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A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSA 
ÉS AZ ÜJ MAGYAR SZABVÁNY

ES JAVKny, r
FUGEDI Péterné %

^  K ö n y v t é r a

Az IFLA fennállásának első éveitől célul tűzte ki a katalogizálás egységesítését, és 
megvalósítására 1935-ös madridi konferenciáján bizottságot szervezett (Committee on 
Uniform Cätaloguing Rules). E bizottság munkáját a második világháború szakította meg, 
és bár újjászervezésére (Working Group on the Co-ordination o f Cataloguing Principles) 
csak az 1954-es zágrábi konferencián kerülhetett sor, már három évvel később megkez
dődtek a katalogizálási világkonferencia előkészítő munkálatai. Számos részjelentés, ja
vaslat körözése és előzetes megvitatása után (London, 1959), Párizsban 1961-ben -  az 
UNESCO égisze alatt — rendezte meg az IFLA a Nemzetközi Katalogizálási Konferenciát 
(International Conference on Cataloguing Principles — ICCP). Az e konferencián elfoga
dott „ajánlások” meghatározták a betűrendes (leíró) katalógus funkcióit és az e funkciók 
megvalósítását szolgáló eszközöket, valamint a besorolási adatok (címfej, rendszó) megvá
lasztására és egységesített alakjára vonatkozó alapvető előírásokat.2 További lényeges 
eredmény volt, hogy a 60-as években az IFLA a besorolási adatok típusairól (személyne
vek,3 államnevek,4 anonim klasszikus művek egységesített címei5) az adattárszerű segédle
tek sorát jelentette meg. E segédleteket a 70-es években további két segédlet (az európai 
országok kormányzati szerveinek egységesített névalakjairól6 illetve a római katolikus li
turgikus művek egységesített címeiről7 készített jegyzék) követte. A testületi nevek struk
túrájára vonatkozó ajánlás kialakítására az 1975-ös oslói konferencián alakult munkacso
port.

Az eddigiekben említett törekvések közös jellemzője, hogy a leírás besorolási ada
taival összefüggő kérdések megoldásának nemzetközi egységesítései célozzák. A  60-as 
évek második felében — elsősorban a számítógépes technika alkalmazásának hatására — 
napirendre került a katalogizálás egy másik nagy kérdéskörének, régebbi szóhasználatunk
kal: a leírás szövegének, most használatos kifejezéssel: b i b l i o g r á f i a i  l e í r á s -  
ának a nemzetközi szabályozása.

1967-ben az Unesco és az IFLA felkérésére Michael Gorman összehasonlító elemzést 
készífeff a nemzeti bibliográfiák katalogizálási gyakorlatáról nyolc nemzeti bibliográfia 
(köztük a Magyai Nemzeti Bibliográfia) elemzése alapján. Az 1968-ban kidolgozott jelen
tés8 lett az alapja a nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás (International standard 
bibliographic description, közkeletű nevén: ISBD) szabályzatának. Első megvitatására 
1969-ben Koppenhágában a Katalogizálási Szakértők Nemzetközi Tanácskozásának (In
ternational Meeting o f Cataloguing Experts, IMCE) került sor. Az átdolgozott tervezetet 
(International standard bibliographic description for single volume and multi-volume mo
nographic publications)9 1971-ben az IFLA több mint 70 országnak küldte meg vélemé-

117



nyezésre, a hozzászólásokat pedig az 1973-as IFLA-konferenciához csatlakozó szakértői 
tanácskozás vitatta meg Grenobleban. A  revíziós ülésen elfogadott módosításokkal 1974- 
ben jelen meg10 a nemzetközi katalogizálási szabályzat első szabványos kiadása az 
ISBD/M (International standard bibliographie description for monographie publications).

A  szabályzat elsősorban a nemzeti bibliográfiák számára készült. Alapfunkciója a 
könyv azonosíthatóságának és számbavételének biztosítása, valamint a könyv bibliográfiai 
jellemzőiről adandó tájékoztatás, ezért az e célokhoz szükséges adatok leírásában a könyv 
közíésmódjához való maximális hűségre törekszik. Az ISBD/M alapján készülő leírások ál
talában nem önmagukban szerepelnek a bibliográfiákban illetve a katalógusokban, hanem 
a leírt könyvtől és a felhasználási céltól függő b e s o r o l á s i  a d a t o k k a l  (címfe
jekkel) egészülnek ki. A  besorolási adatok megválasztására, besorolásra alkalmas, egysége
sített alakjuk megállapítására vonatkozó előírások azonban nem tartoznak az ISBD/M sza
bályainak körébe, e kérdésekről más — az ISBD/M-től független — szabályzatoknak kell 
gondoskodniuk.

