözhetik a kritikai hangot sem. Feltételezhető, hogy 
szubjektivitás mindig marad bennük, de vigyázni kell, hogy a recenziók
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n e  legyenek túl akadémikus jellegűek... Nem szeretnénk a recenziók szint
jét nagyon leszállítani, de változatlanul lényeges közérthetőségük, és az, 
hogy a müvet jól bemutassák. Szeretnénk e könyvismertetőket minél gyak
rabban kisebb könyvtárak kezelőinek, sőt az igényesebb olvasók kezébe is 
eljuttatni. Érdeklődésükre viszont csak az elmondottak alapján számítha
tunk” .

Essék-e szó külföldi szépirodalmi müveknél a fordí tói  t e l j e s í t mé 
nyekről  is? Erre vonatkozólag a többség pozitívan nyilatkozik. Hozzá
tesszük, hogy röviden, s hogy uj és kiemelkedő fordítók, kiemelkedő for
dítási bravúrok esetében hangsúlyozottabban szólhatnának a tolmácsolásról. 
Egy külön vélemény szerint csak akkor kell a fordítás nivójára kitérni, 
ha támadni, elmarasztalni való van benne; - ismét más csak a neves for- 
ditók munkájának mérlegelését kívánja. Általánosságban megállapítható, 
hogy a jelenleginél többet szeretnének olvasni a fordítói vonatkozásokról.

Azzal kapcsolatban irjunk-e részletesebben az illusztrációkról, kötésről, 
papírról, nyomdai kivitelezésről 18-an határozott nemmel válaszoltak, a 
többiek kérik a könyv külsőségeinek bővebb részletezését. Főként a kötés
ről, a papír minőségéről szeretnének olvasni. Van olyan vélemény is, 
miszerint csak a különleges kiállítású könyvek formai jegyeire kell kitér
ni.

A szakkönyvek,  i smeret t e r j esz tő  müvek recenzióiról atekin- 
tetben kellett dönteni, hogy túlságosan szakszerűek, jól érthetők-e, vagy 
szakszerűtlenek? A döntést négyen mellőzték, egy válaszadó az ’’eseten
kénti”, egy másik az ’’ingadozó szinvonalu” megjegyzéssel felelt. Az ösz- 
szes többi szerint a vonatkozó ismertetések jól érthetőek. Ketten teszik 
szóvá a recenziók túlságos tömörségét, rövidségét. iVz újabb kiadások 
kapcsán olyan kívánság is megfogalmazódik, hogy ezekben a recenziókban . 
határozott utalásnak kellene lennie arra vonatkozólag, hogy az újabb ki
adás anyaga mennyiben tér el a régitől - azaz érdemes-e, szükséges-e 
az újabb kiadást beszereznie. Egyébként nem tartják célszerűnek, hogy a 
közérthetőség a szakszerűség rovására érvényesüljön e recenziókban. Itt 
is inkább a kritikai állásfoglalást igénylik.

Az 1971-es évfolyamból a különösen tetsző és különösen nem tetsző re
cenziók számaránya a kiirt példák alapján pozitív; amennyiben a tetsző 
recenziók száma a nem tetszőknek több mint kétszerese.

A nem tetsző recenziók közt néhány esetben jogos volna az ellenkérdés. 
Vajon mi kifogásolni való van például a magánhasználatra kiadott Varga- 
Siptár féle Német társalgási zsebkönyv pontosan informáló rövid ismerte
tésében? Vagy a Tóth Árpádról szóló (véletlenül éppen költő által irt) ala
pos és érzékeny összegezésben? Még rejtélyesebb, hogy Barth: Az ut vé
ge c. könyvének ugyancsak igen körültekintő, párhuzamokat kínáló recen
ziója miért szerepel a különlegesen kiemeltek és kifogásoltak között egy
aránt? De mindezzel együtt is kínál hasznos tanulságot a két lista össze
vetése. A tetszéssel olvasott recenziók kétszeres aránya minden bizonnyal
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reális, hiszen az ilyen természetű kérdések lélektani törvényszerűsége, 
hogy a kérdezettek közvetlenebbül reagálhatnak a hibákra, mint az eré
nyekre. Könnyebb a hibát kipécézni, mint a pozitivumokat fölmutatni.

A BESZERZÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI

Egy még olvasatlan újdonság minőségéről a könyvtárosok a legbiztosabb 
információt fele-fele arányban a sajtó, rádió irodalomkritikáiból és az Uj 
Könyvek recenzióiból meritik. Mindössze öten közlik, hogy könyvesbolti 
dolgozóktól szereznek előzetes tájékoztatást. Többen hivatkoznak a fentiek
től eltérő forrásokra. Például: könyvkiadói tájékoztatóból, szerzőtől, TIT 
előadásokból, a müvet már ismeró könyvtárosoktól, a könyvesboltból 1-1 
példányban előzetesen vásárolt újdonságokból (illetve megtekintésre kapott 
bolti példányokból).

Arra a kérdésre: az olvasók kezébe adja-e az Uj Könyveket? 20-an felel
tek igennel. Néhányan hozzáteszik, hogy csak "esetenkint" -, többen köz
lik, hogy csak letéti könyvtárakban látják célszerűnek a közreadását. Van 
olyan tapasztalat, hogy az olvasók a bőséges tartalomismertetés miatt 
nem szivesen forgatják a kiadványt, vagy vele együtt kérnék mindjárt a 
könyveket is. Másutt a hirlapolvasó látogatói rendszeresen olvassák a re
cenziókat, s gyakran vitatkoznak is róla. 28 válasz szerint az Uj Könyve
ket nem kölcsönzik, részint azért, mivel erre (olvasószolgálat hijján, vagy 
más ok miatt) módjuk sincsen. Az elhangzott olvasói véleményekről való 
tapasztalat nagyobbrészt pozitiv. Főként a gyakorlott olvasók értékelik, 
mert segitségével könnyebben választhatják ki az ókét érdekló uj müveket. 
Vannak, akik azért szeretik az Uj Könyveket, mert szétszórt kritikák he
lyett itt egyhelyütt tájékozódhatnak.

AZ UJ KÖNYVEK TÁJÉKOZTATÓ SZEREPE

Arra nézve, hogy az UK tanácsadó tevékenysége segiti-e egy-egy gyűjte
mény fejlesztését, a válaszok többsége pozitiv. Egyik vélemény szerint a 
központi állományban, másik szerint a letéti könyvtárakban nélkülözhetet
len. Sok példát sorolnak föl egy-egy szakág fejlesztésében elért hasznos 
tapasztalatokra. (Társadalomtudományi müvek, napjaink kérdései, mező
gazdasági irodalom, természettudományos sorozatok, esztétika, filozófia, 
irodalomtudomány, pedagógiai gyűjtemény, szakszervezeti mozgalom spe
ciális irodalma, földmunkás mozgalom irodalma stb. ) "Országos vizsgálat 
eredményei is mutatják - olvassuk egy válaszban - hogy a szerzeménye
zés szakszerűbbé, biztonságosabbá vált, a gyűjtemény-arányok egészsége
sebben fejleszthetők, fény derül az Összefüggésekre".

Kérdésünkre: hasznát veszi-e tárgyszavazási gyakorlatunknak, s készit-e 
ennek alapján tárgyszókatalógust - a többségi válasz (59-ból 3 9) nemleges. 
A pozitiv válaszadók közül is csak 10-en jelzik, hogy tárgyszókatalógust 
készítenek. Egyikük teljesen az Uj Könyvek alapján teszi ezt, másik csak
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a cédulagyüjtésig jut el, harmadik a műszaki állomány, negyedik a ter
mészettudományos irodalom tárgyszavazását végzi. Van olyan kategorikus 
nem-mel válaszoló is, aki közli: a tárgyszó katalógust, más elvek alapján, 
sajátmaguk készítik. Állománygyarapitási tanácsadónknak ez a szolgálta
tása tehát a felhasználók közt ezideig kevés gyakorlati eredménnyel jár.

Sokkal kedvezőbben Ítélhetjük meg a következő kérdést: tájékozódási szem
pontból hasznosak-e a recenziók alatt közölt kis bibliográfiák, ha igen, 
miképp hasznosíthatók? Csak 15-en felelnek úgy, hogy nemi, vagy csak 
igen ritkán élnek a kis bibliográfiák lehetőségeivel. A felhasználásra néz
ve a következő változatos válaszokat kaptuk: irodalomkutatásnál, ajánló 
bibliográfiák összeállitásakor, kiállitási anyagok kiválasztásakor, szakka
talógusok szerkesztésekor, olvasói tanácsadás céljára, állom ánykiegészi- 
tésre (megnézi: az emlitett müvek megvannak-e), egy-egy iró munkássá
gának teljesebb megismerésére, alkalmankénti saját tájékozódásra, könyv
tári kis-bibliográfiák készitésére, tematikai összefüggések felderítésére, 
iró-olvasó találkozók röplapbibliográfiáinak elkészitésére (például: mező
gazdasági szakiró-olvasó találkozó vendégeinek müveit csak innét lehet 
elősorolni), kevésbé ismert irók megismerésére, ismeretek felfrissítésé
re.

Néhány hozzászólás megállapítja, hogy az Uj Könyvek-beli bibliográfiák 
pontosabb adatközléssel még hasznosabbá válhatnának. Főként a korábbi 
közlésekben hiányokat (fontos müvek kimaradását) nehezményezik. Hangoz
tatják viszont, hogy a bibliográfiák ebben a formábarf is sok fontos infor
mációs anyagot tartalmaznak. Az előző kiadások feltüntetését, az előző 
müvekre utaló és legfrissebb adatok közlését egyaránt igen fontosnak Íté
lik. Méltányolják, hogy e közlések kiegészítik a lezárt lexikonokat, min
dennapos gyakorlati jelentőségük van, mivel másutt nehezen kinyomozható 
hivatkozásokat tartalmaznak.

Arra vonatkozóan, bővitené-e a bibliográfiák szöveges részét, a MÜVEK 
felsorolását, az ajánlott IRODALOM jegyzékét? részkérdésenkint a követ
kező a válaszok aránya: a szöveges részt bővítené 2 9 megkérdezett. Egyik 
ezek közül megszorítással él: bővítené, de csak módjával: Németh László
ról például kevesebbet írjunk, Asztalos Istvánról többet. Másik vélemény 
szerint csak ismeretlen, vagy elsőkönyves Írónál szükséges bővítés. Egy 
harmadik válaszadó részletesen kifejti milyen jellegű bővítésre gondol. A 
könyvajánlási tevékenység céltudatosabbá tétele érdekében "kapcsolatos" 
müvek említését kívánná. Sarkadi: Tanyasi duvad-jának ismertetésekor 
például Móricz Sáraranyát; Móricz Isten háta mögött-jével kapcsolatosan 
Flaubert Bovarynéját, Gorkij ürügyén a rá nagy hatással lévő skandináv 
Írókat. Ilyen módon az Uj Könyvek nyújtotta tájékoztatás egy kicsit szak
mai tanácsadássá is bővülne.

A jelenlegi szöveges közlést tartja megfelelőnek 29 válaszoló. Egy továb
bi megjegyzi: inkább csökkentést, mint bővítést kívánna. A MÜVEK fel
sorolásának bővítését a szöveges résszel együtt, vagy anélkül 22-en ki
vannak. Egyikük szerint elegendő volna a müvek tüzetes ismertetését csak
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az utolsó 15 évre kiterjeszteni. 24-en javasolják az ajánlott IRODALOM 
bővítését. Ezt az 1970 óta bevezetett ujitást egyik válaszoló döntő fontos
ságúnak tartja. (Másik szélsőséges vélemény viszont ebben a formában 
kevesli, elhanyagolhatónak Ítéli. )

A  Magyar Nemzeti B ibliográfia és az Uj Könyvek összefüggéseiről, a két 
tájékoztató közelítésének mikéntjéről a válaszolók többségének nincs ha
tározott elképzelése. Többen kijelentik, hogy nmás-más célt szolgálnak”
- a közelítés szükségtelen! "A z  Uj Könyvek rovására menne, késleltet
né, indokolatlanul földuzzasztaná” . A pozitív javaslatok elsősorban abban 
megegyezők, hogy a cím leírást és a szakjelzetet azonosítani kellene. (Hogy 
a cim leirási gyakorlat nem mindig egységes, példa rá: az UK: 701302
és az M NB-70/17:794). Többször fordul elő az a vélemény is, hogy a 
két kiadvány kéthetenkénti periódusa lehetővé tenné az egymásra utalást. 
A z MNB közölhetné az Uj Könyvek tételszámot; ez a recenziók könnyebb 
megtalálását is lehetővé tenné.

A  leginkább figyelem re méltó javaslatok a Könyvtárellátó által nem ter
jesztett, könyvesbolti forgalomba is esetlegesen kerülő kiadványok kapcsán 
fogalmazódik meg. ” A Nem zeti Bibliográfiába felvett, intézményeknél meg
jelenő és kereskedelm i forgalomba nem kerülő müvekre - az MNB alap
ján - esetenként cím jegyzék formájában hívhatná fe l az Uj Könyvek a 
bibliográfiai munkát végző nagyobb közművelődési könyvtárak figyelm ét” . 
Hasonló elképzelés szerint az Uj Könyveknek megjelenhetne egy másik 
sorozata vagy melléklete, amely a MNB-anyagából közölne olyan könyves- 
bolti forgalomba nem kerülő kiadványokat, melyek közművelődési könyv
tárak részére érdekesek lehetnek. Végül egy átmeneti megoldásként: ” A 
MNB teljessége felé közelíthetne az Uj Könyvek oly módon, hogy a Könyv
tárellátó által nem terjesztett könyvek fontosabbjairól is közölne cím le
írást, recenziót. A mostani mellékleteket igy az Uj Könyvek rangjára, 
számaiba emelhetné” .

A  válaszolók egyébként ismételten megjegyzik, hogy az állomány gyarapí
tási munkában párhuzamosan használják a MNB-t és az Uj Könyveket.

A körkérdés végén összefoglaló véelményt és egyéb j a v a s l a t o t  kértünk 
az Uj Könyvek tartalm i és form ai javítására vonatkozólag. Szembetűnő, 
hogy a válaszolók mintegy fele (az összefoglaló véleményre is vállalkozók 
abszolút többsége) ezt az alkalmat az Uj Könyvek dicséretére használja 
fe l: ” Egyik legnélkülözhetetlenebb segédeszköz; a könyvtári munka más 
területén is hasznosítható; pótolhatatlan segédeszközzé lett. A  kisebb hi
bák eltörpülnek hasznossága mellett; Tartalm ával elégedettek vagyunk, 
szerkesztésmódját, formátumát megszoktuk, jónak látjuk” . - "Szerkeze
tének tökéletesedésében, a recenziók színvonalában nagyon sokat fe jlő 
dött. Olvasószolgálatban is jó l használható. Tartalm i szintje mind maga
sabb igényeket is k ielégít” . - ” 1971-ben sokat javultak a recenziók” . - 
” Jó, nélkülözhetetlen. Tartalmában állandóan fejlődik. Sokat változtatni 
nem szabad!” - "Nekünk jó és azok vannak többségben, akiknek jó ! ” - 
"A  legjobb segítség az állománygyarapítás ban” . - "Mind tartalmi, mind
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form ai szempontból m egfelel rendeltetésének. Nélkülözhetetlen, különösen 
a falusi könyvtárosok tájékoztatása szempontjából. !! - 11 A z  egész közműve
lődési könyvtárügy javát szolgá lja1'. - Egy vélemény az eddigi d icsérn i- 
valókat s a további követelményeket igy összegezi: A  könyvtárosi munka
egyik legfontosabb segédeszköze; különösen az olvasószolgálatban pótolha
tatlan, mert a beszerzésen túl is segíti az irodalomban való tájékozódást. 
Ezt a nemes feladatát akkor tudja megvalósítani igazán, ha a recenziók 
színvonala egyenletesen magas lesz, ha határozott kritikát tartalmaz és a 
szerzők a legfontosabb információkat választják ki a nagy tömegből; ha a 
szakkönyvek ism ertetésénél kerülik a tudományos tolvajnyelvet - m iáltal - 
ezek a recenziók bevezető jellegűek, közérthetóek és világosak lesznek.

A különféle, - javarészt szervezési-technikai problémákat em litó - egyéb 
javaslatok , követelések a következőkben summázhatok:

Szükséges volna:

- Az évenkénti mutató gyorsabb kiadása
- Évenkénti tárgyszó-mutató készítése
- Ötévenkénti kumulált index készítése
- A helyesbítések következetesebb közlése
- A  cím leírások hibáival kapcsolatban figyelmesebb rev íz ió  alkalmazása
- A  szerzők nemzeti hovatartozásának megadása (kivált angolszász írók 

esetében)
- Az UK régebbi évfolyamainak utólagos beszerezhetése (kivált ujonan 

létesült könyvtárakban)
- Az átfutási idő rövidítése
- Repülőlapokon készült, esetleg perforált, beragasztható, rövidített re - 

cenziós változat
- Az ism eretlen és ismertebb külföldi irók nevének következetes kiejtési 

mutatója
- Periodikák, térképek külön rendelőjegyzéken való szerepeltetése.

Elvi, tartalm i szempontból szükséges volna:

- Igazi, jelentős müveket megdicsérni
- A kereskedelm i szempontok figyelem bevételét az eddigieknél is jobban 

m ellőzni
- A klasszikus müvek recenzióit ismertségük ürügyén nem elnagyolni
- Az ism ertetéseket egy-egy terület legjobb szakem bereivel íratni
- Az Uj Könyvek felhasználása az Olvasó Népért mozgalomban (ilyen je l

legű más magyar nyelvű periodika ugyanis nincsen).
- Az Uj Könyvek társadalmi hatásfokának növelése végett a könyvtárak 

falai közül való kilépés. (A hírlapárusoknál és a könyves boltokban is 
hozzáférhetővé kellene tenni. )

к
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Tekintve, hogy a válaszolok véleményei és javaslatai az Uj Könyveket mint 
realitást veszik figyelembe, a körkérdés egyik talán legfontosabb tanulsága, 
hogy a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási munkájukat elképzel
ni sem tudják a kéthetenként megjelenő gyarapítási tanácsadó nélkül. Mű
velődéspolitikai szempontból tehát arra kell törekedni, hogy a szerkesztés 
munkája a használók véleményeiben kifejeződő, gyakorlatilag megvalósítha
tó általános követelményeknek az eddiginél jobban megfelelhessen.

Szelektív információs szolgáltatás 
a mezőgazdasági termelés részére

HERPAY Balázsné

A közreadott ismeretek exponenciális növekedése és ennek nyomon követé
se egyre nagyobb feladat elé állítja a népgazdaság valamennyi ágában dol
gozó szakembereket. Különösen vonatkozik ez a mezőgazdaságra, ahol 
még az oktató-kutató központok is sokszor távoiesnek a nagyobb városok
tól, az üzemek (állami gazdaságok, termelőszövetkezetek) többsége pedig 
falun helyezkedik el, igy részükre az információáramlásba való bekapcso
lódás már ezért is nehéz. Problémát jelent a gyakorlatban dolgozó mező- 
gazdasági szakemberek részére továbbá a - bár javuló tendenciát mutató - 
hosszú munkaidő, amely 10-12 óra a term elési idényben, amikor még a 
hétvégi pihenőnapokat is időnként munkával töltik. A nehézségeket fokozza, 
hogy az üzemekben dolgozó szakemberek közül nyelvtudás hiányában arány
lag kevesen tudják a külföldi irodalmat, értesüléseket közvetlenül haszno
sítani.

A  szakmai információnak az az egyre nehezebbé váló kérdése pedig, hogy 
az értesülések özönében a tájékozódás fokozott erőfeszítést kíván, a mező- 
gazdaságban a többi népgazdasági ághoz hasonlóan szintén fennáll. A te l
jesség igénye nélkül néhány adat a MÉM terület információmennyiségéhez; 
csak a sajtótermékekre koncentrálva:

Tudományos, ism eretterjesztő és szakmai irodalom (egyedi kiadvány *könyv 
+ füzet) 1971 folyamán 4214 db jelent meg, ebből mező és erdőgazdasági, 
valamint állattenyésztési 281 db volt (KSH adat). 1 2

1. Könyvkiadás: évente kb. 100-120-ra tehető a mezőgazdasággal, 
éle lm iszeriparral, erdészettel és elsődleges faiparral kapcsola
tosan megjelenő szakkönyvek száma (a felsőfokú tankönyvekkel 
együtt).

2. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Tájékoz
tatási Főosztálya évente kb. 50 fé le  brosúrát, plakátot és röp
lapot bocsát ki, 100 000-es példány számban.
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3. A  napilapok és hetilapok legtöbb száma közöl az ágazatra vonat
kozó értesüléseket. A népszerű tudományos lapok rendszeresen 
közölnek cikket mezőgazdasági tárgykörből: Búvár, Elet és Tudo
mány, Term észet Világa.

4. Szaklapok: A MÉM területén rendszeresen megjelenő szaklapok 
száma 51-re tehető. Ezenkivül a kapcsolatos tudományterületeken 
kb. 6 szaklapban lehet az ágazatra vonatkozó cikkeket találni.

5. Rendszeresen megjelenő kiadványok: a kutató és oktató intézmé
nyeknek 35 féle, az Állami Gazdaságok vonalán 3 féle, a Term e
lőszövetkezeti Szövetségek területén legalább 20 féle, a szaktanács 
adással kapcsolatban központilag 3 féle, az egyes intézményeknél 
kb. 10 féle kiadvány jelenik meg évente, különböző gyakorisággal.

6. A rendszeresen (havonta, kéthavonta) megjelenő dokumentációs 
kiadványok száma 10 a mezőgazdaság és erdészet, és 3 az é le l
m iszeripar területén.

7. Egyedi kiadványok: Minisztériumi fejlesztési koncepció (évi 10-15 
féle), a kutató és oktató intézmények gyakorlat felé kiadott mód
szere i (évente kb. 20 féle), az AGROINFORM témaösszeáiiitásai 
(évente kb. 30 féle), tanácsok, vállalatok, üzemek uj eljárásokat, 
eredményeket, alkalmazási módokat ismertető kiadványai.

8. A terület könyvkiadáson kivüli egyedi kiadványainak száma évi 
1000-1100-ra tehető, periodikus kiadványokban leközölt cikkek, 
tanulmányok, ismertetések száma átlagosan 6500-7000 évente.

A sajtótermékeken kivül természetesen a többi információhordozó (kiállí
tás, film , bemutatók, előadások stb. ) is sok értesülést közvetít.

Mint látható, ill. az előzőekből is kitűnik, a mezőgazdaságba megfelelő 
mennyiségű tudományos-műszaki információt áramoltatnak. Az értesülések 
hatékony, szelektív terjesztési módszerei és a felhasználók ism eretgaz
dálkodásának színvonala azonban esetenként kívánnivalót hagy hátra.

Az információellátottság, - igény és - szükséglet felm érésére az Agro- 
inform az 1969-70-71 évek folyamán kérdőíves vizsgálatot végzett. A fe l
mérés elsősorban a termelésben dolgozók igényeit volt hivatott feltárni.
A kutatás, oktatás, irányítás elvárásai ugyanis jobban ismertek és ennek 
alapján megfelelően kielégítettek voltak, az előző években kialakult szol
gáltatások segítségével.

E felm érés során évi 400-500 kérdőív került kiértékelésre, majd a 3 év 
anyaga összesítésre. A felmérésből egyértelműen kitűnt, hogy a mezőgaz
dasági termelésnek speciális, tömör, gyakorlati kiadványokra lenne igénye. 
A vizsgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági gyakorlatban 
dolgozó felsőfokú képzettségű, vagy azzal egyenértékű tudásu szakemberek 
információk iránti kívánságai egyre differenciáltabbak és a zárt technológiák 
term elési rendszerek bevezetésével komplexen jelentkeznek. Különböznek
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még ezek az információigények egyrészt szakágazatok szerint egymástól, 
másrészt a kutatók-oktatók igényeitől. Továbbá a gyakorlati szakemberek 
tájékoztatási elvárásaikat esetenként nem tényleges információszükségletük, 
hanem a legkorszerűbb módszereket és formákat még nem ismerő igényeik 
alapján adják meg, akkor is olykor homályosan.

