
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

4 1 9



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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