Az ISBD/M alapfeladataihoz továbbijárulékos funkciók társulnak, mégpedig:11
— a leírások nemzetközi cseréjének és kölcsönös felhasználhatóságának biztosítása,
— a nyelvi akadályok áthidalása, vagyis a leírás adatainak formális értelmezhetősége 

(az adat-típusok felismerhetősége tartalmuk nyelvi megértésétől függetlenül),
— a leírások géppel olvasható formára való átalakításának megkönnyítése.

Az alapfeladatok és a járulékos funkciók ellátása érdekében az ISBD/M szabályai:
— meghatározzák az adatelemeket, amelyek a könyv bibliográfiai jellemzői közül 

leirandók, illetve leírhatók,
— csoportosítják az adatelemeket és megszabják az így keletkező adatcsoportoknak 

és ezeken belül az adatelemeknek a leírásban való sorrendjét,
— rendelkeznek azokról a forrásokról, amelyekből az adatok megállapíthatók, meg

határozzák a források felhasználásának rangsorát, és a leírás minden egyes adat
csoportjával kapcsolatosan kitüntetett jelentőségű forrást (forrásokat) ún. főfor
rást állapítanak meg,

— szabályozzák az adatok közlésének módját,
— intézkednek a szokványos központozási jeleknek egy sajátos, megállapodásos 

használatáról.
Az ISBD/M jelrendszere a leírást a d a t c s o p o r t o k r a ,  Ületve a d a t e l e 

m e k r e  tagolja, és kötött sorrenddel együtt biztosítja az adatelemek felismerhetőségét.

Jóllehet az ISBD/M tárgya egyetlen dokumentumtípus — a könyvek — leírása, erede
ti célja pedig csupán a nemzeti bibliográfiák katalogizálási gyakorlatának egységesítése 
volt, mégis forradalmian üj koncepciót jelentett a katalogizálás történetében és mindössze 
pár éves műltja ellenére is döntően hatott három területen:

— minta lett minden más dokumentumtípus leírásának szabályozásához,
— alkalmazásának hatályát kiterjesztették a könyvtári és dokumentációs feldolgo

zásra is,
— minden nemzeti (nyelvterületi) szabályalkotásban alapkérdéssé vált az ISBD/M 

elfogadása vagy elutasítása.
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A könyvekre vonatkozóan kidolgozott ISBD-nek m á s  d o k u m e n t u m  ti - 
p u s o k r a  v a l ó  a l k a l m a z á s a  már 1971-ben megkezdődött. Az IFLA  liver
pooli konferenciáján elsőként az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásának kidolgozásá
ra: ISBD/S (International standard bibliographic description for serials) alakítottak mun
kabizottságot. Jóllehet az első javaslat megvitatására már a következő évben, a budapesti 
IFLA-konferencián sor került, 1974-ben pedig elkészült a tervezet is, az első szabványos 
kiadás csak 1977-ben jelenhetett meg.12 A  munka elhúzódásának fő oka az volt, hogy az 
ISBD/S-nek egyidejűleg kellett két alapvetően eltérő szabályzattal: mind az ISBD/M, mind 
pedig az ISDS (International Serials Data System) instrukcióival13 való összhangját, kom
patibilitását biztosítani.

A  nem hagyományos dokumentumok bibliográfiai leírásának kidolgozása — kezdet
ben kizárólag az audio-vizuális dokumentumokra korlátozva — 1973-ban kezdődött meg. 
Már az első évben három jelentős nemzetközi fórum foglalkozott a kérdéssel: az IFLA- 
konferencia (Grenoble), az Audio-Vizuális Dokumentumok Nemzetközi Katalogizálási 
Konferenciája (London) és az Audio-Vizuális Tárak 7. Nemzetközi Konferenciája (Moszk
va). A  következő évi IFLA-konferencián (Washington), a szabályzat tárgyát kiterjesztet
ték az egyéb nem könyvjellegű (nem hagyományos) dokumentumokra (Non Book Ma
terials = NBM) is, és a bizottság munkájának irányításával C.P. Ravilioust bízták meg. A  
bizottság 1975-ös londoni és 1976-os strassbourgi ülésén kidolgozott szabályzata,az 
ISBD/NBM,első szabványos kiadása 1977-ben jelent meg.14