A  tájékoztatási intézménynek, amely részükre speciális kiadványt akar in
dítani, mindezeket a problémákat ismernie kell ahhoz, hogy a nyújtott é r 
tesülések valóban hatékonyak legyenek. A cél a szakembercsoportok szá
mára olyan szelektiv információs szolgáltatások létrehozása, amelyek tar
talmukban és formájukban információs szükségletüknek megfelelnek.

Az egyik ilyen szolgáltatástípust egy speciális ágazat, a szőlészet-borászat 
terén inditotta be az Agroinform  1970 júniusában. Itt ugyanis konkrét igény 
és megkeresés érkezett a gyakorlati szakemberek részérö l a külföldi iro 
dalommal történő folyamatos ellátás iránt.

A  kiadvány koncepciója a bevezetőben érintett problémák, az irodalomból 
és személyesen megismert korszerű módszerek, valamint egy 3 éves in
formációigény - és - ellátottság felm érés szintézise alapján alakult ki.

A  KIADVÁNY FORMAI ISMÉRVEI

Miután kevés idővel rendelkező, nem kutató tipusu felhasználókról van szó, 
nagy súlyt fektettünk a formai követelménj’-ekre. A kiadvány fektetett A4 
méretű, élénk sárga, borospohárral és szőlőfürttel diszitett lakkozott fe 
dőlapot kapott. A  három hasábos szöveg IBM Írógéppel, rotaprint sokszo
rosítással készül, az egyes fő témák között választólapokkal, amelyeken 
a feldolgozott anyag rövid indokolása is megtalálható. A részletes tarta
lom jegyzék-oldal után a kiadvány célját, használatának módját ismertető 
állandó szöveg látható. A szöveget sok helyen ábrák lazítják fel, eseten
ként - amennyiben a szöveghez nincsen elég ábra - a témához kapcsolódó 
tárgyú diszitő jelleggel. A hely teljes kihasználására - ha a szöveg nem 
tölti kj a teljes oldalt - kapcsolódó híranyagot iktatunk be. Egy-egy szám 
terjedelme kb. 40-50 oldal, az indexen kivül, m ivel ennél nagyobb te r je 
delmű anyagot ezek a felhasználók már nem olvasnának el figyelmesen. A 
megjelenés gyakorisága havi, igy biztosítható a folyamatosság.

A KIADVÁNY TARTALM I ISMÉRVEI

Az egyes részek három részből állnak: irodalm i ismertetésekből, Fórum 
rovatból és egy szőlészeti-borászati KWIC indexből.

1. A témakiválasztás és feldolgozási mód a felhasználóra orientált. A  ki
adványban termelést érintő kérdésekkel kapcsolatos irodalom kerül ism er
tetésre, a lényegre komprimált, de mégis olvasmányos formában. K ife je
zett igény volt - és ez találkozott az Agroinform  elképzeléseivel is -, 
hogy a kiadvány egyes számai egy-egy témával foglalkozzanak, tehát mono- 
tematikusak legyenek. így ugyanis az értesülések nem sikkadnak el olyan
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könnyen, jobban meg jegyezhetők és visszakereshetők. Az egyes témák a 
szőlészet-borászat egy-egy kérdését teljes szélességében dolgozzák fel, 
érintve mind a termesztési-technológiai, mind szervezési, Ökonómiai, 
növényvédelmi, statisztikai stb. problémákat.

2. A külföldi irodalom ismertetési rész mellett helyet kap a kiadványban 
egy kb. 8-10 oldal terjedelmű Fórum rovat. Ebben vagy a főrovatban tár
gyalt témához kapcsolódó magyar vonatkozású cikkek, ismertetések, vagy 
fontos híranyagok kapnak helyet. Évente 3-4 számban előtérben álló kér
désekben vitát is indítunk.

Mind a főrovat, mind a fórum tematikája előzetesen rögzített a szerkesz
tőbizottsággal, amelynek tagjai a felhasználói kör egyes képviselői.

3. Szőlő - Bor Index. Ebben a kiadványban kerül közreadásra a MÉM tár
ca első számitógép közbejöttével készült KWIC rendszerű indexe, szerző i 
névmutatóval kiegészítve. Az index fe lö le li a téma teljes vertikumát az 
Agroinform  Agrárirodalm i Szemle, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, 
Külföld mezőgazdasága és Mezőgazdasági Tanulmányutak c. kiadványainak 
szőlészeti-borászati és azzal kapcsolatos feltárt irodalma alapján; készül 
havonta. Használója biztos lehet, hogy a szőlészet-borászat terén vala
mennyi hazai- és külföldi, a magyar szakkörök számára lényeges közzé
tett ism eretrő l ezúton egy helyen gyorsan tudomást szerez.

Egy-egy száma kb. 140-160 cim (esetenként mücim) és címenként 4-6 
releváns szó kerül kijelölésre, a címekhez tartozó valamennyi szerzővel.
A hivatkozás a m egfelelő dokumentációs kiadványra történik. Az input 
és output Optima 527 lyukszálagos berendezéssel, a permutálás Minszk 
22 számítógéppel készül. Az indexből kikeresett anyagokat a Szőlő-Bor 
Index végén lévő, előre elkészített levelezőlapon lehet az Agroinform tól 
eredetiben, másolatban, vagy fordításban igényelni.

VISSZACSATOLÁS

Másfél év tapasztalata egy újszerű szolgáltatással kapcsolatban meglehető
sen kevés, egyre több azonban a felhasználóktól személyesen kapott ref
lexió, amely nagyon pozitív. A folyamatos visszacsatolás biztosított a 
szerkesztőbizottságon keresztül, amelynek tagjai egyes megbeszéléseken 
részletesen kitérnek a szakemberek elhangzott véleményére és igényeire. 
Azt, hogy a felhasználók mennyire magukénak érzik a lapot, bizonyítja 
az első vitatémánkhoz érkezett nagyszámú hozzászólás is.

Miután a kiadvány a konkrét szőlész-borász termelési kör információs el
látásán kívül modellül kíván szolgálni más szakterületek részére is, ér
dekes megemlíteni, hogy több más ágazat is érdeklődik hasonló speciális, 
differenciált igények kielégítésére hivatott információs szolgáltatás iránt.
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F O R U M

Rutinmunka-e a katalogizálás? Levél a szerkesztőséghez

A Könyvtári F igyelő 1972. évi 4. számában Katsányi Sándor figyelem re 
méltó írásának egyik tétele azt állapítja meg, hogy a közművelődési könyv
tárban dolgozó katalogizálók tevékenységének nagy része rutinmunka, ez 
alapfokú ismeretekkel is jó l elvégezhető, továbbá, hogy nagy részük mun
kája nem áll arányban végzettségükkel.

A  tanulmányhoz és különösen ehhez a kitételhez többen is hozzászóltak. 
Felú jítja a problémát a Könyvtári F igyelő ez évi első számában a könyv
tárosképzéssel foglalkozó több cikk. Futala Tibor már mindenféle cím le
írásra vonatkozóan általánosít írása 9. sz. jegyzetében: M, . .  ilyen munka
körök (t. i. amelyek ismeretanyagát egy elképzelt könyvtárosi szakközép- 
iskolában lehet elsajátítani): rutin c ím le írá s .. .  stb. n Szabó Sándor e gon
dolatot továbbviszi, szerinte a könyvi íros i rutinfeladatokat ellátókat mun
kakörük betöltéséhez eddig feleslegesen magas követelményeket támasztó 
képzésben részesítették, ezen a területen a képesítést nem nyújtó tanfolya
mi ismeretek is elégségesek, E M segédkönyvtáros ok” számára szükséges 
főbb ismeretek között fe lsorolja  a cím leírás adatai, modern könyvek cím
leírása feladatokat is.

Mint látjuk, mindketten már a képzésről általában írnak.

Nem szeretném megismételni a korábbi felszólalók nézeteit, és inkább 
újabb szempontból óhajtom megvilágítani a kérdést. Úgy vélem, egy alap
vető tévedéssel kell szembeszállni. A  legkülönbözőbb könyvtári feltáró 
munkafolyamatokat illetnek egyetlen szóval r u t i n  c í m l e í r á s .  Ilyen 
fogalom nincs. A munka t a r t a l m á t ,  r é s z l e t e i t  kell elemezni, en
nek alapján meghatározni a munkamegosztást, és a munkamegosztás alap
ján végzett feladatokhoz mérni a képesítés szükségességét. Sajnos hazánk
ban kevés a munkaszervezéssel, a munka elem eire bontásával foglalkozó 
szakirodalom, pedig ennek meg kellene előznie a képzésben elő irt kívánal
makat.

A cím leírást, az egyéni feldolgozást igénylő dokumentumok leiró katalogi
zálását csak egyféleképpen - az érvényes szabályok előírásainak m egfele
lően - jól és magas színvonalon szabad elkészíteni. Munkamegosztásban a 
le iró  katalogizálás tartalm i munkája - a forma és a cim fej megválasztása, 
a melléklapok cimfejeinek meghatározása, a könyv más müvekkel kapcso
latos összefüggéseinek megállapítása, valamennyi adat bibliográfiai hite
lességű közlése - f e l s ő f o k ú  k é p e s í t é s t  igénylő munkakör. Az ilyen
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cim leirás alapján szerkesztett katalógus minden könyvtár prim ér in for
mációs eszköze, amelynek színvonalára - nem hangsúlyozhatjuk eléggé - 
a könyvtárak minden típusában ügyelni kell. Az állomány feltárása a le 
iró  katalogizálásnál kezdődik, és bár betűrendes le iró  katalógusaink nem 
nyújtanak tartalm i információt, de konkrét könyvtári állomány forrásaihoz 
vezetnek. A  katalógus információs anyaga tehát a cim leirás m ódszerétől 
és a feltárás m élységétől függ. Ha katalogizáláson ezt értjük és ezt kell 
értenünk, világos, hogy nem elegendő valamilyen tanfolyam elvégzése. 
Szabad talán itt az uj c im le irási szabályok tervezetére utalnom, amely 
2 69 pontban foglalja össze a könyvek cím leírására vonatkozó előírásokat. 
Ezek teljesítéséhez széleskörű általános ism eretek szükségesek.

A katalogizálás fogalmához a tartalm i munka mellett olyan feladatok is 
tartoznak, amelyekhez már nincs szükség felsőbb képesítésre. Mindenkor 
az adott könyvtár feladataitól függően határozhatók meg ezek a valóban 
rutin munkák.

A  munkamegosztás mellett jobban kellene hasznosítani könyvtárainkban a 
már egyszer másutt jó l elkészített cím leírásokat. (Magyar Nem zeti B ib li
ográfia, Uj Könyvek, nyomtatott katalóguscédulák, külföldi nemzeti b ib li
ográfiák stb. ) Ezek a d a p t á l á s a  a helyi könyvtári kívánalmakhoz nem 
kíván mást, mint gondos, következetes előírásokat és azok gyakorlati a l
kalmazását. Ez is rutinmunka, de nem cim leirás.

Végül még egy - most már nem a katalogizáláshoz közvetlenül kapcsolódó 
- megjegyzés.

Ha megszűnik a jelen legi un. középkáder képzés és helyébe a képesítés 
nélküli nségédkönyvtáros” lép, félő, hogy a könyvtári szem élyzet egy ré 
szének színvonala rohamosan süllyedni fog. A jelen legi összetétel érett
ségizettekből alakul, akiknek jó képességeik vannak, de valamilyen okból 
nem kerültek egyetemre, ugyanakkor pályát látnak maguk előtt. Ha meg
szűnik a képesítés, akkor a könyvtárosi pálya semmi vonzót nem nyújt a 
fiataloknak, átmeneti állomásnak fogják tekinteni, nagy lesz  a fluktuáció, 
vagy olyan színvonalon állók maradnak meg, akiket könyvtári munkára 
csak az képesít, hogy másra alkalmatlanok.

Köszönöm, ha e rövid hozzászólásnak helyt adnak. Minden szakmai lokál
patriotizmus mellett úgy vélem, a túlzott általánosítás nem tesz jót szak
mai munkánk jövőjének és a katalogizálás területén dolgozók megbecsülé
sének sem.

/
FARAGÓ Lászlóné 

OSZK Katalogizáló Osztály 
vezető je
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K IT E K IN T É S

Az iskolai könyvtárak mint audiovizuális (AV) központok.
(Az angol-amerikai fejlődés és tanulságai)

KÁROLYI Ágnes

1. A  PROBLÉMA FELMERÜLÉSE - ÉS LÉNYEGE

Az AV-központok kialakulása és egész problematikája nem más mint az 
oktatásügy területén tapasztalható átalakulások, a kibontakozó világverseny 
iskolai könyvtárügyi vetülete. A lig  hogy felismertük az iskolai könyvtárak 
növekvő, sót megváltozott szerepét az oktatásban - fő leg az önálló, alko
tó gondolkodás, aktivitás kialakításában - kiderült, hogy időközben maga 
ez a könyvtár is megváltozott: alapvető ( ti. információ-gyűjtő, -tároló 
és - közvetítő) funkciójának megtartása m ellett tevékenységi köre, párhu
zamosan az információhordozók differenciálódásával, nagy mértékben ki
bővült.

Az uj feladatok fe lism erése az 1950-es évek derekára tehető. Első m eg
fogalmazása az Iskolai Könyvtárosok Am erikai Szövetsége (AASL) 1956. 
évi határozatában olvasható:

" . . .  az iskolai könyvtár, amellett, hogy rendkívül fontos funkciót tölt be 
a tanulók egyéni olvasásának irányításában és az iskolai tantervek fe jles z 
tésében, az oktatóeszközök központjának szerepét is be kell töltse az is 
kolában. Az oktatási anyagok közé tartoznak a könyvek... és egyéb nyom
tatott anyagok, a filmek, hanglemezek és magnószalagok, valamint az ok
tatás és tanulás segítését szolgáló újabb technikai eszközök'1 (1)

(Ezt akkor, fi. 195 6-ban, "m ég többen vitatták", Írja  Crawford jó év
tizeddel később, 1969-ben, ami azt is jelenti - s ezt számos más forrás 
is alátámasztja - hogy ez az amerikai iskolai könyvtárosok körében már 
rég nem képezi többé vita tárgyát. (2) A  későbbi amerikai fejlődés ism e
rete alapján, amelynek hatása az egész angolszász nyelvterületre kisugár
zott, ebben nincs is okunk kételkedni. )

Az említett szövetség 1960. évi iskolai könyvtári szabványai (Standards 
for School L ibrary Problem s) még határozottabban fogalmaztak: "az ered
ményes oktató munkához feltétlenül szükséges, hogy a pedagógusok és a 
tanulók el legyenek látva a m egfelelő nyomtatott, valamint audio-vizuális 
anyagokkal." (3)
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A z 1965-ös Elemi és Középiskolai Oktatási Törvény (Elementary and 
Secondary Education Act = ESEA) pedig, amely egyébként is fontos m ér
földkövet jelentett az amerikai oktatásügy fejlődésében - valamennyi be
számoló egybehangzó véleménye és adatai szerint - Mminden egyéb ténye
zőnél hatásosabban járult hozzá az oktatási eszköz-központok létesítésének 
gyors terjedéséhez.11 (4)

A  további fejlődést jellem zi, hogy a következő iskolai könyvtári szabvá
nyokat 1968/69-ben az AASL már a ''Department of Audiovisual Instruc- 
tionn-nal (a Nemzeti Oktatási Szövetség Audio-Vizuális Osztályával) együtt 
adta ki. (2) Ezek a dokumentumok már világosan megfogalmazzák a szük
séges változások összetevőit is, s különösen a következő tényezők szere 
pét hangsúlyozzák: az ismeretek robbanása, a tanulóitjuság létszámának 
ugrásszerű növekedése, az oktatási folyamat lényegének feltárása terén 
elért eredmények, és végül - de nem utolsó sorban - a technikai fejlődés 
vívmányai. Vagyis éppen azok a tényezők, amelyek általában az oktatás
ügy fejlesztését, az uj programok, tantervek stb. kidolgozását is szük
ségessé tették.

A vállalati, szem élyi és egyesületi alapítványok kezdeményezésére indult 
programokat (az 1 300 000 dolláros Knapp Project (5), 1963-1968, a D is 
covery Project stb. ) hamarosan követték a hivatalos, a törvényhozás és 
a Szövetségi Kormány (ESEA, 1965) (4), valamint az egyes államok által 
is támogatott programok. 1966/67-ben például harminc államban létesítet
tek speciális pénzügyi alapokat a pedagógusok és tanulók számára készí
tendő oktatási programok és uj oktatási anyagok kidolgozására. (6)

Az említett programok számszerű eredményeinek közlése nem lehet fe l
adatunk: azokat minden érdeklődő megtalálja a hivatkozott irodalom alap
ján. Célunk itt csak az amerikai kísérlet elvi eredményeinek, jelentősé
gének és tanulságainak felvázolása, és az, hogy felhívjuk a figyelm et a 
kialakított uj szervezet legszélesebb skálájú - a legszerényebb és a leg 
kedvezőbb anyagi lehetőségek közötti - alkalmazhatóságára, legfőképpen 
pedig a benne re jlő  pedagógiai lehetőségekre.

Tény, s a vázolt előzmények alapján érthető is, hogy az amerikai iskolai 
könyvtárakban - sőt, ezek hatására lassan az egész angolszász nyelvterü
leten - ma már a nem-könyv jellegű információs eszközök is teljes pol
gárjogot nyertek, illetve nyernek. (7) A  hagyományos bibliográfiákban pe
dig jó l megférnek egymás mellett a könyvek és a nem-könyv jellegű in
formációs anyagok: a magnószalagok, hanglemezek, filmek, diapozitivek, 
m ikrofilmek stb.

2. A TÁJÉKOZÓDÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AZ AV-KÖZPONTOK 
KÉRDÉSÉNEK AKTU ALITÁSA  - NÁLUNK

Mielőtt azonban közelebbről megnéznénk, hogy mik is azok az AV-közpon
tok, miben áll a szerepük és hatásuk - és főleg, mik azok az eredmények,
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amelyek a velük foglalkozó szakemberek fantáziáját a legmerészebb ka
landokra csábítják - fel kell vetnünk egy kérdést. Kell-e, s időszerű-e 
ezzel a kérdéssel foglalkozni nálunk is?

Egy valószinüleg kevéssé ismeretes, de rendkívül figyelemreméltó, s bi
zonyára sokak számára kellemes meglepetést keltő statisztikai kimutatás 
világos és egyértelmű, minden másnál meggyőzőbb választ ad erre a kér
désre, bizonyltja nemcsak a problémával való foglalkozás aktualitását, 
hanem a kérdésfelvetés realitásán és szükségességén túl, annak sürgető 
voltát is. És mert nem egyszerű könyvtárügyi kérdésről, hanem egész 
oktatásügyünk fejlesztésének egyik kulcskérdéséről van szó, megérdemli, 
hogy ennek megfelelően kezeljük.

AV-eszközök a magyar iskolákban az 1972/73. tanévben

Az iskolák száma általános közép
5 200 540

Rádió 9 174 1 635
TV 9 770 1 152
Magnó 7 339 3 681
Lemezjátszó 7 526 2 138
Hangos f£2mvetítő 
Néma

2 130 
371

800
243

Dia- filmvetítő 14 615 2 925
Episzkóp 675 399
Epidiaszkóp 868 598
Nyelvi laboratórium - 68
írásvetítő - 8
Hangerősitő 1 687 219

Ez az adatsor meggyőzően mutatja, hogy az AV oktatási eszközök térhó
dítása nálunk is megkezdődött, sőt meggyorsult. Annál nyugtalanitóbb azon
ban, hogy az eszközök számának növekedésére vonatkozó adatokkal ellen
tétben, semmiféle lehetőségünk nincs arra, hogy azok felhasználását, hasz
nosítását is figyelemmel kisérjük. Mégpedig egyszerűen azért, mert ezek
nek az eszközöknek nincsen olyan gazdája az iskolákban, mint az angol
szász országok iskolai könyvtárai. Az utóbbiak ugyanis megfelelő könyv
tártechnikai és szervezéstechnikai tapasztalatokkal és eszközökkel rendel
keznek ahhoz, hogy az AV-eszközök beszerzését, nyilvántartását (és kar
bantartását), legfőképpen pedig forgalmazásának színvonalát biztosítsák.

Röviden: az AV-eszközök - sót, ma már esz köz-állomány - fejlesztésének 
tervszerűsége, méginkább pedig a - növekvő méretű, s pedagógiai szem
pontból felbecsülhetetlen értékű - állomány maximális hasznosítása, for
galmazása nem látszik biztosítottnak. Nézetünk szerint komoly aggodalom
ra ad okot, hogy ez az egyébként örvendetes fejlődési folyamat az iskolai 
könyvtárügy tervszerű fejlesztési törekvéseitől függetlenül, attól elszakitva 
bontakozik ki, s növekvő nehézségeinek leküzdésében lemond az iskolai 
könyvtári szervezet által nyújtott lehetőségek hasznosításáról.
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Pedig az iskolai könyvtárügy időközben kibontakozó tervszerű fejlesztése, 
ha talán még nem is mindenütt, de általában már biztosítani tudná ezeket 
a lehetőségeket, ha - miként az más, e tekintetben fejlettebb országokban 
történt és történik - a két "eszköz-tár" fejlesztését, már csak ésszerű
ségi és gazdaságossági okokból is, nálunk is összekapcsolnák.

Az AV-eszközök központosítását, felhasználásuk maximális megtervezését 
és megszervezését a szocialista könyvtárügy egészének fejlődését befolyá
soló mozzanatok mellett, más tényezők is indokolják. Az AV-eszközök 
ugyanis költséges technikai eszközök; "gépek", amelyek kihasználtsága, 
’'amortizációja” (sokkal inkább, mint a könyveknél!) nagyon is fontos szem
pont. Mégpedig azért, mert itt nemcsak az információk, hanem az infor
máció-hordozók (igen gyors!) elavulásával is számolni kell.

Ilyen körülmények között félő, hogy mindazt, ámi eddig ezen a téren tör
tént - beleértve a "TV-t minden iskolának" lelkes mozgalmát is - a József 
Attila által kárhoztatott "meg nem gondolt gondolatok" körébe kell sorol
nunk. Mert mit ér a dolgozónak áldozatkészsége által biztosított iskolai 
TV, ha üzembentaríása nincs megoldva? És mit érnek a gyakran különbö
ző szertárakban elfekvő, jobb esetben is alig kihasznált eszközök - ha 
még használatlanul is elavulnak?

3. AZ AV-KÖZPONTOK FUNKCIÓJA ÉS SZERVEZETE

Az AV-központok vagy (oktatási) eszköz-központok különböző angol-ameri
kai elnevezéseinek s azok magyar fordításainak csokorba gyűjtése önma
gában felérne egy fogalom-meghatározással és elemzéssel. (8) Az azon
ban bizonyos, hogy az egyes központok létrejöttének körülményeit, vagy 
a súlypontinak tekintett feladatokat stb. tükröző elnevezések sokasága el
lenére az ujtipusu intézmény lényege, funkciója azonos. Olyan "tár"-ról 
van ugyanis szó, mely a hagyományos információs eszköz, a nyomtatott 
könyv mellett

1. mindenféle uj információs eszköz (taneszköz), főleg AV-eszköz "tára", 
központja is, s amely a hordozók megjelenési formájától függetlenül gyűj
tött információkat

2. a hagyományos könyvtári szervezés technikánál magasabb szintű, kor
szerűbb szervezéstechnikával (és technikai eszközök felhasználásával) 
gyűjti, tárolja és dolgozza fel, és mindenekelőtt

3. terjeszti-hasznositja, mégpedig

4. az egészében átalakuló, az oktatási folyamat megismerése terén elért 
(és elérendő) minden eredményt hasznosítani kivánó, korszerű oktatásügy 
érdekében, szolgálatában...
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Végeredményben tehát olyan szervről van itt szó, mely már sokkal inkább 
jellemezhető egy cél szolgálatába állitott szervezet aktivitásával, mint a 
gyűjtött információk tárolásával, (Ezért szorul háttérbe a korábbi Mkönyv
tár" elnevezés a "központ11 megjelöléssel szemben, ) Olyan központról van 
szó, melyet (nem tárolt, hanem mozgatott) anyagában a legnagyobb vál
tozatosság és színes ség, működésében a legnagyobb aktivitás és rugalmas
ság, minden korábbit meghaladó nyíltság, dinamika; nemcsak az uj irán
ti érzékenység, hanem annak tudatos keresése jellemez. (1-11)

Mindezek persze könnyen arra csábíthatnak, hogy az uj intézményben 
egyszerien egy továbbfejlesztett, korszerűsített könyvtárat lássunk, hi
szen ezek a funkciók és elvek - legalábbis mint célkitűzések - lényegé
ben a korszerű könyvtárakat is jellemzik. És könnyen felmerülhet az az 
ellenvetés is, hogy mindezek az AV-központok esetében is csupán csak 
elvek, célkitűzések, s más kérdés, hogy mi valósult meg azokból a gya
korlatban. További érv lehet az iskolai könyvtár és az AV-központ közti 
különbség elmosásában az is, hogy a nem-könyv jellegű információs esz
közök térhódítása az egész könyvtárügy fejlődésének általános jellemző
je. (12) Mégis az AV-központok tevékenységében tapasztalható (mennyisé
gi) változások hatására az a véleményem, hogy itt egy minőségileg is uj 
intézménnyel állunk szemben, s ennek a minőségileg újnak - valamiféle 
szakmai sovinizmustól gátolt - fel- és el nem ismerése, különösen szá
munkra, iskolai könyvtárosok számára lenne veszélyes, mert megnehezi- 
tené, hogy felnőjjünk az előttünk álló feladatokhoz...

