
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.
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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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