A térképek és atlaszok bibliográfiai leírásának szabályozása az 1974-es IFLA-konfe
rencián (Washington) indult meg, kezdetben ISBD/Maps, majd a munkabizottság 1975-ös 
londoni tanácskozása óta ISBD/Cartographic materials néven.15 A kották bibliográfiai le
írásának szabályozása (ISBD/Music) előkészületeit az International Association o f Music 
Libraries közreműködésévél 'az IFLA  1976-ban kezdte meg.16 Mivel az említett ISBD-k a 
modern kiadványokra vonatkoznak, az ún. „régi könyvek” ISBD-alapú leírására az első 
tervezet az 19^5-ös oslói konferencián került megvitatásra.17

A különböző dokumentumtípusok ISBD-i közötti megfelelés biztosítása érdekében 
szükségessé vált egy általános leírási szerkezeti váz kidolgozása — minden dokumentumtí
pusra vonatkozóan érvényes, általánosított terminológiával. Az ISBD/G (G  = General) né
ven közismertté vált általánosított ISBD kidolgozásában (1975: Párizs és 1976: London) 
részt vettek mind a különböző dokumentumtípusok ISBD-inek kidolgozásával foglalkozó 
munkabizottságok vezetői, mind pedig más szakértők. Végleges szövege 1977-ben jelent 
meg.18

Az IFLA  keretében kidolgozott ISBD-k mind a leírandó adatok körének megszabá
sában, mind pedig az adatok közlésmódjára vonatkozó formai előírásokban az IFLA 
Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel programjának követelményeit vették figyelembe. 
Ahhoz, hogy ezek a szabályzatok IFLA-ajánlásokból n e m z e t k ö z i  s z a b v á -  
n y o k k á  válhassanak, alkalmazsukat biztosító, a kiskönyvtárak és a dokumentációs 
szolgáltatások szükségleteihez igazodó egyszerűsítésekre volt szükség. Vagyis: 

j- csökkenteni kellett a leírandó adatok mennyiségét,
Tengedményeket kellett tenni a formai előírások esetében (pllehetővé kellett ten

ni a szórövidítések szélesebb körű használatát), 
h  egyszerűsíteni kellett magát a szabályzatot is.
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Ezért 1974-ben, amikor az ISO (International Organization for Standardization) na
pirendre tűzte az ISBD-k nemzetközi szabványként való adaptációját, e célra az IFLA  Ka
talogizálási Bizottsága (1970-től Committee on Cataloguing) kidolgozta az ISBD/M19 és 
az ISBD/S20 rövidített változatát. Az ISBD/S 1975-ben megindított revíziója miatt az idő
szaki kiadványok bibliográfiai leírásának nemzetközi szabványosítása halasztódott, a 
könyvek bibliográfiai leírására vonatkozó ISO/DIS 5962 jelű szab vány tervezet21 azonban 
1977-ben megjelent.

A KGST-országok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszere ke
retében folyó szabványosítási munka eredményeként — a megfelelő ISBD-k alapján — 
ugyancsak 1977-ben három ün. normatív-műszaki előírás készült el:

— NTMIK NME 12—76 Bibliográfiai leírás — könyvek22
— NTMIK NME 13—76 Bibliográfiai leírás — időszaki kiadványok23 

NTMIK NME 14—76 Bibliográfiai leírás — a műszaki dokumentumok és az iroda
lom speciális fajtái.24

Ez utóbbi normatív-műszaki előírás a szabványok, a szabadalmak, az ún. vállalati 
irodalom (gyártmányismertetők), a kutatási jelentések, a disszertációk és a nem publikált
fordítások bibliográfiai leírását szabályozza. Mindhárom szabályzatnak közös jellemzője, 
hogy elsőként tesznek kísérletet az ISBD-nek az analitikus leírásokban való alkalmazására.

Az ISBD-k népszerűsítéséhez az első lépést a n e m z e t i  n y e l v ű  fordítások 
jelentették. 1976-ig kb. 15 nyelvre fordították le az ISBD/M-t25. (Jugoszláviában például 
a szerb-horvát nyelvű fordításon kívül szlovén nyelvű fordítás is készült26.) Az ISBD/M 
hiteles magyar nyelvű fordítása -  az OSzK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
gondozásában 1977-ben jelent meg.27

Az ISBD/M és az ISBD/S nemzeti bibliográfiai hasznosítása 1972-ben kezdődött
meg (pl. British National Bibliography, Deutsche Bibliographie, Bibliographie de la Cote 
d’Ivoire). A  Deutsche Bücherei munkabizottsága által összeállított adattár28 szerint 1975- 
ig 14 ország kezdte meg az ISBD/M, illetve az ISBD/S alkalmazását nemzeti bibliográfiai 
kiadványaiban. (A  „Magyar Nemzeti Bibliográfia, Könyvek” esetében a számítógépes 
technika alkalmazásával egyidejűleg, 1978-ban kerül sor az ISBD-k bevezetésére.)