Az a tény pedig, hogy az AV-eszközök könyvtári térhódításában a könyv
tárügy általános fejlődési tendenciáját kell felismernünk, véleményem sze
rint csak aláhúzza azt, hogy fokozott figyelmet kell szentelnünk az iskolai 
AV-központok kialakulásának, mert ebben a fejlődésben, úgy látszik, ép
pen az iskolai könyvtárügy átalakulása az iránymutató.

4. NÉHÁNY KONKRÉT PÉLDA. AZ AMERIKAI AV-KÖZPONTOK 
' C1 TANSZERKÖZ PONTOK*r) - ANGOL SZEMMEL

Európában - mint általában az oktatásügy egyéb változásaira - az ezirá- 
nyu amerikai kísérletekre is először Angliában figyeltek fel. (6, .13-14)
A kérdés legismertebb angol szakembere N. W. Beswick - úgy tűnik - nem 
érzéketlen, a fejlődés problémái iránt: természetesnek mondja, hogy az 
ókori agyagtábla és papirusztekercs (könyv)tárakat és az újkori nyomtatott 
könyv "tárait", az információs eszközök 20. századi forradalma nyomán, 
ujtipusu "tárak" váltsák fel, ahol a korszerű információs eszközök is he
lyet kapnak... Mégis tartózkodással, sőt szkepticizmussal közelíti meg 
a kérdést, s "objektív" tájékozódásának eleve elhatározott célja, hogy az 
amerikai információs ill. audio-vizuális eszközöket gyártó ipar "nyomá
sára" kialakult fejlődést kritikai vizsgálat tárgyává tegye. Bevallott szán
déka, hogy idejében felhívja angol kollégái figyelmét "az amerikai gyakor
lat gyermekbe ^gségeire"... "hogy az angol Iskolai Könyvtár-Szövetség 
(SLA) ezekből néhány tanulságot leszűrve, valamilyen tájékoztató vagy ké

434



zikönyv formájában bocsássa azokat azon brit pedagógusok rendelkezésé
re, akik az amerikai példát szeretnék követni... " (6)

Álláspontja a 10-15 évvel korábbi amerikai ellenzék óvatosan kényelmes * 
állás foglalás ára emlékeztet, s megfogalmazása lépten-nyomon arról tanús
kodik, hogy nem jutott el a fejlődés belső szükségességének, az informá
ciós eszközök forradalma és az oktatásügy átalakulása közötti belső kap
csolatnak a felismeréséhez. (A fejlődésben az ipari érdekeltségek "nyo
másának" szerepét hangsúlyozza, túlzottan előtérbe állítja annak speciáli
san amerikai vonásait stb. ) A hűvös tartózkodást, vagy legjobb esetben 
tárgyilagos érdeklődést azonban a közvetlen élmények hatására egyre gyak
rabban váltja fel az őszinte elismerés, sót elképedés hangja: nEs attól, 
amit csinálnak, valamennyi brit látogatónak elakad a szava a bámulattól, 
még akkor is (és erre kell nekünk különösen figyelni!), ha nem vesszük 
figyelembe azokat a kiváltságos helyzetben lévő iskolákat, amelyek "testre- 
szabott" uj könyvtárépületeket tudnak építtetni,.. "

Az egész kísérletet talán túlzottan kívülről vizsgáló, de az európai (angol) 
viszonyokkal való összevetés alapján a lényeget olykor jól megragadó le
írásból itt csak a legjellemzőbb konkrétumokat emeljük ki, melyek talán 
számunkra is a legalkalmasabbak a kísérlet jelentőségének, sokoldalúsá
gának és a megoldás differenciált lehetőségeinek érzékeltetésére. Az el
ért eredmények bemutatása pedig ösztönzően hathat nálunk is, ahogy ez - 
minden késedelmeskedés ellenére - az angolszász nyelvterület iskolai 
könyvtárügyében tapasztalható.

Egy szerény példa: alsótagozatos középiskola (Madison, Wisconsin). A 
"Tanszerközpont" itt három egységből áll" az egyik a tanulófülkék (egy
személyes kutatók) sora, ahol a tanulók diafilmról, magnóról vagy hang
lemezről tájékozódnak témájukban. A másik egység ill. helyiség az esz
közök házi előállítására (diafilmek, hangszalagok másolására, programok 
összeállítására stb.) szolgál. A harmadik egység a szabadpolcos raktár, 
ahol az információs anyag - a hordozó jellegétől függetlenül szakok sze
rint csoportosítva található.

Hasonló szerényebb példa: elemi iskola (Hortonvilié, Wisconsin). Az uj 
iskola Tanszerközpontja 950 tanuló és 40 pedagógus ellátására készült, 
némileg hasonló szervezeti felépítéssel, de hat helyiséggel. Közülük a 
raktár 10 000 kötet könyv befogadására alkalmas, a szemináriumi szobák 
sora szolgál előadások, viták tartására.

A tanulságok szerint az ilyen gazdag és sokoldalú információs központ 
már az elemi iskolában is hasznos és szükséges, ha az iskola állni akar
ja a versenyt a köznapi élet információs áradatának szinességével és gaz- 
dagságával; a pedagógusok és a tanulók egyaránt mérhetetlenül sokat pro
fitálhatnak egy ilyen eszköztárból.

Az említett középiskolában pedig a korábbi külön intézmények egybeolvasz
tása nemcsak gazdaságosabbnak, hanem hatásfoknövelőnek is bizonyult.
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nA tanszerközpontban egybeolvad a könyvtár az au dió-vizuális osztályok
kal, és az intézményekkel együtt egybeolvad azok tisztviselői és techni
kusi személyzete is.. .. ennek az egybeolvadásnak az eredménye azonban 
több, mint a részek egyszerű összege..."

A Roosevelt Középiskola (Portland, Oregon) az uj feladatok régi (1922- 
bol való) épület keretei között való megoldására is példa. Az elavult, há
rom szárnyra tagolt épületben is megfelelően sikerült elhelyezni a Tan
szerközpont mindhárom egységét: a könyvtárat, a nyelvi oktató esz köz-köz
pontot és az Önálló tanulmányi központot (szabadpolcos raktározással és 
egyéni tanuló fülkékkel, melyek természetesen a nyelvi központban is van
nak).

Ez a Knapp-program egyik bemutató iskolájává vált 1 800 fő létszámú is
kola demonstrálja, hogy milyen előnyös a pedagógusok számára egy ilyen 
Tanszerközpont - 85 %-uk rendszeresen és intenziven használja! - de a 
tanár-tanuló kapcsolat elmélyítésének, a közös munkának is hatásos esz
köze lett; "sokan vállalkoztak arra, hogy szabad idejükben "tájékoztató 
munkát" is végezzenek... hogy segitségére legyenek a tanulóknak itteni 
munkájukban. "

A Knapp-program reprezentativ bemutató iskolája a Marcus Whitman 
Elemi Iskola (Richland, Washington). A 750 tanuló és 31 pedagógus ellá
tását biztositó központban a könyvállomány mellett 500 oktatófilmből, 300 
hanglemezből, sok térképből, földgömbből álló gyűjtemény elégiti ki az 
olvasók igényeit.

A Thomas A. Edison Elemi Iskola (Daly City, California) tanszerközpont
jának ellátottsága és működése egyaránt méltó az iskola névadójához, for
galma valószinüleg világrekordot jelent. Az iskola tanulóinak létszáma 
720, könyvanyagán kivül 700 oktatófilmmel, 1 000 rövidfilmmel, számta
lan vetítővel van ellátva. A különböző vállalatok (kiadók és gyárak) által 
az un. Discovery Project keretében létrehozott kísérleti intézmény "cél
ja az volt, hogy a lehető legszervesebb módon egyesítse az audio-vizuális 
eszközöket a meglévő könyvkészlettel". Teljes anyaga a Dewey-rendszer
ben van nyilvántartva, s az azonos témához tartozó, de különböző jellegű 
információs eszközöket a kartonok különböző szine jelzi.

A Központ forgalma elképesztő: egyetlen tanévben (1965/66) 41 026 könyv, 
6983 film és 4 935 rövidfilm! Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy min
den tanulóra 80 könyv, 9 film és 7 rövidfilm használata esik. Külön ér
dekessége a központnak, hogy ezt a forgalmat a szülők bevonásával bo
nyolítja le. Figyelmet érdemelnek az itteni kísérletek egyéb érdekességei 
is: a gyerekeket már az első tanévben bevezetik a könyvtár használatába, 
s az egyszerű olvasás és az ABC sorrendjének megtanulását a katalógus
használat tanítása követi. Sőt még a Dewey-rendszerben való tájékozódás 
sem okoz problémát a gyerekeknek. A szülőket gyakran a gyerekek szer
vezik be a könyvtári munkába, sőt - mivel film-vetitő, filmet csak szülői 
jótállással lehet kölcsönözni - gyakran a könyvtári katalógusok használa
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tába is. Ha pedig a gyerek a kapott feladatokhoz kapcsolódó dia-képeket 
szóval még nem tudja leírni, le is rajzolhatja azt a munkanaplójába...
Mint N. W, Beswick megjegyzi - na pedagógusokat minden területen egye
nesen izgalomba hozták az elért eredmények... még saját oktató munká
juk eredményei is....M

Ezek után nem csoda, ha az az érzése az olvasónak, hogy a szkeptikus 
szerző egyszerűen ugratni akarja a következő megjegyzéssel: "Azért hoz
tam fel csak ilyen példákat a pompásan felszerelt... legkorszerűbb intéz
mények helyett (?!), mert helytelen lenne, ha az a vélemény alakulna ki... 
hogy a tanszerközpontok sikerének ti+ka az építészek és tervezők bőséges 
lehetőségeiben rejlik.. ." ( ! )

Ugyanis csak a fentieket követik a "jól felszerelt" központok, mint pl.
Los Banos (California), harminckét külön fülkével, ahol a diákok az el
mulasztott vagy meg nem értett órák anyagát magnóról bármikor és bár
mennyiszer lehallgathatják...

Ezek közül csak egy igazi amerikai méretű középiskola, az Oak Park 
and River Forest (Chicago) központját ismertetjük. (13) Tanuló lets zárna 
3 300, könyvtári állománya 44 000 kötet és 2 60 folyóirat (részben mikro
filmen) vagyis tanulónként 12 kötet. 12 könyvtárosa közül 7 diplomás. A 
nagy olvasóterem és az előadótermek mellett vannak kisebb szakolvasó- 
termek is a történelem, a nyelvek és a matematika-természettudományok 
számára, ahol a szemináriumokat is tartják. Itt helyezték el a korszerűbb 
taneszközöket, a magnókat, filmvetítőket, telexgépeket, az elektronikus 
számítógépet és az IBM rendszerű kártyalyukasztót... Az elektronikusan 
felszerelt kutatótermekre 2, 5 milliót fordítottak (ami egyébként meghalad
ja az egész Knapp-program, összegét). A kísérleti központ elsősorban az 
AV-központok továbbfejlesztési lehetőségeinek, hatásfokának, működésének 
tanulmányozását szolgálja. A tanárok és tanulók helyben (pl. telexen) már 
csaknem minden tartalmú és formájú információt megkaphatnak, s követ
kező lépésként azt tervezik, hogy mindezt telefonon a lakásukra is közve
títik. Es ami a leglényegesebb: mindez nemcsak a kiemelkedő és az átla
gos, hanem a leggyengébb tanulóknak is a rendelkezésére áll - az előbbiek 
számára gyorsabb előrehaladást, az utóbbiaknak lemaradásuk behozását 
biztosítva.

Szeretnénk, ha a fenti, s szándékosan nem szaporított, szélsőséges példa 
nem homályositaná el az előzőek jelentőségét, amelyeken keresztül, azt 
hisszük, világosan sikerült bemutatni a központok sokrétű tevékenysége 
mellett is egyértelmű funkcióját, vagyis azt, hogy "teljes tanszerellátó 
(információs) szolgálatot biztosítsanak mind a pedagógusok, mind a tanu
lók számára". (13)

A központ a pedagógus számára helyben és egy helyen nyújt mindent, ami
re szüksége van munkájához, amit kivan. De nem kevésbé fontos a köz
pont a tanuló számára sem: A modern hírközlési eszközök a technikai tár
sadalomban "A gyermekek életének mindennapos velejárói", alkalmazásuk,
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felhasználásuk a tanulás és ismeretszerzés folyamatában tehát a mai pe
dagógia nélkülözhetetlen ösztönző eszközévé vált - ha az iskola egyáltalán 
állni akarja a versenyt az élet információáradatának hatásával, szélessé
gével. (8)

A könyvtárosok érdeklődésére különösen számot tarthat mindaz, ami ezek
ből a kísérletekből a könyv szerepével kapcsolatban kiderült: a könyv - bár
mennyire is fontos és nélkülözhetetlen eszköz marad pl. a nyelvtanulásban, 
az irodalom megismerésében - nem pótolhatja sem az idegen nelvü okta
tó kiejtését, sem a jó előadóművész hangját, s illusztrációi sem verse
nyezhetnek a mozgóképpel. Ennek ellenére - s ezt a már régi s általá
nossá vált megállapitást számos felmérés, beszámoló igazolja - az AV- 
eszközök használata a szellemi érdeklődés felkeltésével, valamilyen irá
nyú elmélyítésével - az olvasási kedvet, a könyvek használatát is fokoz
za. (Ennek egyébként mi is tanúi lehettünk a TV-filmek által kiváltott 
olvasási láz alapján. )

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a feladatok sokrétűségének és a helyi 
körülmények változatosságának megfelelően a megoldási lehetőségek is igen 
változatosak, rugalmasak lehetnek. így pl. a távolibb, elmaradottabb he
lyeken, a kisebb iskolákban a tanszerközpontokat a mi bibliobuszunkhoz 
hasonló "mozgó tanszerközpontok" üzembe állitásával valósítják meg, ami 
a technika vivmáryait - bár szerényebb keretek között - de a legtávolab
bi helyekre is eljuttathatja.

Az amerikai kisérlet ismertetésében szándékosan támaszkodtunk elsősor
ban a "tárgyilagos" és kívülálló angol tudósításokra, s csak a minden ér
tékeléstől mentes adat- és tényközlésben használtuk az amerikai forráso
kat. ügy véltük hasznosabb lesz a probléma ilyen higgadtabb hangvételű 
megközeütése. Várakozásunkkal ellentétben azonban az angol tárgyilagos
ság álobjektivitásnak, sót konzervatív óvatos kodásnak, a kívülállás pedig 
információ-torzitó hatásúnak bizonyult. N. W. Beswick tájékoztatásainak 
ellentmondásossága, belső feszültsége több Írásának egybevetése után még 
az egyes cikkeken belül is szembeötlővé váük. De még nagyobb az ellen
tét az élményszerü, információ gazdag helyszíni tudósítások, (6, 13) és az 
üres általánosítások színvonalára emelt otthoni "tanulságösszegezés" között.
A szer zó itt korábbi megállapítása ellenére, mely szerint az uj intézmény 
"több, mint a részek összege" - nem tudni, hogy inkább az angol konzerva
tivizmusnak, vagy a könyvtárosi sovinizmusnak téve engedményeket - ameny- 
nyire lehet, igyekszik elmosni a különbséget a régi és az uj között. (14)

De végül is éppen ezért időztünk annyit, a rendelkezésre álló számos for
rás közül, éppen ennél az angol szerzőnél, tájékoztatásának belső ellent
mondásosságát nem eltompitva, hanem éppen kiemelve, hogy az olvasó e 
belső feszültség hatására valóban végiggondolja - nem feledkezve meg a 
József Attila intésről - a felvetett gondolatokat: az adatok és tények követ
kezményeit, a problémában rejlő lehetőségeket és feladatokat.
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Beswick interpretációja ugyanis nemcsak mint konzervativ magatartás ti
pikus, hanem mint könyvtárosi szemlélet is kívülálló és egyoldalú. Az 
A V -eszközök problémája pedig csak belülről, az iskola- ill. oktatásügy 
egészének átalakulása felöl érthető meg. Ezért kell az első tekintetre 
annyira megtévesztően teljes értékű könyvtárosi megközelítés mellett, az 
átalakulás sodrában élő, abban részt vevő sót azt elóbbrevivó amerikai 
pedagógus-könyvtáros szakemberek tájékoztatását is igénybe vennünk. A 
téma ilyen - lényegileg pedagógiai-oktatásügyi - megközelítése azonban 
messze túllépné a rendelkezésünkre álló kereteket. (15)

Befejezésül azonban - ha csak egyetlen bekezdés erejéig is - mégis utal
nunk kell a legfontosabb pedagógiai vonatkozásra: az AV-központok szak
embereinek képzésére. Mert az ismertetett változás következményei el
sősorban a pedagógusképzésben, az egyetemeken és főiskolákon jelentkez
nek majd. Ezek M könyvtár ainak11 (AV-köz pontjainak) kell legelőször ilyen 
kísérleti laboratóriummá válniok, hogy a pedagógusképzés minél több ilyen 
ujtipusu szakembert, az iskolai könyvtárügy egészét átalakító pedagógust, 
tudjon kibocsájtani. (16, 17)
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Az ASLIB konferenciája a könyvtári és tájékoztatási 
szolgáltatások költségeinek kiszámításáról

Az ASLIB - az angol Szakkönyvtárak és Tájékoztatási 
Szervek Szövetsége - Technikai Csoportja 1972. febr. 25- 
27-én "'Costing library and information services" cimmel 
rendezett konferenciát. A konferencia Öt előadásának szö
vegét az Aslib Proceedings 1972. évi 6. száma közölte.
Az előadásokat referátumok formájában már ismertette 
magyarul a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 1973. 
évi 1. száma, a téma időszerűsége miatt azonban célsze
rűnek látjuk röviden itt is összefoglalni a konferencia anya
gát. Az egyes előadásoknál jelezzük a KDSz-ben megjelent, 
az alábbi szövegnél terjedelmesebb referátumok sorszámát.

nA befektetés el l enértéke az állami hivatalok könyvtári és 
tájékoztatási részlegében" cimmel tartott előadást C. D. OVERTON (KDSz 
73/115). Megfogalmazása szerint költséghatékonyság az ügyfelek (haszná
lók) tényleges szükségleteinek kielégítése minél kisebb költséggel. Megha
tározói: a) az előirt szakterület átfogásának mértéke, b) az átfutási idő az 
információ hozzáférhetővé tételéig, c) a rendszer visszakeresési hatékony
sága, d) a visszakeresés pontossága, e) a használótól kivánt erőfeszítés. 
Olykor ésszerűbb beérni 95 %-os hatékonysággal, ha a maradék 5 % arány
talanul nagy ráfordítást igényelne - a nagyobb igénybevétel csökkenti az 
egy keresésre eső költséget. Külső szakemberek foglalkoztatása a tartal
mi előnyök mellett rezsiköltséget is megtakarít. Racionalizálást jelent a 
keresések tipizálása, a periodikumraktározás csökkentése könyvtárközi 
kölcsönzés és mikrofilmezés utján, végül az egyes könyvtári munkafolya
matok integrálása, a minden információt tartalmazó és ezért különféle 
módon szelektálható, sokcélú lyukszalag-leirás alapján.

Az Aslib-nek a tájékoztatási szolgáltatások köl tségtényezői re  vonat
kozó vizsgálatát В. C. VICKERY ismertette (KDSz 73/120). A vizsgálat 
öt területe: a részletes költségmeghatározás technikái; egységnyi szabvány
költségek meghatározása; a költségkimutatás szabványos itása; a költség- 
hatékonyság tanulmányozása; a költség-haszon viszony problémája. A kuta
tás kiterjedt a tájékoztatási rendszer különféle hierarchikus szintjeire, to
vábbá a ráfordítások különböző típusaira. Különösen az élőmunka-ráfordí
tásnak, valamint az eredményéül nyert végtermék-fajta (pl. bulletin) költ
ségeinek a mérése bonyolult. Az utóbbiba nemcsak a közvetlen ráfordítá
sok tartoznak bele, hanem az adott rendszer valamennyi input-folyamata 
is. Jelenleg a nagy számitógépes szolgáltatások hatékonyságát vizsgálják 
a szakosított tájékoztató szolgálat szemszögéből. Képletet dolgoztak ki egy 
konkrét keresés költségeinek becslésére; a haszon az adott szolgáltatás 
által megtakarított idővel mérhető.
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•

A könyvtári és tájékoztatási részleg kö l t ségmegtérü l és i  rendszer
rel való finanszirozása volt a tárgya J. COOK előadásának (KDSz 73/108).
Az előadó az Elliot Repülésügyi Automatizálási Kft. könyvtárájának veze
tője. A vállalat központi igazgatása csupán a referenszanyagokra és az 
olvasószoba fenntartására, továbbá a könyv- és folyóiratvásárlásra ad bi
zonyos keretet a könyvtári és tájékoztatási részlegnek. Egyébként az igaz
gatás is, az egyes termelési osztályok is "vevőként'1 veszik igénybe a 
részleg szolgáltatásait. Az egy munkaóra alatt elérendő bevételt az évi 
tényleges munkaórák számával elosztott évi személyi költségek határozzák 
meg. Az egyes tájékoztatási szolgáltatások díjtételének indokoltságát a 
felhasznált munka és anyag kimutatása szolgálja. így a megrendelő szá
mára világos, hogy mit kap a pénzéért, a részlegnek pedig állandóan bi
zonyítania kell létjogosultságát és ezért a létszám felduzzasztása sem ér
deke.

"Költségszámítási módszerek tanitása a jövő könyvtárosainak és tá
jékoztatástudományi szakembereinek" cimmel R. STURT (KDSZ 73/45) 
előbb annak a kérdőives felmérésnek az eredményeiről számolt be, amely
nek során 12 angol könyvtáros képző intézet közölte tapasztalatait a fenti 
témáról. Megállapította, hogy az utóbbi öt év sokkal jobban fokozta a 
figyelmet a költségszámítás iránt, mint amennyire a korábban katalogizá
lásra és osztályozásra épült könyvtárosképzésben remélhették. A téma 
iránti érdeklődés a magasabb képzettséggel és a gyakorlati tapasztalattal 
nő; akadály viszont a hallgatók fogyatékos matematikai előképzettsége, to
vábbá az adatok nehéz hozzáférhetősége. A szerző saját oktatási gyakorla
ta kiterjed a költségvetésre, a munkaelemzésre, a közvetlen és közvetett 
költségek, egységnyi költségek kiszámitására. Az összes költségtényező 
tisztázása alapján lehet biztositani a költségvetésben a rendelkezésre álló 
munkaerő, állomány és tér arányos felhasználását,

"A külső tájékoztató szo l gá l tatások használata, hatékonysága 
és költsége" cimmel A. KABI (KDSz 73/111) az UKCIS (Egyesült Király
ság Kémiai Tájékoztató Szolgálata) tapasztalatait ismertette. Az UKCIS 
figyelő és retrospektiv kereső szolgáltatást nyújt a Chemical Abstracts 
Service géppel olvasható anyagai alapján. Előfizetői (vállalatok, hivatalok, 
egyetemek) közül többen saját információ-visszakeresési rendszerrel is 
rendelkeznek, de a külső szolgáltatás a nagyobb adatbázis és a változato
sabb szolgáltatások előnyét nyújtja számukra. Mivel a külső információért 
fizetni kell, parancsoló szükség a rendszer hatékonysága; ezért a külső tá
jékoztató szolgálatok legtöbbje rendelkezik kutatási-fejlesztési gárdával. A 
külső szolgálat igénybevétele házon belül munkaerőt szabadit fel az infor
mációk felhasználására. A külső vagy belső szolgáltatás közötti választás 
több tényező függvénye; kis volumenű munkáknál mindenképpen az előbbi 
a gazdaságosabb.

MAROTHY Jánosné

442



A rendszerelmélet és a könyvtárügy lehetőségei 
a rendszerelemzés alkalmazására

Dietrich ROESSLER

A beszámoló a Mitteilungsblatt, Verband dér Bibliotheken 
des Landes Nordrhein-Westfalen 1972. évi 2. számában 
(184-192. p. ) jelent meg, "Systemtheorie und Anwendungs- 
möglichkeiten dér Systemanalyse im Bibliothekswesenn cim- 
mel. Itt közölt tömőritését ENGEL Pál készítette.

1971. okt, 4-8. között a kölni Könyvtárosképzo Intézet, valamint a kölni 
egyetem Üzemszervezési és Automatizálási Intézete (BIFOA) közös tovább
képző szemináriumot tartott könyvtárosok részére "Bevezetés a rendszer- 
kutatásba, szempontok a rendszerelemzés könyvtári lehetőségeihez" cim- 
mel. A megbeszélés kísérleti jellegű és elsősorban gondolatébresztő volt. 
Krieg professzor, a szeminárium kezdeményezője szavaival: ahhoz kellett 
hozzájárulni, hogy "a kizárólag tapasztalatra épitett könyvtárvezetés he
lyébe a tudományos megalapozottság lépjen".

A megbeszélés hatékonyságát több tényező csökkentette. Túl sok (100 íó) 
volt a résztvevő, a referátumok pedig túl egyoldalúak: 40-40 %-ukat a 
BIFOA munkatársai ill. a berlini műegyetem könyvtárosai tartották. A szer
vezési és a könyvtári szakemberek kölcsönösen tájékozatlanok voltak egy
más szakterületén. A szervezők szemében a könyvtár csupán sajátos ese
te volt egy vállalati adatfeldolgozó rendszernek, amely egy adott szerve
zeten belül meghatározott célok eléréséért működik. A könyvtárosok ezzel 
szemben úgy tartották, hogy csupán a könyvtárak jelenlegi, történetileg 
kialakult helyzetét érdemes vizsgálni. A különböző nézőpontokból nehezen 
jöhetett létre olyan közös tárgyalási alap, amelyre termékeny vita épülhe
tett volna.

Emellett a felszólalók - közös nyelv hiján - kénytelenek voltak a fogalma
kat saját szakterületük szerint értelmezni, ami a másik fél szóhasználatá
val nem mindig egyezett. Nem csupán a rendszer értelmezésében volt kü
lönbség, hanem pl. a rendszerhasználó fogalmáéba! is. A szervezési szak
emberek nemigen fogták fel, hogy a könyvtárat másképpen használja a kö
zönség és másképpen a könyvtáros, amikor saját munkája során keres in
formációt.

Ezek után természetes, hogy a könyvtárosok körében az elhangzott rend
szerelméleti fejtegetések kevés visszhangra találtak. Az alábbiakban ezt 
az elmaradást igyekszünk pótolni.
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Kétségtelen, hogy a rendszer fogalma a könyvtárra mint intézményre is 
alkalmazható. A rendszert itt olyan képződménynek tekintjük, amely (vé
ges vagy végtelen számú) alkotóból áll, köztük jellemezhető kapcsolatok
ból is, amelyből az egész viselkedésére vagy történetére következtethe
tünk. A rendszer tehát olyan jelenség, amely elemzése során matemati
kailag mint viszonylatok halmaza fogható fel.

A rendszerelmélet megengedi, hogy egy rendszer alkotóelemeit megukban 
is rendszernek tekintsük, amelyek - elméleti kikötések figyelembevételé
vel - külön is vizsgálhatók. Az elméleti gyakorlati jelentősége abban van, 
hogy az ugyanazon matematikai modellel leírható jelenségek és összefüg
gések izomorfnak tekinthetők.

Ha az általános rendszerelméletet arra használjuk, hogy valamely valósá
gos képződmény működését Írjuk le, akkor rendszerelemzésről beszélünk. 
A rendszerfogalom bevezetésének csak akkor van gyakorlati értelme, ha 
az elméleti utón nyert megállapítások tapasztalatilag ellenőrizhetők.

A fentiek alapján a könyvtár valóban felfogható rendszerként, egyes ré
szei pedig önmagukban is, sót, maga a könyvtár is része lehet az egye
temi tájékoztatás szervezetének, a tudományos tájékoztatás, az országos 
vagy a helyi könyvtári hálózat rendszerének. Magán a könyvtáron belül 
rendszerként különíthető el pl. a feldolgozási folyamat, a beszerzéstől a 
raktározásig.

Mindezekhez a kérdésekhez az elhangzott referátumok számos adalékot 
szolgáltattak. Bár közvetlenül hasznosítható megállapítások nem merültek 
fel, annyi mégis bizonyos, hogy a rendszerelméletnek valóban szerepe le
het a könyvtári munka szervezésében. Szólni kell azonban arról is, mi
lyen nehézségekkel jár a rendszerelmélet alkalmazása. Sohasem szabad 
szem elöl tévesztenünk, hogy a rendszerelméleti modell pusztán elméleti 
konstrukció, amelynek gyakorlati hasznosíthatósága attól függ, hogy a 
modellt milyen absztrakciós szinten fogalmazzuk meg. Úgy tűnik, hogy 
konkrét könyvtári problémák megoldásához a ’’középszintű absztrakció” 
jobban hozzásegíthet.

Vegyünk egy példát. A könyvtár legáltalánosabb meghatározása ("kommu
nikatív rendszer bármilyen sokszorosítással előállított információhordozók 
tárolására és közvetítésére”) annyira semmitmondó, hogy a gyakorlatban 
nem tudunk mit kezdeni vele. Hiába függesztjük elé a "tudományos” jel
zőt is, a könyvtári állomány és a használók összetételéről igy sem nyer
tünk formalizálható adatot. Sót, mint az egyik referátum tanúsítja, úgy 
sem jutunk messzebbre, ha elméleti utón kapott szociológiai modellel 
próbáljuk a "tudományos közönség" fogalmát leírni. Ezzel szemben, ha 
alacsonyabb absztrakciós szinten közelitjük meg ugyanezt a kérdést, ma
tematikai formában is jól leírható lesz pl. egy-egy diákcsoport kölcsön
zési spektruma, vagy könyvek meghatározott körének használói spektruma. 
Az a kézenfekvő meg állapi tás, hogy a főiskolai könyvtár, mint rendszer, 
részét képezi az egyetemi tájékoztatás rendszerének, szintén nem vezet
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hasznosítható eredményre. Bármilyen szoros ugyanis könyvtár és egyetem 
kapcsolata, ez a könyvtár belső vezetése szempontjából teljesen lényegte
len, hiszen a ki- és bemenő információk pusztán pénzügyi tartalmúak. Sót, 
ha rendszerelméletileg egybefoglalva vizsgáljuk meg a könyvtári tevékeny
ség leglényegesebb és egymással is kapcsolatban álló folyamatait: a fel
dolgozást és a használatot, akkor sem jutunk olyan ismeretekhez, amelye
ket ne kapnánk meg - áttekinthetőbben - e folyamatok külön-külön végzett 
elemzésével,

A könyvtári munkában még leginkább a feldolgozási folyamat emlékeztet 
üzemi tevékenységre. A hasonlóság mellett azonban fontos különbségeket 
is látunk. Egy termelőüzem céljai adottak, a bemenő anyagot és a terme
lőeszközöket addig variálja, amig a kapott rendszer optimális szerkezetű
nek nem vehető. A könyvtár számára a személyi és anyagi erőforrások 
adottak, viszont a célok és a bemenő anyagok - a beszerzett könyvek - 
bizonyos keretek között megválaszthatok.

A könyvtár célja azonban sajátos: minden használót el kell látnia az egyé
ni igények szerinti információval, s mivel az egyéni igények csak igen 
korlátozottan - csoportigények tapasztalati utón való megállapítása után - 
vehetők azonosnak, a könyvtárat ez a cél alapvetően megkülönbözteti min
den üzemi szervezésű rendszertől. Mig az üzemi szemléletben a piac és 
a termékek közötti oksági láncösszefüggés állapítható meg, amely a ki
es bemenő mennyiségeket egymással összeköti, a könyvtárban ilyen ösz- 
szefüggés - a tankönyvállomány kivételével - nem létezik. Másszóval: 
egy könyv tárolása előfeltétele ugyan a használatának, de nem vonja maga 
után a használatát. Általában: a használat eseményei mennyiségileg csak 
a ritka események statisztikai módszereivel foghatók meg. Tárolási idő
tartam és használat korrelációja - ha van - igen gyenge: nagy egyetemi 
könyvtáraknál kötetenként átlagosan hat-hét évi tárolásra vehető egy köl
csönzés (a tankönyveket nem számítva. ). Elméletileg tehát minden kötet
nek megvan a használati esélye, amig tárolják. A könyvtár használatára 
ezek szerint nem lehet a beszerzett dokumentumokból következtetni, ha
nem csupán az intézmény történetéből. Múltbeli döntések és a közvetlen 
jövőre irányuló információigények határozzák meg, mi történik a jelenben. 
ICz a jelen pedig nem fogható meg időtől független, általános érvényű sta
tisztikai törvényszerűségekkel. Csupán rövid távra érvényes prognózisokat 
tudunk adni, és azt is csak akkor, ha akár a használókon, akár az állo
mányon belül statisztikailag elég homogén csoportokat tudunk képezni.

A könyvtár mint rendszer "célszerűsége" tehát nem elemezhető elméleti 
alapon. De hasonló akadályai vannak a rendszerelméleti kiindulásu könyv
társzervezésnek is. Mig termelőüzem esetében bármikor lehetőségünk van 
arra, hogy a korábbi cél megváltoztatása esetén a rendszer alkotóelemeit 
az uj cél elérése érdekében átcsoportosíthassuk, a könyvtár történetileg 
kialakult rendszere csak kivételesen engedi meg, hogy a múlttal gyökere
sen és hirtelen szakítsunk. Az újonnan kialakított megoldásoknak általában 
Összhangban kell lenniük a már fennállókkal. Kezdeti döntések, pl. a jel
zetalkotás vagy a raktározás rendjét-módját illetően, a könyvtár fennállá
sa folyamán mindvégig kihatással lehetnek a későbbi döntésekre.
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A rendszerszervezési munkában megszokott gondolatmenet - a célok, al
kotóelemek, lehetőségek megvizsgálása, alternatív szervezési tervek fel
állítása, döntés, majd kivitelezés - természetesen a könyvtár esetében is 
használható, csupán a tervezés szabadságát korlátozzák a meglevő adott
ságok; igaz, a szokásos mértéket messze meghaladóan. A BIFOA egyik 
munkatársa meg is jegyezte, hogy a könyvtárhoz hasonlóan bonyolult in
formációáramlási rendszerrel egész tevékenysége folyamán nem találko
zott.

A tervezési szabadságnak ez a korlátozása jól látható pl. a könyvtári jel
zet példáján. Ha a szerzeményezési munkafolyamatot önmagában elemez
zük, akkor a jelzet nem egyéb, mint meghatározott terjedelmű jelsorozat, 
amellyel a könyvet ellátjuk. Elvileg nem különbözik a leltári számtól és 
megválasztása voltaképpen éppoly önkényes lehetne. Csakhogy a könyvtári 
munka szempontjából a leltári szám valóban közömbös, hiszen egyedül a 
külső környezet - a pénzügyi ellenőrző szervek - követelményeihez kell 
igazodnia; a jelzet viszont nem az. A jelzetalkotást olyan szempontok 
szabják meg, amelyek a szerzeményezés rendszerén belül ugyan valóban 
irrelevánsak, ám a könyvtár mint egész működésével a legszorosabban 
összefüggnek (raktározás, szakozás stb. ).

Összefoglalva: a gyakorlatban is hasznosítható megoldásokhoz könnyebben 
juthatunk "középszintű" absztrakciók segitségével, mint deduktiv utón nyert 
rendszerelméleti modellekkel. (Ez vonatkozik a könyvtári munka gépesi- 
tésének tervezésére is. ) Nagyon helyeselhető viszont, ha az egyes rész- 
folyamatok racionalizálását célzó "ujitásokat" rendszerelméleti megköze- 
litéssel vizsgáljuk felül, persze mindig a konkrét adottságokat is szem 
előtt tartva. Ebben és a könyvtári folyamatok elemzésében, egyeztetésé
ben a rendszerelmélet még ragyogó szolgálatokat tehet.

Bibliográfiák számítógépes előállítása: 
a Brit Nemzeti Bibliográfia

SZŰCS Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bibliográfia számitógépes eloállitására irányuló kísér
letek a MARC II (machine readable cataloguing) számitógépes könyvtári 
feldolgozó rendszer alapján indultak meg. (1) A Library of Congress ere
detileg katalógusra tervezett rendszerét (2) elsőként Angliában alkalmazták 
bibliográfiák eloállitására (3), ma már számos országban folynak kísérle
tek a MARC II rendszer és a nemzeti c^mleirási ill. bibliográfiai követel
mények összehangolására (un. MARC-kal kompatibilis mágnesszalagok eló- 
állitására).
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A MARC bibliográfiai alkalmazásának lényege a szerkezet kibővítése olyan 
mezőkkel és hozzájuk kapcsolódó utas it ás okkal, melyek a címleírás ada
taiból automatikusan előállítható mutatókat tesznek lehetővé. Az angol nem
zeti bibliográfia, a British National Bibliography un, BNB/MARC (vagy 
BK/MARC) tanulságainak hasznosítása a Magyar Nemzeti Bibliográfia szer
kezetére és cimleirásaira egyrészt biztosítaná a nemzetközi mágnessza- 
lagcserében való részvételünket, másrészt az előállítási szerkezeti stb, 
hasonlóságok miatt rövidítené a hazai előkészítő munkálatok idejét is. E 
felismerés vezette a Művelődésügyi Minisztériumot, hogy költségén - 8 
napos kiküldetés keretében - tanulmányozhassam a BNB számitógépes rend
szerét és az e rendszerrel működő bibliográfiák előállítási, szerkesztési 
folyamatát.

A Counci l  of the Br i t i sh National  Bib l iography 1967-ben 
tűzte ki célul a BNB/MARC project (formátum, rendszer) kidolgozását, 
hogy ezzel lehetővé tegye a géppel olvasható katalógusok nemzeti adat
bankjának létrehozását, s ebből kifejleszthesse más irányú bibliográfiai 
szolgáltatásait. Az előkészítő munkálatok a Library of Congress MARC 
részlegének együttműködésével 1967-1970 között folytak.

A BNB/MARC kialakításának alapelvéül a következőket szögezték le:

1. a bibliográfiai lejegyzés biztosítsa a hagyományos bibliográfiai 
leirások lehetőségeit;

2. a lejegyzések az 1967-ben érvénybe lépett Anglo-American Catalo
guing Rules (British text) utasításai alapján készüljenek;

3. alkalmazza, illetve egyeztesse a formátumot az LC/MARC for
mátummal (a géppel olvasható lejegyzések nemzetközi cseréjének 
lehetőségeire való tekintettel);

4. a MARC alkalmazásával kumulációkat állítsanak elő, s az adat
bank felhasználásával a British National Bibliography Intézetének 
szolgáltatásait kiterjessze;

5. a bibliográfiai tételek azonosító számaként alkalmazza a szabvány 
könyvszámot (International Standard Book Number), s ezzel segítse 
elő az ISBN-használat elterjedését.

Az első mágnesszalagot 1968 őszén állították elő, a .teljes számitógépes 
előállítást (egyévi kettős - hagyományos + gépi - feldolgozás után) 1971- 
ben indították meg. Jelenlegi szervezettségében az adatbank alapján пзго1с- 
féle bibliográfiai szolgáltatást nyújtanak mágnesszalagon, mikrokártyán, 
mikrofilmen, katalógus cédulán és nyomtatva. (A mágnes szalagos, ill. 
mikrofilmes megjelentetés erősen lecsökkenti a bibliográfiák átfutási ide
jét. Pl. az 1972-es BNB füzetek kumulációja mágnesszalagon 1973. ja
nuárjában, mikrofilmen februárban már kapható volt, a nyomtatott kötetet 
viszont csak az év harmadik negyedében tudják kibocsátani. )
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A Br i t i sh Nat ional  Bib l i ography a Nagy-Britanniában megjele
nő könyvek és uj indulásu periodikák cimleirását tartalmazza a Dewey-fé- 
le Tizedes Osztályozás 18. kiadása alapján kialakitott szakrendben, ese
tenként többszörös besorolásban, tárgyszavazva. Heti füzeteit szerzői és 
cimínutató egésziti ki, melyet havonta kumulálva is közöl, kiegészítve a 
hónapra vonatkozó tárgyszóindexszel. A füzetek anyagát 4 havonta, ill. 
évente (tehát 4-4 és 12 hónap) és 3 évente kumulálja. Heti füzeteiben 
600-700 kiadvány bibliográfiai le Írását közli. Évi tételszáma kb. 20 000.

A BNB-ben közölt cimleirások dokumentumai az Intézetben belső feldolgo
zást nyernek. A Copyright Office-ból érkező példányok behasonlitása után 
a Katalogizáló Részleghez kerülnek. Az Anglo-American Cataloguing Rules 
és az 1971-ben megjelent International Standard of Bibliographic Descrip
tion szabályainak alkalmazásával készülő cimleirások a hagyományostól el
térő módon egyenesen gépi adatlapra Íródnak. A katalogizáló egyszemély- 
ben kódoló is, aki a hivó jeleket, indikátorokat, almezoket jelzi, illetve 
bejelöli mindazokat az információkat, amelyek a könyv leírását és bizo
nyos tartalmi jegyeinek feltárását (az adatbankból pedig meghatározott 
jegyei alapján való visszakeresését) lehetővé teszik (pl. nyelvre, a kiad
vány típusára stb, jellemző kódok). Az adatlapon tükröződő leírás még 
nem tekinthető teljes értékű címleírásnak, bizonyos mechanizálható adat
elemeket - erre a feladatra készült programmal - a számitógép helyez 
el a címleírásokban, amint a bibliográfia mutatóiba szükséges tételeket 
is gépi programmal, csak utasitásjelzések alapján készíttetik el.

A kiadvány tárgyszavazását és szakozását a Szakozó (subject analysis) 
Részleg végzi. A BNB saját tárgyszórendszere (PRECIS) kifejlesztés alatt 
áll. Minden újonnan felmerülő tárgyszóról külön leírást készítenek, majd 
ezt lyukasztás után számítógépen dolgozzák fel, mágneslemezen tárolják.
A mágneslemez index-számának megadásával elegendő a továbbiakban a 
megfelelő tárgyszót jelölni, s az adatlap feldolgozásánál az index-szám 
alapján a számitógép beírja a megfelelő adatot. Az előzőleg már feldol
gozott tárgyszavak visszakeresése mikrofilmes leolvasón vagy hagyomá
nyos (permutált) kártyákon lehetséges.

Minden kiadvány a Library of Congress feldolgozási hagyományainak meg
felelő szak- és tárgyszófeldolgozást is nyer, ezzel biztosítva az LC/BNB 
között a mágnesszalagcsere lehetőségét.

Az adatlapokat, illetve a RIN (hivatkozásos) és SIN (tárgyszavas) utasí
tásokat lyukszalag-lyukasztó gépen Írják le. Az ilymódon előállított lyuk
szalagot kétnaponként számítógépen feldolgozzák, s a futtatás során nyert 
sornyomtatott anyagot, amely még tükrözi az adatlap felépítését és utasí
tásait, olvasókorrekturának vetik alá. Különös gondot fordítanak a betű
rendes mutatók ellenőrzésére, ez ui. a legjobban tükrözi a rossz mód
szerrel kitöltött adatlapok hibáit (pl. rossz almező-meghatározás, hibás 
interpunkció stb. ).
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Az olvasókorrektura utáni javításokkal együtt a füzeteket heti négy futás
sal kb. 3 és egynegyed gépi óra alatt állitják elb, mágnesszalagon. A fel
dolgozást követó héten a mágnesszalag egyrészt a printerekhez, másrészt 
a kártyaszolgálathoz, ill. a mágnesszalagra előfizetőkhöz kerül. A fel
dolgozást követó 3. héten a bibliográfia megjelenik. A heti füzetek mág
nesszalagjait az un. "master-file"-hoz csatolják, amely a továbbiakban 
a kumulációk és egyéb szolgáltatások alapjait képezi. (A master file-ban 
tárolt rekordokat input rendben tárolják a javitások egyszerűbb végrehaj
tása végett. ) A heti füzetek havi index-kumuláció inak számitógépes idő
igénye másfél óra.

Az Intézetben működő Kumulációs Csoport, amely jelenleg az elmaradt, 
még hagyományos utón elóállitott BNB kumulációit rendezi sajtó alá, a 
jövőben a kumulációs kontrollszerkesztésben fog résztvenni. A kontroli- 
munka a kumulált lejegyzések és mutatóik mikrofilmes outputjának ellen
őrzése bibliográfiai, cimleirási, szakozói szempontból, s a hibák javi- 
tasra jelzése a számitógépes munkafolyamat részére.

Az Intézet számitógéppel nem rendelkezik, az IBM vállalatnál bérel gép
órát. Munkájukat 1967-72 között egy IBM 360/30, 1973-tól IBM 360/145-ös
gépen végzik. Programjaikat az intézményen belül alkalmazott programo
zók IBM assembler nyelven Írják. A számitógépes cég gépváltozásai, ill. 
az ezzel járó operációs rendszerek változásai némi, de a gépek kompati
bilitása folytán nem túl nehéz program-változtatási munkát jelentenek a 
programozói team részére.

A programozói csoport bérmunkát is végez. így pl. a múlt évben szer
vezték meg az Ausztráliai Nemzeti Bibliográfia számitógépes rendszerét 
(ára: L 50 000 volt), ennek szerkezete és előállítása jelenleg teljesen 
azonos a BNB-vel. Erre az azonos követelmények alapján kialakított szab
ványok és azonos technikai eszközök alkalmazása ad lehetőséget.

A BNB adatbankja alapján - amely a monografikus müvek és uj indulásu 
periodikák lejegyzésein kívül tartalmazza a nem könyv jellegű dokumentu
mok lejegyzéseit is - kialakított szolgáltatások elsősorban a Nemzeti 
Bibliográfia szolgáltatásai. A BNB megvásárolható, megrendelhető mág
nesszalagon, mikrofilmen; nyomtatott füzetként és katalóguscédulán. A 
katalóguscédulákat a bibliográfia tételszámainak sorrendjében juttatják el 
a könyvtárakhoz. A kártya-szolgáltatás alapja a mágnesszalagról készített 
lyukszalag kiíratása IBM lyukasz tó géppel, majd az igy készült alapról ké
szített sokszorosítás. A nyomtatott BNB füzetek és kumulációk mágnes- 
szalag vezérlésű fényszedoégpek alkalmazásával készülnek.

A Books in Engl ish 1972-ben indult uj bibliográfia, un. mikro- 
bibliográfia. Előállítása automatikus a Library of Congress és a BNB 
MARC rendszerű mágnesszalagjaiból. Tartalmazza a két intézményben 
kurrensen feldolgozott angol nyelvű kiadványok lejegyzéseit. Megjelenési 
formája: PCMI (Photo Chromic Micro Image) olvasóval leolvasható mikro- 
kártya. Periodicitása kéthavi, évi tételszáma kb. 100 000.
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a Whitaker Book Li sts ,  amely havi könyvkereskedői katalógus, 3 
havi kumulációkkal;

a Regional  Locations List,  amely a legnagyobb nagy-britanniai 
könyvkölcsönző intézmények helyi adatait tartalmazza, 1964-1969 között 
BNB tételszám, 1970-től ISBN szám sorrendben. Input lehetőségei: lyuk
kártya és mikrofilm;

a Selective Tape Service - válogatott anyagú bibliográfiai szolgál
tatás mágnesszalagon, ill. mikrofilmen (jelenleg kisérletezés alatt). Tech
nikai előfeltétele a file mágneslemezen való tárolása és megfelelő mutató
val való ellátása.