Bár a nemzeti nyelvű fordítások jelentősége az ISBD-k elfogadtatásában vitathatat
lan, igazi „honosításukat”  a katalogizálási szabályzatok és szabványok revíziója jelentette. 
Az ISBÖ-előírásokhoz igazodva, az AACR29 6. fejezete és 5. függelékének különkiadása
1974-ben jelent meg, a teljes szabályzat revíziója folyamatban van. A német nyelvterület 
új nagy katalogizálási kódexe, a R A K 30 a leírás szövegére vonatkozó előírásaiban az 
ISBD-ket adaptálja, hasonló a helyzet az új svéd,31 a dán32 és a holland33 szabályzat ese
tében is. Az ISBD/M-t országos szabványként jelentette meg Franciaország (NF Z 4 4 - 
050),34 és a Szovjetunió (GOSZT 71—76).35 Ez a szabályozási hullám nem korlátozódik 
az európai nyelvekre, így például Japán új katalogizálási szabályzata az ISBD-k alapján ké
szül, a TEBROC (Teheran book processing centre) pedig perzsa könyvekre alkalmazta az
ISBD/M-t.

Az ISBD/M nemzeti alkalmazásával kapcsolatos kérdések tisztázását jelentékenyen 
elősegítették a különböző regionális tanácskozások. A skandináv országok szakértői há
rom egymást követő évben (1970: Elsinor, 1971: Lund, 1972: Randsvangen) tanácskoz
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tak az ISBD/M bevezetéséről. 1975-ben a latin-amerikai, országok Bogotában, az afrikai 
országok pedig Lagosban vitatták meg az Egyetemes Bibliográfiai Számbavételben való 
részvételük problémáit, és ennek keretében olyan gyakorlati kérdéseket is, mint az 
ISBD-k, valamint az ISBN és az ISSN bevezetését. 1976-ban az IFLA  rendezett szeminá
riumot az ISBD/M-nek az ázsiai és az arab országok katalogizálási gyakorlatában való al
kalmazásáról. 1977-ben a szocialista országok nemzeti bibliográfiai szakértőinek budapesti, 
tanácskozása az ISBD/M kötelező nemzeti bibliográfiai alkalmazása mellett foglalt állást.36

Hazánkban az MSZ 3424 Könyvtári címleírási szabályok revíziója keretében 1977- 
ben elfogadott MSZ 3424/í — B i b l i o g r á f i a i  l e í r á s .  K ö n y v e k  — egy 
szabvány sor e l s ő  dokumentuma. A  tervek szerint külön-külön szabványok fogják sza
bályozni a különféle dokumentumtípusok bibliográfiai leírását, és külön szabványok fog
ják tartalmazni a besorolási adatok megválasztására illetve alakjára vonatkozó előírásokat. 
Végül e szabványok meghatározott célú (például bibliográfiai hivatkozásként való) alkal
mazásának sajátos kérdéseiről az ún. alkalmazási szabványok (esetleg szabályzatok) fog
nak intézkedni.

Míg az MSZ 3424 1972-es (hatályon kívül helyezett) tervezete az ISBD/M 1971-es 
változatát vehette csak figyelembe, az új magyar szabvány már az ISBD/M első szabványos 
kiadásán alapul. Az MSZ 3424/1 azoknak a szabályzatoknak a sorába tartozik, amelyek az 
ISBD/M-nek nem egyszerű fordításaiként, hanem adaptációjaként készültek. A  magyar 
szábvány minden lényegi kérdésben (az adatelemek köre, csoportosítása, sorrendje, forrá
sai, közlésmódja és a leírás kötelező egyezményes jeleinek használata) összhangban van 
az ISBD/M-mel, néhány részletkérdésben azonban eltérően intézkedik. így pl. a közös fő 
címmel megjelentetett gyűjtemények esetében, a címlapon felsorolt mű-címek az ISBD/M 
szerint csak megjegyzésekként írhatók le, a magyar szabvány viszont megengedi az ilyen 
címek alcímekként való közlését is. Egyes esetekben a magyar szabvány kiegészíti, ponto
sítja az ISBD/M előírásait, így például megfogalmazza a számok írásmódjára vonatkozó 
szabályokat is.