A nem könyv jellegű dokumentumok feldolgozott anyagából az évente meg
jelenő Br i t i sh Catalogue of Music és a Mul t i -Medi a  
Catalogue említhető.

A BNB Intézet tervezetének, munkájának megismerése mellett - kikülde
tésem idején - alkalmam nyilt megismerkedni egy készülő uj gépi rend
szerrel, a EUDISED rendszerrel is.

A különféle dokumentumtipusok feldolgozását lehetővé tevő információs 
rendszerek világszerte szaporodó mennyisége inditotta arra a Council of 
Europe vezetőségét, hogy megbizást adjon egy olyan számitógépes rend
szer megtervezésére, mely lehetővé teszi a különböző dokumentumok egy
séges rendszerben való kezelését. A BNB/MARC rendszer kidolgozói en
nek értelmében tervezték meg a Council for Cultural Co-operation and 
hoc Committee for Educational Documentation and Information "EUDISED 
rendszer és szabvány'1 tárgyú második ülésére (1972. nov. 16-17 Párizs) 
előzetes tervezetüket (preliminary draft). (4) Az ülés vitái és az 1972. 
december végéig .beérkezett hozzászólások alapján a formátum végleges 
változatát 1973. februárjában nyújtották be a Council of Europe-nak, majd 
az ISO-nak, szabvány ajánlás ként.

Az EUDISED program célja a különböző dokumentumtipusok adatainak egyet
len adatbankban való tárolhatósága. A MARC rendszer alapelveire épül, 
de az LC/MARC II. rendszeréből származó BNB/MARC, MONOCLE, 
Canadian MARC, LIBRIS előnyös tulajdonságait is figyelembe veszi. Az 
ismert MARC rendszerektől annyiban tér el, hogy a mezők számának nö
velésével (egyes almezők mezői rangra emelésével) az információk pon
tosabb meghatározását teszi lehetővé; az indikátorok számának növelésé
vel (3) pedig a nemzetközi cserére van tekintettel, lehetőséget adva a nem
zeti cimleirási szabályok jellemzőinek indikátorral való jelzésére, A rend
szer szerkezete biztosítja a különféle output formák használatát is. Tekin
tettel arra, hogy a EUDISED rendszer kidolgozója (J. E. Linford) és cimle
irási szakértője (M. Gorman) egyben a BNB/MARC rendszerének megal
kotói és használói is, a BNB/MARC rendszer és a EUDISED rendszer 
kompatibilitása biztositott.

A  BNB adatbank alapján készülő szolgáltatás m ég
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Vendéglátóim lehetővé tették, hogy részt vegyek a National Council for 
Educational Technology* által rendezett vitaértekezleten (London, 1972. 
dec. 20. ), amelyet a EUDISED rendszer nem könyv jellegű dokumentumai
nak feldolgozásáról rendeztek. Az ülésen a különböző dokumentumtípusok 
címleírásainak a rendszerre való alkalmazásával foglalkoztak.
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1. A Magyar Nemzeti Bibliográfia I. sz. gépesítési kísérlete. Bp. 1971.
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Europe. 1972.

Az amerikai nagyvárosi központi könyvtárépületek 
tervezésében mutatkozó fejlődés

Harry N. PETERSON

A tanulmány, melynek szövegéről a SALLAI István által 
készített tömörítést közöljük, "Developments in the plan
ning of main library buildings" címmel jelent meg (Lib
rary Trends, 20. voL 1971-72. 4. no. 693-741. p, ).

A központi könyvtárak iránti követelményeket a szolgálat természete és 
mérete határozza meg, amit az ellátandó terület lélekszáma, művelődési 
színvonala stb. alapján állapítanak meg. A könyvtár nem pusztán épület, 
hanem szolgáltatások szervezete. A meghatározott közösség számára vég
zendő szolgáltatások határozzák meg az épületet, az építési terv tehát 
nem lehet szabvány.

A városiasodás nagy könyvtárak létrehozását igényli a városközpontokban, 
akkor is, ha maguknak a központoknak a lélekszáma csökken. Ezek egé
szítik ki ugyanis a helyi (kerületi és fiók) könyvtárak szolgáltatásait.

Â könyvtárak régen csupán városuk számára működtek, most megyei, vi
lágvárosi, vagy regionális rendszerek részeivé váltak. Ezért az uj köz
ponti könyvtárak tervezése szélesebbkörü szolgálat megszervezését követe
li meg, s ma már külön szakembert kíván. Ezek a szakemberek számos
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elemzést végeztek (ezekre a cikk számos példát hoz). Egy uj könyvtár 
létrehozása alkalmával azonban a szolgáltatásokat, a célokat, az eszközö
ket stb. magukba foglaló elemzések nem pótolják az írott programot.

E programnak tartalmaznia kell: 1. a 20 évre előrelátható szolgáltatások 
leírását; 2. a könyvtári állomány mennyiségét; 3. a szakrészlegek szer
vezetét; 4. személyzetét; 5. a bútorzat és felszerelés jegyzékét; 6. az 
alapterületet, együtt és helyiségenként, 7. a helyiségek egymáshoz való 
kapcsolatát; 8. a tervnek azokat a vonatkozásait, amelyek a működés költ
ségeit, a szolgálat hatékonyságát érintik. A program minden, bármely 
méretű és feladatkörű könyvtár sikeres működésének alapja.

A tervezési folyamat legfontosabb állomása a könyvtár helyének kijelölé
se, Az épület legyen a városközpont kereskedelmi és hivatali övezetének 
szivében. A könyvtár egy nyilvános szolgálat ’’telephelye" és nem "műem
lék”. Kényelmes megközelítése ugyanolyan fontos, mint egy hivatalé vagy 
üzleté. Inkább az épületköltséggel kell takarékoskodni, mintsem a telek 
árával.

A központba helyezés a következő megfontolásokon alapszik: - A könyvtár 
a népesség lehető legnagyobb számát fogadja be, s mivel a tájékoztató 
szolgálat jelentősége állandóan no, nagy figyelmet kell szentelni a felnőtt 
olvasóknak, akik szempontjából az elhelyezés, a jó beosztás és a vonzó 
megjelenés fontos tényezők. A parkírozást mindenképpen meg kell oldani, 
esetleg az épület alatti parkolóhely révén. Bár ismert jelenség, hogy a 
lakosság kiköltözik a külső városrészekbe, ugyanakkor azonban a városok 
százaiban megújulnak a központi kereskedonegyedek és a városközpontba 
való visszaköltö zés is megindult, A városközpont az üzleti, a bank és a 
hivatali tevékenység fo helye, következésképpen ez vonzza a lakosság leg
nagyobb számát. Egyre több gondot fordítanak a városközpont parkirozási 
problémáinak megoldására. A könyvtárnak mindenképpen ott kell fenntar
tania szolgálatát, ahol a legtöbb ember összegyűlik. Ezért a vezető könyv
tár helye a városközpontban van, A városközpontok csak ott hanyatlanak, 
ahol egyáltalán nem készültek ujrafejlesztési programok, ill. ehhez hiá
nyoznak a pénzügyi alapok.

A számítógépeknek is nagy hatása van a közművelődési könyvtár központi 
szolgálatára. A számitógép jelentősen átalakítja a könyvtár működését, az 
adatokat géppel tárolják, a dokumentumok számára uj kezelési rendszer 
alakul ki, a katalógusokat gépi utón állítják elő, az információkat adatbank 
szolgáltatja, a másolatok gyors továbbítása telekommunikációs eszközök ut
ján történik. Az általános technikai fejlődés is indokolja tehát, miért kell 
nagy központi könyvtár a nagyvárosokban.

A tervezők azonban azt is látják, hogy a következő félszázadban is szük
ség lesz rá, hogy az olvasók személyesen és közvetlenül hozzáférjenek a 
könyvtárak anyagához.
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A legtöbb régi könyvtárépület valójában gyengén tervezett épület volt: a- 
helyett, hogy a funkcionális követelményeknek felelt volna még, pöffesz- 
kedo műemléknek akart látszani. Tér pazarló volt, drága, nehezen világít
ható és fűthető, nagy volt a személyzeti igénye, működése mégsem volt 
eleg hatékony, és alkalmatlan volt э bővítésre. A modern könyvtárépület 
az ALA megfogalmazása szerint olyan kell hogy legyen, hogy kifejezze a 
könyvtári szolgálat szellemét, s a közösséget szinte kényszerítőén hívja 
belépésre, olvasásra, tanulásra. Funkcionális szempontból érje el a tö
kélyt, a szépséget pedig a legjobb építészeti eredmények felhasználása 
révén keresse.

A legutóbbi évtized könyvtári tervezésén erősen érezhető más épületek 
építészeti befolyása. Ezek között van az építészet un. "brutális" irányza
tának érvényesülése - azaz olyan épület, amelynek alapanyaga csaknem 
egészében nyers beton, és amelyben a (tégla) falazás szerkezeti sajátos
ságai is hangsúlyt kapnak. Ez a hatás azonban ezideig csupán a közepes 
vagy kis városokat érte. A legtöbb nagy városi könyvtár a kereskedelmi 
es középületekben látható mintákat követi. Az alkalmazott anyagok között 
a hagyományosak mellett (gránit, márvány, mészkő, tégla, beton stb. ) az 
aluminium, valamint az üveg tör előre. Sokszor használnak bronzüveget 
(bronzeglass), amely esztétikai hatása mellett csökkenti a besugárzó hót 
®s a vakító fényt is.

Az ALA előírások hangsúlyozzák, hogy a bejáratot az utca szintjén kell 
elhelyezni. E téren a visszafejlődésre is vannak példák: viszonylag uj 
könyvtárakban is bejárati lépcsőket alkalmaznak - a gyengék és rokkantak 
rovására. A csökkent mozgásképességnek és rokkantak száma az USA-ban 
22 millió körül van, a lakosság 10 %-a pedig 65 év feletti. Mégis megle
pően kevés központi könyvtárban alkalmaznak automatikusan nyíló ajtókat.

Â  könyvtárak csaknem kivétel nélkül téglalap alakúak. A flexibilis terve
zés elvei szerint a könyvtár belső terében-a fix tartófalakat minimumra 
csökkentik. A lépcsőket, lifteket, a vízvezeték, fűtés és légkondicionálás 
csöveit úgy telepitik, hogy a flexibilitást ne gátolják. A nagy terek ellen
őrzésére viszonylag kevés személyzetet alkalmaznak, ezt a flexibilis ter
vezés teszi lehetővé és különösen a szakrészleges szervezetben nagy a je
lentősége.

Bár a jelen könyvtárai flexibilis tervezésüek, sokat terveztek 610 kg/m2 
terhelésre, ami kétsoros állványok esetén ijesztően kevés. A flexibilitás 
legnagyobb gátjai a galériák. A moduláris tervezés újra és újra bebizo
nyította, hogy a galéria nem kívánatos. Aránytalanul növeli a beruházás 

felesleges légterek miatt) és a fenntartás (fűtés és légkondicionálás) 
költségeit. Az öregek és rokkantak számára odavezető lift nélkül szinte 
használhatatlanok, de a személyzetnek sem kellemes a lépcsőzés.

Néhány épület túlságosan is nagy szabad lépcsó'vel rendelkezik. Ha a lép
cső rosszul van elhelyezve, csökkenti a flexibilitást, nehezíti az ellenor- 
Zes megszervezését. Előnyös a lépcsőt az épület szivébe helyezni, a lif
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tekkel és egyéb nem flexibilis elemekkel együtt. A Hexibilitásra káros a 
rosszul telepitett előadóterem vagy belső udvar is. Szemmellátható irány
zat a mozgólépcsők alkalmazása. Elhelyezésükre az előbb említettek vonat
koznak.

A  cikk hangsúlyozza a megfelelő ellenőrzést. A legtöbb mai könyvtárban 
a kölcsönzőpult a kijárat közelében van. Néhány esetben elektronikus el
lenőrzést is alkalmaznak. A vészkijáratok rendszerint vész csengőkkel van
nak ellátva. Az olvasói liftek, lépcsők, mozgólépcsők úgy telepítendők, 
bogy jól ellenőrizhetők legyenek. A zavartalan működés fontos része a 
forgalom helyes megtervezése. Az olvasóknak simán kell eljutniok az át
vevő pulthoz, onnan a tájékoztató asztalokhoz, a katalógushoz, majd a 
földszinten a nyilvános szolgálathoz, vagy a lifthez ill. lépcsőhöz. Bár a 
folyosókat a minimumra kell tervezni, az olvasó zavar nélkül és gyorsan 
érje el a keresett szolgálatot. Az olvasói tereken ne vezessenek át for
galmi vonalak. A legforgalmasabb részlegek legyenek a földszinten, azok 
a részek pedig, amelyek várhatólag gyorsabban fejlődnek, a majdan bővít
hető épületrészbe kerüljenek, s ne zárt területre. Az uj könyvtárak leg
többjét éppen ezért a vízszintes vagy a függőleges irányú bővités lehető
ségével tervezték. Az ezzel járó többletköltség ugyanis az eredeti beruhá
zási összeg alacsony százaléka.

A legtöbb épület világitása kitűnő, kivételek a régi épületek, ahol a fény
értékek hihetetlenül alacsonyak (az olvasói és a könyvkiválasztó terekben 
323 lux, a .’raktárakban 161, az üzemi területeken 54-108). Az irányzat: 
1000 lux az olvasóterekben.

A belső tervezésben a szinek használata fokozódik, hangsúlyt kap a szin- 
dinamika. Hangtompító hatása és gazdaságos kezelése miatt gyakran sző- 
nyegpadlót alkalmaznak. Jóformán mindegyik könyvtárban található egy 
vagy több, klubfotelekkel, pamlagokkal, szőnyegekkel berendezett helyiség, 
amely otthonos környezetet biztosit. Figyelmet szentelnek az audiovizuális 
eszközökre, és anyagokra; ugyanakkor, bár számos könyvtárban található 
a gépi adatfeldolgozás valamilyen formája, kevés készült fel az informá
ció gépi visszakeresésére.

A jelen cikk számos, az utolsó 10 évben épült központi könyvtár tapaszta
latát foglalja magába, tervezésben való részvétel, látogatás, tervfelülvizs
gálat, építészeti leirások alapján. Az adatgyűjtéshez a 250 000 lakosú és 
ennél nagyobb városok központi könyvtárainak igazgatóihoz intézett kérdőiv 
is hozzájárult. (A válaszokat a cikk függeléke tartalmazza. )

A cikk több példát hoz arra is, hogy a tervezéskor mutatkozó rövidlátó 
takarékoskodás következtében milyen "büntetést" kellett fizetni a későbbi 
többletkiadásokkal. Nem ajánlja sem egyes részek kitelepítését távolabbi 
épületbe, mert az növeli a személyzeti gondokat és a működés költségeit, 
sem a részenkénti, fokonkénti bővítést, mert ez minden alkalommal sok 
átszervezést követel meg. Sokkal előnyösebb egyszerre megoldani a bőví
tést emeletráépítéssel vagy toldaléképülettel.
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Az építésszel történő konzultációk elmulasztásából számos súlyos hiba 
szármázik (pl. az ellenőrzés fogyatékossága, felesleges bejáratok, olvasói 
terek hiánya az utca szintjén, közönség számára szánt liftek szétszórása, 
ill. bevezetése olvasói terekbe, ellenőrzési pont nélkül).

Az igazgatók jelentéseiből számos javaslat bontakozik ki: Az előadóterem 
forgalma ne zavarja az olvasó forgalmat (azaz ne legyen annak terében); 
ne használjunk túl sok üvegfalat, a túlságos nagy besugárzás miatt; az 
olvasói pihenőhelyek a régi gyakorlattal (mezzaninon voltak) szemben a 
földszintre helyezendók; automatikus bejárati ajtók rendszeresitendók; 
automatikus, pénzbedobásos sokszorosítókat kell beállítani az olvasói tér
be; a nyilvántartási övezet a földszintre helyezendő. Több hivatali helyi
seget a jelenleginél, több parkolóhelyet. Légkondicionálás: jobb két kis 
berendezés, mint egy nagy, kevésbé gazdaságos, de biztonságos, A lég
kondicionál ó berendezés vezetékeit a könnyű javítás érdekében hozzáfér
hetőbbé kell tenni.

Befejezésül a szerző arról a tapasztalatáról számol be, hogy mindazok 
a követelmények, amelyeket cikke támaszt, általában olyan épületekben 
valósultak meg összességükben, ahol a könyvtáros és az építész között 
megvolt a jó együttműködés.

x

A cikk függeléke 16 uj és 3 kibővített (átalakított) könyvtárépület igen 
részletes adatait tartalmazza: a városoknak és a könyvtár által ellátott 
környéknek a lakossága; az épület telke és fekvése, alapterülete; építé
sének és berendezésének költségei; az elhelyezhető könyvek, ill. az ol
vasói ülőhelyek száma; az épület formája és anyaga, bővítési lehetőség, 
a födémek teherbírása; az olvasók ellenőrzésének megoldása; világítás, 
szellőztetés, padló, faburkolat; adatfeldolgozó és egyéb gépi berendezé
sek; stb.

A vizsgált könyvtárak méreteinek érzékeltetése, az összehasonlítás lehe
tővé tétele céljából közöljük az uj könyvtárak legfontosabb paramétereit.
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A könyvtár neve

Akron Public Library

Buffalo and Erie County 
Public Library

P# L. of Cincinnati and 
Hamilton County

Dayton and Montgomery 
County P# L.

District of Columbia P. L.

Kansas City P. L.

Minneapolis P. L.

P. L. of Nashville and 
Davidson County

New Orleans P. L.

Norfolk P. L.

Queens Borough P. L.

San Antonio P. L,

San Diego P, L,

Tampa P. L.

Tulsa City-County 
Library System

Wichita Pe L.

A város 
(a régió) 
lakossága

A könyvtár 
alapterülete 

(m2)

Elhelyezhető 
kötetek olvasók

275
(156

425
486)

13 800 800 000 445

462 
(1 113

768
494)

37 386 2 072 000 830

452
(924

524
018)

16 300 1 650 000 468

243
(606

601
148)

11 800 750 000 468

756 510 34 000 1 500 000 900

507 08 7 15 400 ?

434 
(1 800

400
000)

25 000 1 600 000 800

(447 877) 6 500 480 000 300

593 471 13 700 1 050 000 ?

3 07 951 7 100 350 000 300

(1 973 708) 18 200 860 000 1000

654
(830

153
460)

9 300 500 000 400

696 
(1 354

769
854)

13 450 750 000 462

277 
( 490

767
265)

11 700 500 000 328

331 
( 423

638
580)

12 600 510 000 1000

276
(347

554
928)

10 400 500 000 427
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K R Ó N I K A

Állami Díj 1973: Arató Attila

Több hónapos átfutási idejű lap nem vállalkozhat az események regisztrá
lására, hírek közlésére. A Könyvtári Figyelő ilyen okokból kénytelen volt 
lemondani arról, amit egyébként kellemes kötelességének tekintene: a
könyvtáros-kollegáknak juttatott kitüntetések közzétételéről. E háziszabá
lyunk alól most mégis kivételt teszünk.

E szám megjelenésekor már több hónap választja el az olvasót az Álla
mi és Kossuth dijak átadásától. Minden könyvtáros értesült arról, hogy 
Arató Attila, a debreceni megyei könyvtár igazgatója az Állami Dij II. 
fokozatát kapta meg.

Arató Attila a vezető könyvtárosok fiatal nemzedékéhez tartozik. 1963 óta 
vezeti a debreceni megyei könyvtárat; irányítása alatt nemcsak ez az in
tézmény vált korszerű, példamutatóan működő, színvonalas munkatársi 
gardát tömörítő könyvtárrá, hanem az egész megye könyvtárhálózata - a 
fenntartó szervek jelentős támogatása révén - lendületesen fejlődött. Ma 
mar Hajdú-Bihar megye tanácsi könyvtárhálózata az országos élvonalhoz 
tartozik. Ezeken az önmagukban véve is számottevő eredményeken kívül 
Arató Attila az ország könyvtárügyében is tevékeny részt vállalt.

Szerkesztőségünk ez utón fejezi ki jókívánságait a megérdemelt kitüntetés
hez. És talán nem csorbítja, sőt ellenkezőleg: emeli a kitüntetett szemé
lyes érdemeit, ha megjegyezzük: ezt a magas kitüntetést egy kicsit min
den debreceni, Hajdú-Bihar megyei, sőt minden magyar könyvtáros a ma
gáénak érezheti, mint ahogy részt vállalhatnak az elismerésből a megye 
illetékes tanácsi és pártvezetői is. Úgy hisszük, hogy az Állami Dij a 
fejlődő magyar könyvtárügy elismerését is jelenti - egyik kiemelkedő mun
kásának személyes elismerésén keresztül.

A Szerb Nemzeti Könyvtár új épületének felavatása

E. évi április 6-án került sor a Szerb Szocialista Köztársaság Nemzeti 
Könyvtára uj palotájának felavatására. Az építkezés az 1966. évi alapkő- 
letételtől számítva csaknem 6 évig tartott, s bár a könyvtár már a múlt

4 5 7



évben átköltözött, az ünnepélyes és hivatalos átadásra - különféle techni
kai és szervezési okok miatt - csak az idén került sor.

Köztudomású, hogy a régi szerb nemzeti könyvtárat 1941 áprilisában, 
Jugoszlávia lerohanásakor a német fasiszták repülöbombázása porig éget
te. 1390 publikálatlan kézirat a XII-XVII. századból, 1800 kötet régi 
könyv, köztük az első szerb nyomtatott könyvek a XV-XVII. századból, 
nagymennyiségű régi újság, térkép stb. semmisült meg a barbár támadás 
nyomán. Érthető, hogy a felszabadulás után a könyvtár kiemelt gondosko
dás tárgya lett, elsősorban elpusztult állományát igyekeztek (ahogy lehe
tett) pótolni, majd napirendre került az uj, korszerű könyvtárépület meg
teremtése.

Ez az épület Kelet-Európa egyik legjobban sikerült, funkcionálisan terve
zett könyvtárépülete. Alapterülete 28 300 m2. Ebben a térben 500 olvasó 
számára van hely (az általános olvasóteremben, a kutatói övezetben, a 
zenei olvasóteremben stb. megosztva). A raktári szárnyban a polcok hosz- 
szusága 82 km, ami közel 5 millió kötet elhelyezését teszi lehetővé. így, 
bár a mai állomány (gondoljunk a fent említett pusztulásra í) könyvben csu
pán 654 000 kötet, és csak a különgyüjtemények anyagával együtt éri el 
az 1 154 639 db-ot, a tervezés nem volt kicsinyes, hosszú évekre bizto
sítja a fejlődést. Ezt annál inkább hangsúlyoznunk kell, mert nem Ju
goszlávia, csupán Szerbia nemzeti könyvtáráról van szó, lévén a födera
tív jugoszláv államnak 7 nemzeti könyvtára. Külön ki kell emelni a könyv
tár szép belső tereit, elegáns berendezését, kellemes atmoszféráját. Köz
vetlen a bejárat mellett elhelyezett előadótermében 230 ülőhely van, 5 
nyelvű szimultán fordítás lehetőségével.

Az avató ünnepség számos külföldi vendég jelenlétében folyt le. Elsősor
ban természetesen a nemzeti könyvtárak vezetői hozták el üdvözletüket, 
de képviseltette magát az UNESCO és az IF LA stb. is. Az előadóest, Щ. 
hangverseny után megnyitották a szerb könyvtártörténeti kiállítást.

A könyvtár avatás sál kapcsolatban kétnapos szeminárium rendezésére került 
sor igen kiváló előadókkal (R. Escarpit, bordeaux-i egyetemi tanár, E. 
Dennery, a Bibliotheque Nationale igazgatója, N. Liebaers, az IF LA el
nöke stb. ). A téma "A könyv szerepe a modern társadalom fejlődésében" 
volt, és mintegy lezárta az UNESCO nemzetközi könyvévét. Erre a sze
mináriumra következő számunkban még vis sz at érünk.

Az UNISIST szervezése

Az UNISIST, az UNESCO keretében szervezés alatt álló és az egész vilá
got átfogó információs rendszer, amelyről már több alkalommal hirt ad
tunk, a megvalósulás konkrét stádiumába lépett. Az alábbiakban a folya
matban lévő munkákról közlünk pár hirt.
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Az elvi kérdések gondozására öt munkacsoport jött létre: 1. Bibliográfiai 
címleírás. 2. A dokumentumok fogalmi feltárása (tárgyi elemzés, indexek, 
terminológia). 3. Rendszerezés (osztályozás és többnyelvű tezauruszok).
4. Primer publikációk. 5. Számítás technika az információban.

Beszámoltunk több alkalommal a FID törekvéséről is, hogy a különféle 
osztályozó rendszerek és index-nyelvek közt kívánatos kapcsolat, átváltás 
megteremtésére valamiféle csúcs-osztályozást, közös osztályozó nyelvet 
hozzanak létre. Most az UNISIST szerződést kötött a FID-del az SRC 
(mai feloldása szerint: Subject-field Reference Code) megalkotására. Az 
SRC-nek alkalmasnak kell lennie mind a kézi, mind a számitógépes mun
kálatokra.

A legkonkrétabb eredmény azonban Párizsban az időszaki kiadványok nem
zetközi nyilvántartásának megszervezése (ISDS = International Serial Data 
System). Ez a világnyilvántartás - a szerződés alapján - a Bibliotheque 
Rationale-ban működik és mindenfajta információs szerv számára nélkü
lözhetetlen lesz. Még fokozza jelentőségét, hogy a nemzetközi azonositó 
számok (ISSN = International Standard Serial Number) kezelése is a ha
táskörébe tartozik. Adatait számitógép segitségével rendezi, alapul a 
MARC rendszert vették.

K Ö N Y V T Á R R Ó L  K Ö N Y V T Á R R A

BÁCS-KISKUN MEGYE
Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét 

I gazgató:  Lisztes László 
Igazgató h. : Kovács Pál

Olvasószolgálati csoport - vez. Ferencziné Bállá Katalin 
Aüománygyarapitási és feldolgozó csoport - vez. Bodor Jenőné 
Járási módszertani csoport - vez. Bozóki József 
Gyermekrészleg - vez. Kóróssy Arturné

BARANYA MEGYE 
■̂ egyei Könyvtár, Pécs

Igazgató:  Fodor Pálné
Hálózati és módszertani csoport - vez. Pál József 
Olvasószolgálati és tájékoztatási csoport - vez. Nikolai László 
Szerzeményező és feldolgozó csoport - vez. dr. Csorba Győző 
Gazdasági ügyek - vez. Sárdi Ilona
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BÉKÉS MEGYE 
Megyei Könyvtár, Békéscsaba 

I g a z g a t ó :  Lipták Pál
Állománygyarapítási és feldolgozó csoport - vez. Kovács Mária 
Olvasószolgálati csoport - vez, Varga Gáborné 
Hálózati és módszertani csoport - vez, Balogh Ferenc 
Gazdasági csoport - vez. Oláh Endréné 
Könyvkötészet -  vez. IJrbán Ferenc

BORSOD-AB AU J-ZEMPLÉN MEGYE 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc 

I g a z g a t ó :  Hubay László
Hálózati és módszertani osztály - vez. Pócsi Gusztáv

Központi járás hálózati csoportja - vez. Serfozó János 
Feldolgozó osztály - vez. Fazekas Istvánná 
Olvasószolgálati osztály - vez. Urszin Sándor

Helyismereti részleg - vez. Kluger Lászlóné 
Hang- és zeneműtár - vez. dr. Benkó Csabán© 

Gyermekkönyvtár - vez. Bárdos Józsefné 
Gazdasági osztály - vez. Juhász Margit

Könyvkötő üzem - vez. Pillinger Mihályné 
Sokszorosító üzem - vez. Pazonyi Anna

CSONGRÁD MEGYE 
Megyei Könyvtár, Szeged

I g a z g a t ó :  Csenke László 
A könyvtár átszervezés alatt áll.

FEJÉR MEGYE
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár 

I g a z g a t ó :  dr. Csongor Endréné
Igazgató h. : Tóth György 

Feldolgozó csoport — vez. Tóth György 
Olvasószolgálati csoport - vez. Gévay Agnes

vez. h. Hegedűs Éva
Módszertani csoport - az ig. közvetlen irányítása alatt 
Gazdasági csoport - vez. Román Károlyné gazdasági igazgató 
Könyvkötő műhely - vez. Szabó Lajosné

GYŐR-SOPRON MEGYE 
Kisfaludy Károly Könyvtár, Győr 

I gaz  gató : Pernesz Gyula
Olvasószolgálat, tájékoztatási csoport -  vez. dr. Sikabonyi Györgyné 
Állománygyarapítási-feldolgozási csoport - vez. Kovács Zoltán 
Módszertani csoport - vez. Mezei György igazgató h.
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Helytörténeti-bibliográfiai csoport - vez. Sinay Jenő 
Gazdasági csoport - vez. dr. Tamás Józsefné 
Kötészet, sokszorosítási csoport - vez. Berger János

HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
Megyei Könyvtár, Debrecen

I g a z g a t ó :  Arató attila
Gazdasági csoport - vez. Nótin Mihály gazdasági igazgató 
Állomány gyarapító és feldolgozó csoport - vez. dr. Varga Gyuláné

igazgató h.
Módszertani csoport - vez. dr. Simon Zoltán 
Olvasószolgálati és tájékoztató csoport - dr. Bényei Miklós 
Gyermekkönyvtár - Gödény Ferencné 
Közigazgatási szakkönyvtár - vez. Pető Hajnalka 
Kötészet - vez. Palincsár Ferencné 
Sokszorosító - vez. Márta Zoltán

HEVES MEGYE 
Megyei Könyvtár Eger

I g a z g a t ó  : Ebergényi Tibor 
Olvasószolgálati csoport - vez. Fekete Péterná 
Gyermekkönyvtár - vez. Halmai Béláné 
Gyarapítási és feltáró csoport - vez. Nagy Józsefné 
Hálózati csoport - vez. Hegedűs András 
Gazdasági csoport - vez. Nagy István

KOMÁROM MEGYE
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

I g a z g a t ó :  Horváth Géza
Szervezési és módszertani csoport - vez. Koger Tamás igazgató h 
Tájékoztató és nyilvántartó csoport - vez. Mészáros Antal 

Nyilvántartó részleg - vez. Kulcsár Istvánná 
Gyermekkönyvtár - vez. Mlakár Erzsébet 

Gazdasági csoport - vez. Piroska István 
Könyvkötészet - vez. Csémy Károly

NOGRAD MEGYE
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján 

I g a z g a t ó :  Kojnok Nándor 
Hálózati és módszertani csoport - vez. Szabó Ernóné 
Gyarapítási és feldolgozó csoport - vez. Ferencz Rudolf 
Tájékoztató és bibliográfiai csoport - vez. dr. Czipó Ernoné 
Olvasószolgálati csoport - vez. Csizmadia Sándorné 
Gazdasági csoport - vez. Földi Gyuláné



PEST MEGYE
Megyei Könyvtár, Budapest

I gazgató:  Debreceni Imréné 
Módszertani csoport - vez, —
Feldolgozó csoport -  vez. Pataki Lajosné 
Gazdasági csoport - vez. Fábián Edit

SOMOGY MEGYE
Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár 

I gazgató:  Kellner Bemát 
Igazgató h. : Szita Ferenc

Olvasószolgálati és feldolgozási osztály - vez. Fiola Pál 
Olvasószolgálati csoport - vez. Sípos Csaba 
Feldolgozó és katalogizálási csoport - vez. Majoros Istvánná 
Gyermekrészleg - vez. Leinberger Ágota 
Zenei részleg - vez. Antal Agnes 

Hálózati és módszertani csoport - vez. Pellérdi Gyula 
Gazdasági és technikai csoport - vez. Szita Ferencné gazdasági ig. 

Gondnokság 
Könyvkötészet 
Sokszorositó üzem
Gépkocsivezetők és kisegítő személyzet 

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza 

I gazgató:  Horváth Gabriella 
Hálózati és módszertani csoport - vez. Futaky László 
Olvasószolgálati és tájékoztató csoport - vez. Kollonnay László 
Allománygyarapitó és feldolgozó csoport - vez. Rába Tamás 
Ügyviteli és gazdasági csoport - vez. Imre György

SZOLNOK MEGYE
Megyei Verseghy Könyvtár, Szolnok 

Igazgató:  Szurmay Ernő 
Igazgató h. : dr. Nyitrai Lajos 

Feldolgozó csoport - vez. Thoroczkay Rudolfné 
Felnőtt olvasószolgálati és tájékoztató

szolgálati csoport - vez. dr. Kardos Józsefné 
Gyermekrészleg - vez. Pápay Lászlóné 
Gazdasági csoport - vez. dr. Török Emil

TOLNA MEGYE
Megyei Könyvtár, Szekszárd

Igazgató:  Vadóc Kálmán 
Igazgató h. : Pacsai László

Módszertani és hálózati csoport - vez. Koloszár Andorné 
Olvasószolgálati és tájékoztató csoport - vez. Pacsai László; ig. h. 
Feldolgozó csoport - vez. Novák Gyuláné 
Gazdasági és ügyviteli csoport - vez. Horváth Józsefné
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VAS MEGYE
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely 
, I gazgató:  Takács Miklós

Állomány g y a r a p ító  és feltáró osztály - vez. Krajevszky Gizella 
Olvasószolgálati osztály - vez. Tóth Gyula igazgató h.

Felnőtt szolgálati csoport 
Fiókhálózati csoport
Gyermekkönyvtári csoport - vez* Kovács Mária 

Hálózati és módszertani osztály - vez. Puskás Sándomé igazgató h.
Járási hálózati csoport - vez. Zelles Ilona 

Gazdasági osztály - vez. Tauber Lászlóné gazdasági igazgató 
Könyvkötészet - vez. Pörczi Jánosné

VESZPRÉM MEGYE
Eötvös Károly megyei Könyvtár, Veszprém 

I gazgató:  Varga Béla
Módszertani és hálózati csoport - vez. Halász Béla igazgató h. 
Állomány gyár apitási és feldolgozó csoport - vez. Onika Olga 
Olvasószolgálati és tájékoztatási csoport - vez. Madarász Margit 
Gazdasági csoport - vez. Keller Antal

Könyvkötő üzem - vez. Péczeli Lajos 
Sokszorositó üzem - vez. Varga Gyuláné

ZALA MEGYE
Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg 

I gazgató:  Németh László 
Igazgató h. - Bangó Béla

Hálózati és módszertani csoport - vez. Bangó Béla ig. h.
Tájékoztató és olvasószolgálati csoport - vez. Csepella Katalin 
Szerzeményező és feldolgozó csoport - vez. Szekér Ferencné 
Gazdasági igazgató: Szegedi Ferenc



S ZE M L E

Classified Library of Congress subject headings, Ed. by 
James G. Williams, Martha L. Manheimer, Jay E. Daily. 
New York, 1972. M. Dekker. 1-2. vol. /Books in library 
and information science. A series of monographs and text
books. 1-2. vol. /

Nem uj keletű az a megállapítás, hogy a szisztematikus katalógusnak be
tűrendes tárgymutatóra, a tárgyszókatalógusnak szisztematikus indexre 
van szüksége. Az utóbbi években egyre szaporodnak a témáról szóló mód
szertani kérdéseket tárgyaló értekezések, a kidolgozott alapelvek gyakor
lati megvalósitására is mind több helyen kerül sor. Ha kisebb könyvtá
rakban is érezhető az ilyen mutatók hiánya, képzelhető, hogy mennyire 
nélkülözhetetlen ott, ahol a tárgyi katalógusban több tízmillió karton ta
lálható, de az osztályozási rendszernek nincs általános mutatója, a tárgy- 
szavazásnak pedig nincs szabályzata. Éz a könyvtár a Library of Congress, 
amelynek világszerte ismert tárgyszójegyzéke számos következetlenséggel 
terhelt. Ilyen pl. az Írásmód következetlensége (a helyesírás és a kötő
jel használata: narchaeológian és "archeológia", Ш. "csőrendszer" és 
"cső-rendszer"); alaktani és szintaktikai eltérések a tárgyszójegyzékben 
és az osztályozási táblázatokban használt kifejezések között ("kitüntetések 
érdemekért" és "kitüntetések"); szókészleti eltérések ("jelek" és "jelké
pek" Ш. "jelek és jelképek"); az összefüggések feltárásának hiányai (a 
"pajzsok cimertan " esetében van ilyen utalás, a már említett "jelek" 
és "jelképek", amelyek szintén a cimertan körébe tartozó fogalmak, nél
külözik azt); két- vagy többértelmü tárgyszavak (amelyeknek két vagy több 
szakjelzet felel meg: az "emlémák"-nak van helye a művészetben, a ke
resztény vallásban, az össze has onlitó vallás tudományban, a cimertanban 
és az irodalomban); redundáns tárgyszavak (a szakrenszerben egyetlen 
helyen szereplő fogalom több tárgyszóval rendelkezik, ilyen a már emli
tett "jelek" és "jelképek").

A másik súlyos probléma abból adódott, hogy a szakemberek évtizedek 
óta folytatott kétségbeesett kísérletei, amelyek arra irányultak, hogy a 
LC tárgyszójegyzékét alkalmassá tegyék a különböző tárgyak és témák 
közötti összefüggések feltárására, eredménytelenek maradtak, sőt az eb
ből a célból alkalmazott "ld még" utalások tömege mind használhatatla
nabbá tette a katalógust.
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A számítógépek nyújtotta lehetőséggel élve most kísérletet tettek a kérdés 
megoldására, megszületett a LC tárgyszavainak szisztematikus jegyzéke, 
azzal a céllal, hogy mind a LC, mind a LC osztályozási rendszerét és 
tárgy,szó jegyzékét használó más könyvtárak számára lehetővé tegye a tár
gyi katalógusok készítése során az eddigi n intuitív*1 megoldásoknak precíz 
munkával történő felváltását.

Az első kötet a szakjelzeteket sorolja fel az osztályozási táblázatok 
hierarchikus rendjében, mellettük a LC tárgyszójegyzékének 7. kiadásá
ban közölt megfelelő tárgyszavakat, altárgyszavakat és az altárgyszavak 
altárgyszavait. A második kötet ugyané tárgyszavakat betűrendben közli, 
mellettük a nekik megfelelő szakjelzeteket, továbbá a nem használt tárgy
szavakról készült "ldM utalásokat (a szakjelzet ez utóbbiak mellett is meg
található). A "ld még” utalások hiányoznak, ezekre nincs szükség, az 
első kötet szakrendi felsorolása feleslegessé teszi ókét.

A szerkesztők szerint a jegyzékek megoldják mindazokat a problémákat, 
amelyek a LC tárgyszójegyzékének hibás voltából és e hibák kijavithatat- 
lanságából fakadtak. A LC tárgyszójegyzéke ui. gyakorlatilag megváltoz
hatatlan, uj tárgyszavak beiktatására van lehetőség, de a meglévő, még 
oly hibás tárgyszavak megváltoztatására, szerkezeti módosításokra nincs, 
hiszen ez kartonok millióinak átvizsgálását tenné szükségessé.

A most készült jegyzékek segítségével a szakozó könnyűszerrel kikereshe
ti - a megállapított szakjelzet alapján - a megfelelő tárgyszót, ha egy 
bizonyos szakjelzetnek több tárg/szó felel meg, kiválaszthat közülük egyet, 
a többit mellőzve. Nem kell ezentúl tekintettel lennie a Mld még” utalá
sokra, sem a katalógusban, sem a tárgyszójegyzékben, a kapcsolatok fel
tárásának hatékonyabb, sok időt megtakarító eszközét tartja a kezében.
A tárgyszavak betűrendes jegyzékével pedig a szakrendszer általános mu
tatója született meg, s ha ez nem is tekinthető teljesnek, hasznos segéd
eszköz lesz addig, amíg a kifejezetten erre a célra készülő index rendel
kezésre áll majd.

Az olvasók is használhatják a jegyzékeket, kikereshetik az első kötetből 
azokat a tárgyszavakat, amelyek alatt az ókét érdekló téma irodalma ta
lálható, tetszés szerint tágíthatják vagy szűkíthetik a fogalom körét, át
tekinthetik az összefüggéseket, rokonterületeket. A jegyzék egyúttal kulcs 
magához a szakrendszerhez is.

Az első kötet egyik bevezetésének (három is van!) Írója J. E. Daily, a 
pittsburghi egyetem könyvtáros tanszékének professzora, a jegyzék elké
szítésének szükségességét indokolva elismeri, hogy a LC tárgyszavazási 
módszerei ellen az utóbbi időben hangoztatott. valamennyi vád helytálló.
A tárgyszavak kapcsolatát nem lehet utalásokkal feltárni az inverzió, a 
természetes szórend felcserélése, gyakran felesleges csoportokat eredmé
nyezett, vagy szétszórta az összetartozó anyagot, a használó pedig képte
len volt rájönni, mikor kell természetes szórend alatt keresnie és mikor 
az invertált alaknál. A LC tárgyszókatalógusa és tárgyszójegyzéke tehát
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alapos revízióra szorulna, erre azonban méretei miatt nincs mód. Olyan 
megoldást kellett keresni, amely rekatalógizálás nélkül segít a bajokon, 
és ez az eszköz a most közzétett két jegyzék.

J. G. Williams, a délkarolinai egyetem könyvtáros tanszékének helyettes 
professzora, a jegyzékek elkészítésének technikáját, a kódolás módját is
merteti röviden. A számítógépek ördöge egyébként ezúttal sem szunyókált, 
ennek eredményeként hatlapos kiegészítést kellett mellékelni a második 
kötethez. A komputer ui. nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy az 
Egyesült Államok nevét tartalmazó tárgyszavakban a ’'United States” és 
a ”U. S. ” egy és ugyanazon tárgyszó, ezért a rövidített és a teljes név
alakot két különböző tárgyszónak tekintette, és ennek megfelelően egymás
tól jókora távolságra helyezte, altárgyszavait is külön-külön betűrendé z- 
ve. Csak hagyományos munkával sikerült az igy kialakult zűrzavarban 
rendet teremteni.

PÁL VÖLGYI Endre

VITÁLYOS László - OROSZ László: Ady-bibliográfia 
1896-1970. Ady Endre önállóan megjelent müvei és az 
Ady-irodalom. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, 1972. XXV, 425 p. 24 sztLt. Névmutató 
373-421. p.

/А Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiad
ványai - Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarium 
Hungaricae, 67. /

Rangjához méltó müvet tett közzé ismét az MTA könyvtára. Több ez a 
könyv szakbibliográfiánál, referenszmunkánál; önmagában is tartalmas, 
sót izgalmas olvasmány, sokatmondó tájékoztatás az "örök magyar határ- 
pör” egyik legmozgalmasabb frontszakaszárói, az Ady-pörroL Az Adyról 
vagy Ady' ürügyén irt kisebb-nagyobb tanulmányok, cikkek egymással fe
leselő cimei önmagukban véve is jellemző képet adnak vagy hét évtized 
magyar szellemi életének küzdelmeiről. Hiszen Ady élete és müvei mel
lett ebben az országban semmiféle ideológia vagy közéleti irányzat, egyet
len irodalmár vagy publicista sem mehetett el szó nélkül - prófétájának 
fogadta vagy kiátkozta, a maga igazolását kereste benne vagy iránta ér
zett undorával magasztosult fel önmaga szemében, tanitványi alázattal 
vagy a második vonalba szorult pályatárs sértett hiúságával fordult felé
je, belőle vagy az ő rovására akart megélni... Hogy mennyire nem csak 
irodalmi szempontok és szenvedélyek fütötték ezt a pörösködést, azt épp
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ez a gazdag gyűjtemény érzékelteti legjobban. Halálos ellenségek válnak 
e £ g yé  Ady becsmérlésében, szövetségesek kapnak hajba azon, hogy volta
képpen melyikükhöz tartozik. Aligha véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben, 
amikor Adyt nem elfogadni már nem lehet, amikor az eltérő nézetek Ady 
ellen vagy mellett már nem, hanem legföljebb Adyéri ütközhetnek össze 
egymással - most nem burjánzanak olyan dúsan az Adyról szóló Írások, 
viszont (az életrajzi adatok kiegészitése mellett) ismét magára Adyra mint 
a magyar költészet megujitójára, versei mondanivalójának mélységeire és 
kifejezési formáinak gazdagságára koncentrálnak.

A bibliográfia összeállítói igen jól tudták, hogy reális szükségletet kell 
kielégíteniük munkájukkal, ezért merhettek lemondani az életrajzi bibliog
ráfia műfaji tisztaságáról, hagyományos formájának éss az "előkelőbb” 
oldaláról. Ady müveinek kiadásaira vonatkozó gyűjtésüket, amely majdnem 
kétszeresére növelte volna az ig y  is vaskos kötet terjedelmét, nem tették 
közzé, mivel ennek a területnek a feltárására Ady müveinek kritikai ki
adása kapcsán úgyis sor kerül; beérték azzal, hogy a kiadvány legrövi
debb, első részében Ady önál lóan megjelent munkáit és ismertetései
ket sorakoztatták fel,

A második rész a kiadvány gerince: az Ady életére és munkáira vonatkozó 
irodalom bibliográfiája. Első fejezetét a monográfiák és gyűjteményes mun
kák teszik ki, a másodikat a tanulmányok és cikkek (ez a fejezet a bib
liográfia 4764 tételéből 2665-öt tartalmaz), a harmadikat az életrajzi iro
dalom. Ez utóbbinak az anyagát sokszor nehéz a tanulmányoktól-cikkektől 
elválasztani, a szerzőknek azonban általában sikerült logikusan, követke
zetesen meghúzniuk a határvonalat; ha pedig az Ady munkásságáról szó
ló publikációnak életrajzi jelentősége is van, tételszámát az életrajzi do
kumentumok között is szerepeltetik, az egyes évek anyagának végén, T,lásd 
még” jelzéssel.

A harmadik rész, a függelék fejezetei: 1. Ady müvei idegen nyelven, ha
tása külföldön (a külföldi hatásra vonatkozó anyag gyűjtése lényegében a 
magyar nyelvű publikációkra szorítkozott), 2. az Ady-kultusz (Ady a szép 
irodalomban és az iskolai oktatásban; alkalmi megemlékezések); 3. az 
Adyról készült képzőművészeti alkotásokra, fényképekre vonatkozó iroda
lom; 4. a megzenésített Ady-versek irodalma.

A 4764 tételnél sokkal több címet tartalmaz a bibliográfia, mivel egy-egy 
kiadvány után külön tételszám nélkül sorolja fel a vele foglalkozó cikke
ket. Az I. részben pl. a "Vér és arany” tételszáma alatt 18 ismertetés 
is szerepel, némelyikük több lelőhellyel, ha Írójának (Hatványnak, Kosz
tolányinak, Móricznak) tanulmánykötetében is megjelent később. A Féja 
Géza szerkesztésében 1936-ban megjelent 11 Jóslások Magyarországról” 
tételszáma alatt pedig éppen 44 ismertetést, vitacikket találunk. S nem 
kevésbé széles vitát kavart (tehát tételszáma mögött szintén sok kisebb- 
nagyobb cikket sorakoztat föl) az Adyró l  szóló müvek némelyike, mint 
a "Magyar fa sorsa", "Az igazi Ady”, az "Adty-dokumentumok könyve”, 
sót Hegedűs Lóránt "Ady és Tisza" cimü könyvecskéje is.
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Az összeállítók nemcsak az anyag összegyűjtésével tettek nagy szolgála
tot olvasóiknak. Hogy ez az óriási anyag igy együtt érdekes olvasmány  
is lehet, az szintén az о érdemük is. Nemcsak azért, mert a részekre 
és fejezetekre való tagolással, valamint az is mertetés elmek a müvekhez 
való csatolásával strukturáltabbá, sokkal áttekinthetőbbé tették az anya
got, hanem azért is, mert a - gyakran előforduló - semmitmondó elmek
hez rendkívül sikerült (sokszor csak két szónyi, de mindig kifejező) anno
tációkat fűztek.

A tételek sorrendbe szedésének módja azonban már zavarja a böngésző 
olvasót, s nyilván a f or r ás any agra vadászó kutatót is. A fejezeteken be
lül évek szerint csoportositják az anyagot az összeállítók, az éveken be
lül (illetve egy-egy mü vitájánál a tételszámon belül) azonban már nem 
időrendben,  hanem a szerzők betűrendjében. Pedig a bibliográfia anya
gának tartalmi sajátossága - az Ady-irodaloxn kifejezetten polemikus  
jellege - miatt célszerűbb lett volna mellőzni a hagyományosabb betűren
des formát (a szerzők neve szerinti rendezést úgyis biztosítja a névmu
tató); az időrend hiánya komoly veszteség (még akkor is, ha a folyó irat
cikkeket úgysem lehetett volna pontosan beilleszteni az újságcikkek idő
rendjébe).

Az Ady-kötetek első kiadásának hatásáról például sokat mond az a tény, 
hogy melyikre milyen gyorsan (és milyen sorrendben) reagált a sajtó; az 
olvasónak azonban fejben teljesen át kell rendeznie a bibliográfiában sze
replő 10-20 ismertetést, hogy erről képet kapjon. - Még visszásabb a 
helyzet a későbbi nagy vitáknál, pl. a Magyar fa sorsa esetében; előbb 
szerepel pl. Reményik Sándor válasza Szász Károlynak, illetve ’Végsza
va’1 az ’’erdélyi gondolat” vitájához, azután következik Szász Károly első 
támadása Makkai könyve ellen, s csak jóval odébb merül fel egy cikk 
címében az "erdélyi gondolat” kitétel. - De itt legalább, szerkesztői el
veik értelmében, egy helyre gyűjtötték a vita anyagát az összeállitók. 
Hogyan kövessük viszont nyomon Juhász Gyula ’̂Nincsen, nincsen” c, Ady- 
paródiájának vitáját, amelyet ismeretlen Ady-versként "fedeztek fel”? A 
böngésző elsőnek (968. tétel) Kosztolányi 1923. dec. 30-i cikkével talál
kozik, amely hozzászólás a kérdéshez. Csak alább (971) talál rá Lestyán 
Sándor "felfedező” cikkére, amely dec. 25.-én a vitát elinditotta. Mint 
szerző nélküli cikk, az 1923. évi anyag vége felé (987. ) kerül sorra egy 
másik dec. 30-i hozzászólás. Végül az egész 1924. évi anyagnak majd
nem a végén (1055.) következik egy valójában csupán 7nappal későbbi, 
szintén szerző nélküli irás.

Azazhogy nem is "végül”. Mert ha az egész fejezetet végigböngészi az 
olvasó, akkor majd 100 oldallal később, az 1963. évi anyagban - ezúttal 
egy tételszám (2490. ) alatt összehozva - rábukkanhat a "Nincsen, nincsen” 
ügy felelevenitésére s Péter Lászlónak a vita tanulságait összegező glosz- 
szájára. - S ez már egy másik hiányra hivja fel figyelmünket: az utalók 
hiányára.  Lehet, hogy az utalások következetes alkalmazása ekkora 
anyagban olyan többletmunkát jelentett volna, ami lényegesen hátráltatta 
volna a munka megjelenését, s ezért mondtak le róla az összeállitók.
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Tény azonban, hogy a kutatók munkáját lényegesen megkönnyítették volna 
vele. (Elvétve azért akad utalás a már említett, az életrajzi fejezetben 
a 'tanulmányokra-cikkekre visszamutató tételszámokon túl is - ilyen pl. 
az 113 6. és 1150. tétel közötti keresztutalás. )

A publikációs lehetőségek ismeretében ugyan természetesnek kell tekinte
nünk, mégis sajnáljuk, hogy sokszorosítva jelent meg a bibliográfia. Nem 
mintha a sokszorosítás nem volna technikailag igen sikerült, kifogástala
nul olvasható kiadvány - hanem mert igy az összeállítóknak le kellett mon
daniuk azokról a nyomdatechnikai lehetőségekről (ritkítás, kurziválás stb. ), 
amelyek a szerkesztői munka újabb eszközeiként még differenciáltabbá, 
áttekinthetőbbé tették volna a hatalmas adattömeg közlését.

Ezzel függ össze a példányszám kérdése is. Ez a kötet - ismét hangsú
lyozzuk - nemcsak a kutatók segédeszköze, hanem olvasmány mindenki 
számára, akit Ady költészete és foként költészetének fogadtatása, hatása 
közelebbről érdekel; az ilyen olvasók pedig 800-nál bizonyára jóval töb
ben vannak. S hogy a segédeszköznél maradjunk: oktatási segédeszköznek 
is hasznos volna ez a munka; milyen sokat érne gimnáziumi irodalom
órákon egy-egy tucat vitacikk címének puszta felsorolása az Ady-por va
lamelyik Iftárgyalásánakn anyagából! Tudjuk, hogy a bibliográfiának nem
csak az összeállítása volt nagy munka, hanem maga a kiadása is komoly 
vállalkozás, s megjelenése mindenképpen nagy eredmény. Örömünk azon
ban sokkal nagyobb és zavartalanabb lenne, ha sokkal többek számára hoz
záférhetően jelent volna meg.

KÖVENDI Dénes

Katalógus az SzKI Műszaki Könyvtárának prospektus állo
mányáról. Bp. (1973.) Számítástechnikai Koordinációs In
tézet. 659 p.

Az információk mennyiségi növekedése a dokumentumok feldolgozásának 
módjában is változást eredményez. A használó, a kutató a dokumentumok 
megjelenésével egyidejű feldolgozást igényel, s elvárja a müvekben lévő 
információk részletesebb feltárását, a sokszempontu visszakeresés lehe
tőségét. Ennek a követelménynek a hagyományos könyvtári módszerekkel 
eleget tenni nem lehet, s ezért is került sor a számítógépeknek a könyv
tári és dokumentációs munkában való alkalmazására.
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Hazánkban már évek óta készülnek e g y e s  dokumentációs kiadványok, el
sősorban indexek, elektronikus számitógépek közreműködésével, azonban 
egy meghatározott állománynak, gyűjteménynek ilyen módon való feldol
gozására tudomásunk szerint még nem került sor. Ezért is kell örömmel 
üdvözölni a Számítástechnikai Koordinációs Intézet most megjelent kitűnő 
kiadványát, mely az Intézet műszaki könyvtárának és számitógép labora
tóriumának közös munkája.

A katalógus a Számítástechnikai Koordinációs Intézet Műszaki Könyvtárá
nak prospektusállományáról készült. A kötetben a prospektusokon kivül 
(kisebb számban) műszaki leírások, katalógusok, speciális kézikönyvek, 
általában műszaki dokumentációs források leírását találjuk. E gyűjtemény 
kiválasztását indokolhatta a dokumentumok nagy száma, gyors növekedé
sük, az irántuk megnyilvánuló fokozott érdeklődés, valamint az a tény, 
hogy e müvek cimleirása egyszerű, megjelenési nyelvűk általában angol 
és német, igy kisebb karakterkészlettel is leírhatók.

A katalógus két részből áll. Az első részben a dokumentumok leírását ta
láljuk a gyártó cégek betűrendjében. A címleírás első sorában a raktári 
jelzet áll, ezt követi a második sorban a cégnév, majd a cim és az 
impresszum. Minden esetben közük a dokumentum típusát és nyelvét. A 
címleírás utolsó sorában a dokumentumot jellemző tárgyszavak találhatók. 
Minden tétel folyamatos sorszámozást kapott. A katalógus második része 
a tárgyszó szerinti betűrendes mutató, amely a nyomtatási sorszámokra 
utal. A kiadványhoz cégmutató is készült; ez a cégeket nevűk betűrendjé
ben sorolja fel, s lapszámra hivatkozik. Az egyes számítástechnikai cé
gek neve több formában is ismert, ezért cégnévmutatót is állítottak ösz- 
sze, amely az eltérő elnevezések esetén a kötetben használt formára utal. 
A katalógushoz negyedévenként, folyamatos sorszámozással kiegészítő kö
tetek készülnek, s a tervek szerint a teljes anyagot évenként kumulálni 
fogják.

Az összeállítás talán egyetlen vitatható pontja, hogy tárgyszókészlete meg
lehetősen szűk, igy egyes tárgyszavak visszakeresésénél előfordulhat, hogy 
több tucat dokumentumhoz kell visszanyúlnunk. A gyakorlat bizonyára vagy 
igazolja az összeállítók elképzeléseit, vagy a szükséges korrigálást köny- 
nyen végrehajtják, amihez segítségükre lehet a készülő számitógépes szak
tezaurusz is.

A program a British National Bibliography által is alkalmazott MARC-rend 
szer alapján készült. Óriási előnye, hogy rendkívül rugalmas, bővíthető, 
egyéb feldolgozásokhoz adaptálható, s különböző kiírási képet is produkál.

A kötet összeálütói jól használták ki a gépi feldolgozás előnyeit. Csak azt 
végeztették el a géppel, ami szükséges, s ezért a katalógus jól áttekint
hető, logikusan szerkesztett kiadvány, ami elsősorban a programozó mun
káját dicséri. Reméljük, hogy a kiváló gépi katalógus lendületet és ötlete
ket is ad a könyvtárainkban folyó gépesítési munkákhoz.

SZAB^ Sándor
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A szakmai tájékoztatás felhasználóinak információigény 
vizsgálata az építésügyi népgazdasági ágazatban. Össze
áll. : Terebessy Ákos. Budapest, 1972.

А П1. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaiban leszögezi, hogy 
' A könyvtárak és a szakirodalmi tájékoztató intézmények munkájának 
eredményessége nagymértékben függ attól, hogy együttmüködnek-e a tár
sadalom különböző szerveivel, intézményeivel, felismerik-e szükségle
teiket. Szolgáltatásaikat tehát az ellátandó területek szükségleteihez kell 
szabniok. n

A szakmai tájékoztatási, információs szükségletek meghatározása igen 
nehéz, csaknem lehetetlennek tüno feladat. Viszonylag könnyebben meg
ragadható a szükségletek manifesztálódott része, a felhasználóknál je
lentkező igény. És bár a létező, regisztrálható igények sohasem fedik 
teljességgel a tényleges szükségleteket, utóbbiak meghatározása is alap
vető fontosságú a szakmai tájékoztatási feladatok megfeleli) ellátásához.

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ igen helyesen ismerte fel és hang
súlyozta a felhasználói információigények alapos és sokoldalú megisme
résének fontosságát. És mi több, nem elégedett meg a felismeréssel, 
hanem a szükséges következtetéseket levonva megtette az első lépéseket 
is ezek megismerése felé.

Voltaképpen nem tudunk igazán örülni annak, hogy az ÉTK vizsgálatának 
úttörő jellegét kell kiemelnünk. Az ország szakmai, szakirodalmi tájé
koztatásának színvonala szempontjából is sokkal jobb volna, ha mint egy 
megszokott, szinte rutin-jellegü vizsgálatsorozat egyik eleméről beszél
hetnénk. Meg kell vallanunk, nem sokat tettünk még a már jóval koráb
ban felismert elv, az igények megismerésének fontossága gyakorlati 
realizálása terén. És az, hogy most mégis előbbre léptünk, az ÉTK 
elvitathatatlan érdeme.

Az ÉTK hatalmas apparátussal lebonyolított vizsgálatában, elsősorban 
alkalmazott módszereiben több helyütt érződik is a vállalkozás kissé "út
törő" jellege.

A vizsgálat kiindulópontja lényegében helyes: az építésügy szakemberei 
közül azok igényei a legfontosabbak, akik objektív okokból a legnagyobb 
és  legszínvonalasabb információigénnyel kell (vagy kellene) hogy rendel
kezzenek: a felső- és középfokú képzettséggel rendelkezők. Miután ezek
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száma országosan igen nagy (15-17 ezer), indokolt volt az a törekvés, 
hogy ezeket egy reprezentativ minta segitségével vizsgálják, A tervezett 
kétezer fos minta e célra megfelelő lett volna, de sajnos a vizsgálat 
végrehajtása során ez a szám 1579-re csökkentés nem is egyenletesen,

A vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentés - igen tisztességes módon - 
rámutat arra, hol sérült meg e csökkenéssel a reprezentativitás, így 
mindenesetre nagyjából megáilapitható, hol lehet mód a kapott eredmé
nyek általánositására, és hol vezethet ugyenez esetleg téves eredmények
re.

Kétségkívül balszerencsés volt a vizsgálat lebonyolítását nyári hónapokra 
tenni, s ez nyilván mint elkerülendő szerepel majd a vizsgálat ismétlé
sei során.

A tanulmányból - és a mellékletben közölt kérdőívből - megáilapitható, 
hogy a vizsgálat nem kivánt túlzott terhet róni a megkérdezettekre. Ez 
az elv feltétlenül helyeselhető, különösen napjaink "kötetes" kérdőiv- 
monstrumai közt. Maga a kérdőív egészében jónak, célravezetőnek tű
nik. A válaszok alapján levont következtetések általában megalapozottak, 
ugyanakkor mértéktartóak: nem törekszenek látványosságokra, ennek meg
felelően nem tartalmaznak olyan következtetéseket, amelyek sokkal in
kább a vizsgálatot lefolytatok szubjektív elképzeléseit vagy vágyait, sem
mint a válaszadók véleményét tükrözik.

Két - érzésünk szerint nem kielégítően interpretált - megállapitásra azon
ban ki kell térnünk. Az egyik a "tájékozottság általános szintje". A kér
dőíven az erre vonatkozó kérdés a következő: "Megfelelően tájékozottnak 
érzi-e magát?" és ezt követi a négy válasz-lehetőség. A kapott válaszok 
legkevésbé sem egyoldalúak és különféle csoportonként meglehetősen ér
dekesen szóródnak. Csak mintha a jelentés készítői nem vették volna 
figyelembe a válaszok szubjektív jellegét, amire pedig a kérdés is utal. 
Kétségtelen, hogy olyan csoportban, ahol sokan nem érzik magukat meg
felelően tájékozottnak (középszintű vezetők, beosztott tervezők), a jelen
legi tájékoztatási eszközök továbbfejlesztése indokolt. Megfordítva azon
ban nincs lehetőség következtetés levonására: aki tájékozottnak tekinti 
magát, nem biztos (enyhén szólva!), hogy tájékozott, lehet hogy csak 
igénytelen.

A másik problematikus kérdés a megkérdezettnek a tájékozódással kap
csolatos nehézségeire, akadályaira kérdez. A válaszok 73, 1 %-a időhiány
ra utal, s ezt a tanulmány különösebb kérdőjel nélkül közli. Anélkül, 
hogy lebecsülnénk az időtényező fontosságát, a valóban sokszor jelentke
ző időhiányt, mégsem vehetjük ezt az adatot készpénznek. Számos más 
vizsgálatból kiderült már, hogy az időhiányra való hivatkozás nagyon sok 
esetben "mentőöv", s bizonyos, hogy az építésügy területén sem kevés 
azok száma, akiknél más ok: a kényelem, a szellemi restség a valódi 
hátráltató tényező.
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Rendkívül figyelemreméltóak a tanulmánynak a megkérdezettek nyelvis
meretével kapcsolatos megállapításai. Mindenekelőtt: több mint 40 % csak 
magyar nyelven képes a szakirodalmat tanulmányozni. És amit már a 
tanulmány nem mond ki, csak táblázataiból derül ki: ez az arány a tech
nológusok, üzemmérnökök után a vállalatvezetőknél a legmagasabb (60 % 
feletti). Helyes következtetést von le a tanulmány: a nyelvismerettel ren
delkezők számának növelése mellett javítani kell az ide genny elvű szak- 
irodalom magyar nyelvű dokumentációját, legalább átmenetileg. A jelen
ség azonban, úgy véljük, országosan is figyelemre méltó.

Igen fontos - különösen a könyvtárak számára - a különféle tájékoztatási 
formákkal foglalkozó fejezet. E rész legfőbb tanulsága, hogy a tájékoz
tatást igénylők elsősorban szakirodalmi tájékoztatásból "élnek4, illetve 
elsősorban ezzel elégedettek. Ebben természetesen közrejátszik az is, 
hogy a tájékoztatásnak ezek a - többé-kevésbe hagyományos - formái a 
leginkább ismertek, elterjedtek, de az is, hogy a tájékoztatás más for
máihoz (műszaki film, szakmai kiállítás) képest az írott forma adja a 
legmegbízhatóbb és a legkönnyebben visszakereshető információkat.

Természetszerűleg - igen helyesen - kiemelten foglalkozik az ETK kiad
ványaival, illetve a további építésügyi szakirodalmi tájékoztatási produk
tumokkal. Ezekre vonatkozólag számos hasznos véleményt és javaslatot 
kaptak, de viszonylag kis számú használótól. Az igy kapott eredmények 
jól használhatók a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, de semmiképpen 
sem tekinthetők általánosítható véleményeknek (ez persze nem is céljuk).

Befejezésül legyen szabad néhány technikai jellegű megjegyzést tennünk.
A jelentés közli a vizsgálat táblázat-anyagát (25 tábla). Ez csak helyesel
hető. Az viszont már kevésbé, hogy a táblázatok csak a gyakoriságot 
(abszolút számok) közlik, az arány- (százalék) értékeket nem. Utóbbinak 
jelentősen megkönnyítették volna azok munkáját, akik esetleg mélyebben 
is érdeklődnek a vizsgálat eredményei iránt. A táblázatokat viszonyt nagy
számú, szépen és szellemesen megrajzolt grafikon "eleveníti meg", ahol 
a grafikonokhoz tartozó jelmagyarázat "újszerűén" került megadásra: ol
dalanként (4-6 grafikon) egy közös magyarázat található, minek következ
tében néhol (pl. 56-57. old. ) egy grafikon leolvasásához három különböző 
helyet is nézni kell egyszerre.

Minden apró módszertani hiányosság ellenére nem tehetünk mást (s ezt 
szívesen tesszük), mint hogy elismerjük az ÉTK igényvizsgálatának való
ban magas színvonalát, s nem kívánhatunk mást, mint hogy a jövőben 
végre "gombamód" szaporodjanak a hasonlóan fontos és hasonlóan szín
vonalas elemzések. Ehhez azonban nagyon szükséges volna olyan egysé
ges és optimális (keret)-módszertan kidolgozása, amely megkönnyítené a 
vizsgálatok végzőinek munkáját, lehetővé tenné eredményeik jobb össze- 
vethetöségét, és tovább csökkentené a hibalehetőségek számát.

SÁítDY Péter
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Közművelődési intézmények járási székhelyeken. Felmérés 
három járási székhelyen a közművelődési intézmények igény- 
bevételéről, 1. Nagy Attila: Encs és Törökszentmiklós. Bp. 
Népművelési Propaganda Iroda, 1972.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Olvasáskutatási Osztálya, 
valamint a Népművelési Intézet Kutatási Osztálya közös vállalkozásként 
fontos és hézagpótló munka elvégzésére vállalkozott. Kutatási eredményeik 
első részének publikálásával meggyőzően bizonyították, hogy a hazai mű
velődési tárgyú intézményezocioiógia terén tett úttörő lépésük nemcsak 
újszerű, hanem hasznos, továbbgondolásra és további kutatásokra serken
tő lépés volt.

NAGY Attila, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa 
tanulmányában komplex vizsgálódásaik fo célját a könyvtár és a művelő
dési ház használatára (illetve a tólük való távolmaradásra) vonatkozó mo
tívumok, szociológiai jellegű információk feltárásában jelöli meg. Az 1970 
végén végzett felmérés során 3 járási székhely (Encs, Törökszentmiklós, 
Dombóvár) általános (földrajzi, demográfiai-népmozgalmi, foglakoztatott- 
sági, iparosodás! stb. ) jellemzőit, valamint - a két közművelődési alap- 
intézményre koncentráló - kulturális ellátottságát vizsgálták meg, s ezt 
egy helységenként 500-600 fóból (kb. felerészt "használókból" és "nem 
használókból") álló mintasokaság körében végzett kérdőíves felméréssel 
egészítették ki.

A kutatás nem arra ad választ, hogy egy adott település különböző lakos
sági rétegeinek mekkora hányada került kapcsolatba a helyi könyvtárral 
vagy művelődési házzal, hanem azokat a tendenciaszerű különbségeket 
elemzi, amelyek az ezeket az intézményeket (legalább az egyiket) igény
be vevő és nem használó csoportok között mérhető. így pl. a tanulmány 
kimutatja, hogy a magasabb iskolai végzettség - mely eddigi tapasztala
tok szerint is a művelődési szokások legfontosabb meghatározójának bi
zonyult - kifejezetten serkenti a könyvtár és művelődési ház szolgálta
tásainak igénybevételét; a "használók" aránya az életkor növekedésével 
egyre csökken (legaktívabb korcsoportnak a 15-24 évesek bizonyultak), s 
a munka-jelleg szerint alakított különböző csoportok közül leginkább a 
tanulók, a vezetők és az értelmiségiek, legkevésbé a nyugdíjasok, ház
tartásbeliek, mezőgazdasági fizikai dolgozók és az ipari segédmunkások 
érdeklődnek az említett intézmények által felkínált művelődési lehetősé
gek iránt.

4 7 4



A képet tovább finomítva a tanulmány tendenciaszerű kapcsolatot állapit 
meg egyfelől a rendezettebb anyagi körülmények (magasabb jövedelem, a 
háztartás. nagyobb mértékű felszereltsége), a munka melletti tanulás té
nye, valamint a közéleti - társadalmi aktivitás másfelől a művelődési 
intézmények használata között. Ez utóbbi (a közéleti és kulturális akti
vitás közötti) rendkívül kifejező kapcsolatot észlelve a szerzó az alábbi 
következtetést vonja le: f,az aktiv önművelés, önképzés nem elsősorban 
a magánélet bástyái és örömei mögé húzódó, visszavonuló életformára 
jellemző". (15. p„ )

A közművelődési intézmény és közönsége között fennálló kapcsolat úgy 
nyeri el igazi tartalmát, ha funkciójában vizsgáljuk, ha választ keresünk 
olyan kérdésekre is, hogy kinek mit nyújt az intézmény, miért jár oda, 
miben ad számára segítséget. E kérdéseket felvetve a kutatók a műve
lődési ház esetében azt tapasztalták, hogy használói körében (legalábbis 
a vizsgált terepen) magasan a szórakoztató funkció vezet mind a közön
ség (elsősorban a fiatalok) elvárásait, mind pedig a megvalósulást ille
tően, A tartalmasabb művelődés, önképzés igénye főképp a közönség ta
nultabb és a középkorosztályokhoz (25-44 év) tartozó részét jellemezte. 
Legkevesebben a szakmai, munkahelyi problémák megoldásában várnak 
segítséget a művelődési háztól. A tanulmány figyelemre méltó tapaszta
lata, hogy a lakosság jelentős része - elsősorban az alacsonyabb isko- 
lázottságu fiatalok - a társaság kedvéért, emberi kapcsolatok keresése 
miatt látogatják a művelődési házat. Ezzel kapcsolatos az a megfigyelés 
is, hogy ezt az intézményt na társas tevékenységek jellemzik és éltetik'1 
- a használók túlnyomó többsége barátok, ismerősök társaságában szok
ta igénybe venni a művelődési ház nyújtotta lehetőségeket.

A könyvtár esetében is - az igénybevevők válaszai, illetve igényéi alap
ján - a szórakoztató funkció dominál, de kisebb mértékben, mint ahogy 
az a művelődési ház esetében volt tapasztalható. Az önképzés terén és 
a szakmai, munkahelyi problémák megoldásában pedig a válaszadók több 
segítséget reméltek és kaptak a könyvtártól, mint a művelődési háztól.

A járási könyvtár szolgáltatásai közül - a vizsgálat tanúsága szerint - 
egyelőre még a hagyományos kölcsönző szolgáLat vezet, mégpedig jelen
tősen. A könyvtárhasználók végzettségi szintjének emelkedésével azonban 
egyre erősebb hangsúlyt kapnak egyéb .(olvasóterem, rendezvények, le
mezkölcsönzés stb. ) szolgáltatások. Figyelemre méltó a könyvtárhaszná
lóknak (elsősorban a tanulóknak: és értelmiségieknek) az az igénye, hogy 
több szakkönyvet, folyóiratot szeretnének látni a járási könyvtárban.

A felmérés vizsgálat tárgyává tette az interjúalanyok kulturális fogyasz
tással kapcsolatos igény- és izlésszintjét is. így külön Ízlés kategóriákat 
dolgoztak ki a televíziózás-rádiózás, a filmbefogadás, szépirodalmi Ízlés, 
a színházba járás szintjének minősítésére, a múzeumlátogatás gyakori
ságára. Egyértelműen rajzolódik ki az a tapasztalat, hogy a megkérde
zetteknek az a rétege, amelyik igénybe veszi legalább egyik közművelő
dési intézmény szolgáltatásait ("használók"), magasabb Ízlés szinttel, ki
finomultabb és fejlettebb válogatórendszerrel rendelkezik, mint a "nem 
használók" csoportja.
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A teljes (mindhárom vizsgálati helyszín megkérdezettjeit egyesito, 1790 
fos mintasokaságra vonatkozó) táblázatos anyag a fenti tapasztalatot to
vább árnyalja. Legfejlettebb arculatról (olvasás, TV, rádió, film stb. ) 
épp azok tesznek tanúságot, akik mindkét közművelődési intézményt hasz
nálják; középhelyzetet foglalnak el (egymástól alig különbözve) azok, akik 
csak a könyvtárat, vagy csak a művelődési házat látogatják; s végül a 
legalacsonyabb kulturális teljesitményszint azokat jellemzi, akik a két 
intézmény egyikével sem tartanak fenn kapcsolatot.

Mindez, a tanulmány szavaival szólva, azt bizonyltja, hogy !,a vizsgált 
két intézménytipus funkciórendszere egymást kiegészíti, szolgáltatásaik 
összessége az egyén számára hasznos és értelmes egységgé kovácsolód- 
hat össze” (I. m. 66, p. ).

A tanulmány felveti, de kényszerűen megváloszalatlanul hagyja a kérdést, 
hogy a művelődési intézmények használata és az emeltebb kulturális szint 
kapcsolata milyen természetű: mennyiben jelenti azt, hogy ezek az intéz
mények eleve Mkiválasztják” maguknak az érdeklődő elemeket, s mennyi
ben jelenti az intézmények művelődésre inspiráló visszahatását. Tán né
mi segítséget nyújtott volna a kérdés (és egyéb nyitvahagyott problémák) 
megválaszolásához, ha a kutatók behatóbban foglalkoztak volna az intéz
mények használatának intenzitásával, élesebben különitették volna el a 
rendszeres, az alkalomszerű és a nem használó típusokat, s ha mérték 
volna azt is, hogy a "használók” mióta élnek a könyvtár vagy a művelő
dési ház szolgáltatásaival. Sajnálatos módon nem kapott helyet vizsgála
tukban az ugyancsak közművelődési intézménynek számitó könyvesbolt (il
letve könyvárusitó hely) szerepe, s a könyvvásárlói magatartás, a házi
könyvtár témaköre sem. A kutatás azonban jelenlegi problémakörével is 
sok elvi és gyakorlatban is alkalmazható eredményt hozott, s némely he
lyen feltámadó hiányérzetünknek inkább csak a jövendő, hasonló termé
szetű kutatásoknak szólóan adtunk hangot.

GEREBEN Ferenc
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A szakirodalom-kutatás segédkönyvei 1-7. (Egyetemi se
gédkönyv. ) Szerk. Héberger Károly. Bp, Tankönyvkiadó.
1966-1972.

1. DERSI Gyuláné: Kémiai útmutató. 1966. 139 1. 6
теП. - 1. Kiég. (1965-66.). 1967. 63 1. (Kézirat.)
- 2. Kiég. (1967-69). 1970. 37 1. (Kézirat).

2. BISZTRAY-B. Sándor - STEINER József - SZALAI 
Pál: Gépészeti irodalomkutatás. 1967. 247 1.

3. CSAT József - HÉBERGER Károly - PÁSZTOR Jó
zsefnél Villamossági irodalomkutatás, 1969. 328 1.

4. PÜSÖK Gyuláné - ROHLA Mártonná: Társadalmi-gaz
dasági tudományok irodalomkutatása. 1970. 477 1)
1 függ.

5. FREY Tamásné - GERL.EI Ferenc: Közlekedési iro
dalomkutatás. 1971. 28 9 L

6. Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. : Dr. Héberger 
Károly. 1971. 396 1.

7. GÁSPÁR Istvánná - SPÁNYI Balázsné: Épitészeti szak
irodalom-kutatás. 1972. 319 1.

Pár hónapja látott napvilágot az ''Építészeti szakirodalom-kutatás" c, egye
temi segédkönyv, teljessé téve egy 1966-ban indult sorozatot. A Budapes
ti Műszaki Egyetem hat karának és a minden karon oktatott társadalomtu
dományi tárgyaknak megfelelő irodalomkutatási útmutatók megjelentetésé
vel az egyetem Központi Könyvtára jelentős eredményről adhat számot.

nA gyorsan fejlődő technika az egyetemi oktatással szemben azt a köve
telményt támasztja, hogy az egyetemről kikerülő szakemberek az alapel
vek és a tanult szakismeretek birtokában a felvetődő problémákat önállóan 
tudják megoldani, és ehhez a munkához a szakirodalmat rendszeresen fel
használják. A megjelenő publikációk és kiadványok nagy tömege azonban a 
szakirodalomban való tájékozódást egyre nehezebbé teszi. A műszaki egye
temek könyvtárainak feladata, hogy a tanszékekkel együttműködve a mér
nökhallgatókat bevezessék a szakirodalmi kutatás módszereibe" - irta az 
elsőként megjelent "Kémiai útmutató" előszavában a sorozatot szerkesztő 
dr. Héberger Károly, a Központi Könyvtár igazgatója, 1965. augusztusá
ban. Egy évvel később, 1966 őszén jelent meg a 169/1966. (M.K. 21.)
M. M. számú utasítás a hivatalos lapban "Egyes egyetemeken a szakiro
dalmi ismeretek oktatásának bevezetéséről". .A könyvtár tehát bizonyos 
értelemben elébe sietett a hivatalos utasításnak, mint ahogy maga a mi
niszteri utasítás világviszonylatban is elsőként jelent meg. Az igények fel
ismerése, a gyors minisztériumi intézkedés és a megvalósítás feltételéül 
szolgáló segédkönyv-sorozat megjelenése tehát példamutató "osszjáték" 
eredménye volt, nagy nyeresége a magyar felsőoktatás ügyének.
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nA mérnökhallgatókat bevezetni a szakirodalmi kutatás módszereibe" - ez 
a feladat egyes karok viszonylatában sem egyszerű kérdés; az azonban, 
hogy a hatkaru Budapesti Műszaki Egyetemen nem oldható meg egységes 
jegyzet vagy tankönyv révén, az első pillanatban világossá vált* A szak
irodalom-kutatás nem egyszerű könyvtárhasználat* Az utasitás egy korai 
ellenzőjének nézetével szemben: nem arra kell megtanítani a mérnökje
lölteket, hogy hogyan emeljék le a könyvtár polcairól a könyveket, ha
nem hogy melyiket és milyen sorrendben! Ez pedig karonként, sót egyes 
esetekben szakágazatonként is más és más feladat elé állította a segéd
könyvek összeállító it. Nyilvánvaló volt előttük, hogy bizonyos általános 
ismeretekre egyként szüksége van minden mérnökhallgatónak: az ésszerű 
tanulási metódus, a szellemi munka könyvtári forrásainak eszközei, az 
általános könyvtári szakrendben való tájékozódás, a kutatómunka feltéte
leinek megteremtése, a jegyzetelés technikája, a hivatkozások rendje, a 
kézirat elkészítésének módja minden fakultás hallgatójára általános érvé
nyűén hat* De már az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakrendje más és 
más szempontok szerint érdekli az egyes karok hallgatóit; a főosztályok 
további bontását az egyes szaktárgyak szerint kell külön-külön megmagya
rázni, mások a vonatkozó legfontosabb kézikönyvek, szakszótárak, tan
könyvek - hogy a folyóiratok és szakkönyvek rengetegéről ne is szóljunk!
S nyilvánvalóan különböző feladatok elé állitja a vegyészmérnök hallgatót 
egy szerveskémiai szintézis irodalmának felkutatása, mint pl. az épitész- 
mémököt az uj csuszózsaluzásra vonatkozó legfrissebb kutatási anyag ösz- 
szegyüjtése. A példák vég nélkül lennének sorolhatók; ebben a vonatkozás
ban a "varietas" nem csupán gyönyörködtet, hanem meg is gondolkoztat, 
mégis góndolkoztatta az egyes kötetek szerzőgárdáját.

Rendkívül alapos, megfontolt, körültekintő szerkesztői munka biztosíthat
ta csupán, hogy a különbözőségek ellenére is egységes sorozat alakulhas
son ki, s az egyes kötetek közel azonos fejezetei is a szakágazatoknak 
megfelelő igényű formálásukkal elkerüljék az egyformaság látszatát. A hét 
közül csak egynek volt egyetlen szerzője, a többinek kettő, három, sőt 
az Épitőmémöki irodalomkutatás esetében 16 (!): a szerkesztőnek tehát 
egy-egy köteten belül is figyelnie kellett az arányok megtartására, a fel
adatok helyes elosztására, a stiláris csiszoltságra. Ezt a hatalmas mun
kát dr. Héberger Károly vállalta és látta el. Nemcsak a sorozat létre
jöttének szorgalmazója volt, de minden egyes kötet gondozója és a Villa
mossági irodalomkutatás esetében egyik szerzője is.

A sorozat egyes kötetei esetében meg kell vizsgálnunk, hogy mi valósult 
meg a sorozat céljaiból. Minden alapvetően helyes kezdeményezés értékét 
a megvalósítás színvonala határozza meg, s minthogy jelen esetben egy
séges koncepciójú sorozatról beszélünk, a vizsgálatnak is az egészre kell 
irányulnia, figyelembe véve az egyes kötetek esetleges egyenetlenségét 
is. A magyar és külföldi szaksajtóban szokatlanul nagy számú ismertetés, 
bírálat jelent meg. Ezek tartalmi, érdemi része is azt a meggyőződést 
tükrözi (ha egyes kritikai észrevételeiket elfogadhatjuk vagy vitathatjuk 
is), hogy színvonalas, figyelemre méltó, úttörő kezdeményezéssel jelent
kezett a Budapesti Műszaki Egyetem - a sorozat befejezésekor éppen fenn
állása 125. évét ünneplő - Központi Könyvtára.
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A kritikák tükrében, azok érdeklődési sugarát az egész sorozatra kiter
jesztve, vizsgáljuk meg először azokat a problémákat, amelyek az összes 
kötet vonatkozásában vetődtek fel.' Az - úgy is nevezhetnénk: közös - fe
jezetek kérdése az, amelyek közösségükben is eltérően, eltéréseikben is 
közös elv szerint nyújtottak hasznos ismereteket a hallgatóknak* Az álta
lános könyvtárhasználati ismereteket feltáró, elemzó, bemutató fejeze
tekről van szó, amelyek - hosszabb-rövidebb változatban - minden kötet
ben megtalálhatók.

Szóltunk már arról,, hogy a könyvtári tájékozódás alapismereteinek okta
tása az irodalomkutatás folyamatában a kiindulást jelenti, igy összegezése 
elengedhetetlen volt a sorozatban. Ezt az egyes kötetek bírálói sem kifo
gásolták, azonban egyes Írásokban felmerült az a gondolat: nem lett vol
na-e helyes egyetlen kötetben foglalkozni ezzel a kérdéscsoporttal, s az 
egyes szakirodalmi köteteknél csak utalni az itteni megállapításokra? Már 
korábban jeleztük, hogy a karonkénti könyvtárhasználati igény nagyon el
térő, s az igényeknek megfelelő, szakonkénti bontásban részletező álta
lános kötet terjedelme meghaladná a kötetenkénti fejezetek összességét.
Ее egyéb, hallgató-centrikus meggondolások is közrejátszottak abban, 
hogy a sorozat szerkesztője és a szerzők a követett megoldás mellett 
döntöttek. A szakirodalomkutatási segédkönyvek ui. tankönyvként készül
tek. Az a cél, hogy az egyes szakok mérnökjelöltjei megvegyék és hasz
nálják a szakmájukhoz később is felhasználható, kutató-tervezó vagy üze
mi gyakorlatukban később is hasznosítható kötetet. Ha az egyes szakági 
kötetek nem tartalmaznák a szakmai beállítottságú könyvtárhasználati is
mereteket, minden hallgatónak eleve két kötetet kellett volna megvásárol
nia, vagy az utalások nyomán két kötetben kellene állandóan keresnie.
Ez az oktatás hatékonyságát csökkentó tényező lenne, nem is szólva az 
egyetemistákat érzékenyen érintő anyagi megterhelésről!

Szerkezetileg egységesnek mondható, de kötetenként ismét a szakmai kö
vetelmények alapján változó terjedelmű, felépítésű, tartalmú fejezetként 
beszélhetünk a szakirodalom forrásait bemutató szakaszokról. A könyvek, 
folyóiratok, könyvjellegű periodikák, különleges dokumentumtípusok (sza
badalmak, szabványok, vállalati leírások, disszertációk stb.) ismertetése 
minden kötetben visszatér, de milyen óriási tartalmi különbséggel! Mig 
pl. Dersi Gyuláné a sorozatot nyitó "Kémiai útmutató11-ban nagy teret 
szentelt a Gmelin- és Beils te in-féle kézikönyvek ismertetésének és a 
legfontosabb referáló folyóiratoknak, cimszerinti bontásban is; a többi 
kötetben a kézikönyvek kisebb szerepet játszanak, de megnő az egyes 
irodalmazási példák jelentősége, amelyek a kémiai kötetben alig kaptak 
teret. A műegyetemi szaktájékoztatást ismerők előtt nyilvánvaló, hogy 
ennek gyakorlati indítékai voltak: a kémiai kötet többéves oktatási tapasz
talat után, de szinte minden előzmény nélkül jelent meg, mig a további 
kötetek az előzőek tapasztalatait hasznosítva, de jórészt az irodalomkuta
tás gyakorlata elé menve, azt elősegítendő célzattal készültek. Az egyes 
kötetek tartalmi eltéréseinek vizsgálatakor azt is tudnunk kell, hogy a 
szakíró dalom-kutatás nem elszigetelt könyvtári tevékenység: az egyes kari
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tanácsok (nem egy esetben több alkalommal is) megvitatták az egyes kö
tetek tervezett tematikáját, s a kari oktatási- irodalmazási igényeknek 
megfelelő észrevételeket tettek; ezeket az egyes köteteknél természetesen 
érvényesítenünk kellett.

A Dersi Gyuláné tollából'megjelent "Kémiai útmutató" éppen ezért vi
szonylag kevesebb általános könyvtári, de rendkívül részletes szakmai is
meretanyagot közöl. Már megjelenésekor jelezte, hogy a kémiai publiká
ciók nagy mennyisége, az uj referáló folyóiratok megjelenése szükségessé 
teszi, hogy időszakonként uj, kiegészítő jegyzékkel tegye "naprakésszé" 
a kötetet. Ennek szellemében 1967-ben az első, 1970-ben a második "Ki
egészítés" is megjelent már (mindkettőt Dersiná állította össze).

A segédkönyvek 2. köteteként a "Gépészeti irodalomkutatás" jelent meg 
(Bisztray B. Sándor, Steiner József és Szalai Pál munkájaként). Szak
tárgyi követelményei miatt kevéssé hasznosíthatta a megelőző kémiai kö
tet tapasztalatait, Írásában bizonyos útkereső tapogatózás észlelhető', Uj 
elemként jelentkezik a kötetben a szellemi munka elvi, gyakorlati és 
egészségügyi kérdéseit bemutató - általános - fejezet és - s ez sokkal 
jelentősebb, előremutató kezdeményezés volt: - a praxisban dolgozó ku
tatók és üzemmérnökök munkáját, tájékozódását is figyelembe vevő rész
letes, ETO-számmal is ellátott tárgymutató.

Csát József, Héberger Károly és Pásztor Józsefné Írták a "Villamossági 
irodalomkutatás" kötetét. E kötetnél már hasznosítani lehetett az előzó 
két kötet tanulságait: ennek nyomán a kötet legnagyobb erényeként 15 
részletes irodalmazási példát is közöl, ezekben arra törekedtek a szer
zők, hogy minél több szakirodalmi forrást és módszert mutassanak be. 
Gyakorlati újítás volt az is, hogy a szakfolyóiratok adatai közt az egyes 
folyóiratokat rendszeresen feldolgozó külföldi referáló szakfolyóiratok 
jegyzékét is közlik; viszont elhagyták a külföldi műszaki egyetemek ada
tait (melyek szűk és önkényes válogatása a gépész-kötetben még olvas
ható volt). Tehették ezt annál is könnyebb sziwel, mert közben a Köz
ponti Könyvtár uj sorozatban kezdte meg közreadni az európai műszaki 
egyetemek és főiskolák szakositási rendjét ismertető köteteit. Ezekben 
teljes részletességgel - karonkénti bontásban - tárják fel az összeállítók 
mindazt a tudnivalót, amelyek összefoglalására az irodalomkutatási se
gédkönyvek esetében még vázlatosan is alig jutott tér.

A negyedik kötet (Püsök Gyuláné - Rohla Mártonná: "Társadalmi-gazda
sági tudományok irodalomkutatása") eredetileg nem szerepelt a kiadási 
tervben: a Budapesti Műszaki Egyetem igényeként valósult meg az egye
tem összes karán tanított társadalomtudományi tárgyak irodalmazási gya
korlatának segitése céljából. Nem kívánt e mérhetetlenül gazdag terület 
általános érvényű útmutatója lenni: kizárólagosan a műszaki egyetemi gya
korlat szempontjainak felelt meg. Ennek ellenére országos érvényű ered
ményeket is könyvelhet el: első Ízben közli összesítve (könyvtári lelő
helyük megjelölésével, pontos bibliográfiai adatokkal, címleírással) az 
un. "nagydoktori", a kandidátusi és egyetemi doktori disszertációk, to
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vábbá. a tudományos fokozatot életművük alapján elnyert tudósok listáját - 
összesen 1348 tételt!

A Frey Tamásné - Gerlei Ferenc szerzőpár ’’Közlekedési irodalomkuta
tás” cimü kötetének kiadását - a korábbi gépészeti, valamint villamossá
gi segédkönyvek bizonyos rokon vonatkozása ellenére - az indokolta, hogy 
azok csak részben, egyes szükebb közlekedési ágazatban használhatók, 
mig ez a kötet « teljes egészében a közlekedésmémökök információs szük
ségleteihez igazodik, s a határterületek ismeretanyagát csak nagyon vá
logatott mértékben közli. Ez a kötet már vállalkozhatott az eddigi iroda
lomkutatási gyakorlat bizonyos összegezésére is: első Ízben közli a szak
irodalomkutatás blokk-sémáját.

Rendkívül nehéz feladat előtt állott - mint már jeleztük - Héberger Ká
roly, aki szerkesztői minőségben fogta össze az ” Építőmérnöki irodalom- 
kutatás” 16 szerzőjének munkáját. Ez a kötet felépítésében jelentősen el
tér elődeitől: szakcsoportok szerinti bontásban tartalmazza a fontosnak 
Ítélt szakmai forrásmunkákat. Nehezítette a segédkönyv megírásának fel
adatát, hogy építőmérnöki szakterületen még világviszonylatban sem je
lent meg irodalomkutatási kézikönyv, ezért a szerzőknek és a szerkesz
tőnek teljesen töretlen utón kellett haladniuk.

A sorozat záró kötete volt Gáspár Istvánná - Spányi Balázsné: "Építésze
ti szakirodalomkutatás” cimü összeállítása. Elsősorban építészhallgatók 
szakirodalom-kutatási igényeit vették figyelembe a szerzők, de a kötet 
jo segítséget nyújt a tervezésben, kivitelezésben és kutatásban dolgozó 
építészmérnököknek is. Bibliográfiája - az anyag bőségét tekintve - eres 
szelekcióval, a használhatóság elsődleges szempontját érvényesítve Ösz- 
szegez, példatárában a legújabb eljárások éppen úgy szerepet kaptak, mint 
az építészet terén nem mellőzhető történetiség.

Ha figyelembe vesszük, hogy a szakirodalmi kutatás oktatása világviszony
latban a kezdő lépéseknél tart, csak aláhúzzuk a sorozat jelentőségét. Nem 
csoda tehát, ha a hazai szaksajtó éppen úgy felfigyelt rá, mint a külföldi 
irodalom. (Mindegyikkötete nemzetközi csereforgalmunk keresett darabjá
vá vált. ) Szakmai szempontú bírálata a szakfolyóiratok feladata: mit itt 
inkább arra szerettünk volna rávilágítani, hogy mint könyvtári vállalkozás 
milyen mértékben vált részesévé annak a folyamatnak, amelyben a könyv
tárak az egyetemi oktatómunkát - sajátos, eszközeikkel - segítik.

VEGH Ferenc
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Külföldi hírek

A ROMÁNIAI njüszaki dokumentációs Intézet (Institutul Central de Docu- 
mentare Tehnica) 1972 végén feladataiban kibővült és megváltoztatta ne
vét. Uj elnevezése: Institutul National de Informare si Documentare Sti- 
intifica §i Tehnica - ШШ. Cime a régi (Str. Cosmonaujilor 27-29. 
Bu^uresti 1. )

FINNORSZÁGBAN a múlt év végéig a tudományos könyvtárak és a doku
mentáció számára két külön tanács működött: a Tudományos Könyvtárak 
Tanácsa, illetve a Tudományos és Műszaki Információ Tanácsa (TINFO). 
1972 októberében a két tanács tevékenységét egybeolvasztották,, a Tudo
mányos Tájékoztatás és a Tudományos Könyvtárak Finn Tanácsa néven. 
Elnöke a nálunk is ismert Esko.Hákli lett.

’’CITATION INDEX” kiadását tervezi 1973-tól kezdődően a philadelphiai 
Tudományos Tájékoztatási Intézet (ISI). Az index a társadalomtudományok 
és humaniórák kerületét öleli fel, és mintegy hatszáz szakfolyóirat cikkeit 
dolgozza fel. (Ceskoslovenská Informatika, 1972. 11. sz. )

MIKROKÁRTYÁK FORMÁJÁBAN IS MEGJELENIK 1972-tol a Bulletin 
Signalétique. Az előfizetési ár megegyezik a nyomtatott változatéval.
Akik mindkét szolgáltatásra előfizetnek, húsz százalékos kedvezményt 
kapnak. (Őeskoslovenská Informatika, 1972. 11. sz. )

MIKROFILMLEOLVASÓ KÉSZÜLÉKET KAPNAK A KÖNYVTÁRSZAKOS 
HALLGATOK az egyik dél-afrikai egyetemen. A tankönyveket és az aján
lott irodalmat mikrofilmezik és igy a tanulók mentesülnek a könyvkölcsön
zéstől, a határidők betartásától és a szükséges irodalom mindig kéznél 
van. A könyvtárnak az adott müveket mindig csak egy példányban kell be
szereznie, a mikrokártyákat pedig postán is eljuttathatja a hallgatókhoz. 
(Ctenár. 1972. 9. sz. )

ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL fogják eloallitani a Német 
Demokratikus Köztársaságban a folyóiratok központi katalógusát. A mun
ka 1972 márciusában indult meg a Deutsche. Staatsbibliothekben. Körül
belül 10 000 külföldi folyóiratot dolgoznak fel lyukszalagos módon. (Mit- 
teilungen, 1972. 3/4. sz.)

MÁR A FŐBEJÁRATNÁL SZAKSZERŰ tájékoztatásban részesülnek a 
Deutsche Staatsbibliothek olvasói. A belső tájékoztatási posztok igy nagy 
mértékben tehermentesülnek és az olvasók árama is célszerűen irányí
tottá válik, ami hasonló nagyságrendű könyvtáraknál igen lényeges szem
pont. (Mitteilungen, 1972. 5. sz. )
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MALAYSIA NEMZETI KÖNYVTABA az ország könyvtárügyének eloremoz^ 
ditása érdekében lajstromba kívánja szedni a külföldön könyvtárral kap
csolatos tanulmányokat végző maláj diákokat. Felhívást intézett a külföl
dön tanulókhoz, hogy juttassák el a könyvtár címére adataikat, azt, hogy 
milyen intézménynél, milyen jellegű könyvtári tanulmányokat folytatnak. 
(Bulletin de Г Unesco, 1972. 6. sz. )
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