E kisebb módosítások, bővítések mellett a magyar szabvány fontosabb változtatásai 
az alábbiakban foglalhatók össze:

— Az MSZ 3424/1 hatálya kiterjed a könyvtári és a dokumentációs célra készülő le
írásokra is, ezért a magyar szabvány az egyszerűsített leírás szabályait is tartalmazza. Meg
határozza a minden leírás számára kötelező adatminimumot és a további adatok tekinteté
ben lehetővé teszi a válogatást. Intézkedései nemcsak a leírás terjedelmének lerövidítését 
célozzák, hanem az adatok közlésének leegyszerűsítését is (pl. lehetővé teszik az ISBD/M 
által előírt — többnyire latin eredetű — bibliográfiai kifejezések illetve rövidítések helyett 
magyar megfelelőik használatát).

— Míg az ISBD/M mereven előírja az adatok eredeti írásrendszerükben való közlé
sét, a magyar szabvány megengedi a nem latinbetűs írású adatok szabványos átírását.

— Az ISBD/M-ben a többkötetes könyvek leírásának szabályai elnagyoltak, ezzel 
szemben a magyar szabvány részletesen szabályozza az ilyen típusú könyvek leírását is.

— Az NTMIK (Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ) norma
tív-műszaki előírásaival analóg módon, az MSZ 3424/1 is kiegészült az analitikus leírás sza
bályaival.
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— Mivel a monografikus (részcímes) sorozat — mint olyan — az időszaki kiadvá
nyok leírásának szabályai szerint dolgozandó fel, és mivel a sorozati adatokra vonatkozó
an az IFLA  is tervbe vette az ISBD/M-nek az ISBD/S-t figyelembe vevő revízióját, a ma
gyar szabvány e revíziót megelőlegezte, és a sorozati adatok leírási szabályaihoz az 
ISBD/S-t alkalmazta.

— A  magyar könyvkiadási gyakorlatban gyakori, hogy a könyv lényeges bibliográ
fiai jellemzőinek egy részét csak a kötéstábla tartalmazza, ezért, a szögletes zárójeleknek 
a leírásban való csökkentése érdekében, az MSZ 3424/1 kiterjeszti a források közül az 
„előzék”  fogalmát a kiadói kötéstáblára és borítóra is.

— A könyvtári katalógusok igényeire való tekintettel, a magyar szabvány kiegészült 
a feldolgozás alapjául szolgáló példány egyedi sajátosságainak leírására vonatkozó szabá
lyokkal is (pl. kolligátum leírása, csonka példányok feldolgozása stb.).

E kiegészítések és módosítások mellett, az MSZ 3424/1 megvitatása során különös 
hangsúlyt kapott a terminológia és a szerkezet kérdése. A terminológiai problémákat az 
okozta, hogy az ISBD/M adaptációja számos, a magyar katalogizálási gyakorlat számára új 
fogalom (pl. főcím, párhuzamos cím, egyéb címadat stb.) bevezetését jelentette. A  szab
ványban használt kifejezések a kidolgozás során többször változtak, így például a javaslat
ban szereplő egyéb címből alcím, a tervezetben használt szakaszból adatcsoport lett. A  
szabvány szerkezetének kialakításánál két homlokegyenest ellenkező nézet ütközött. Az 
egyik sokat hangoztatott igény az instruktivitás volt, eszerint a szabványnak részletekbe 
menő utasításokat kell tartalmaznia. Ahol indokolt nem szabad visszariadnia a szöveg- 
ismétlésektől sem, és szabályait minél több példával kell illusztrálnia. Ezzel ellentétben, 
más vélemények szerint, a részletszabályok felesleges kihímezgetései a szabályzatnak, az 
önismétléseket szigorúan ki kell irtani, és a szabvány tartalma nem hígítható példatárrá. 
Az eredmény — mint számos vitatott esetben — itt is a kompromisszum lett. A  szabvány 
szerkezetileg három rétegre tagolódik. Az első — 1-3 fejezet — a f o g a l o m  m e g 
h a t á r o z á s o k a t  és az á l t a l á n o s  e l ő í r á s o k a t  közli, kibővítve az egyes 
leírás-típusok adatelemeinek illetve adatcsoportjainak felsorolásaival és e felsorolásokban 
az adatelemek státusának (kötelező vagy fakultatív voltának) jelölésével. így ez az első ré
teg úgy fogható fel, mint önmagában is használható sommázat. A szerkezet második réte
ge -  4-6 fejezet -  az e g y k ö t e t e s  k ö n y v e k  és a t ö b b k ö t e t e s  
k ö n y v e  к leírásának, valamint az a n a l i t i k u s  l e í r á s n a k  a részletes sza
bályait és az e szabályokat megvilágosító példákat foglalja magában. Végül a harmadik 
szerkezeti réteget a különböző s e g é d l e t e k e t  tartalmazó f ü g g e l é k e  к 
(rövidítésjegyzék stb.) jelentik.

A  szabványtervezet kidolgozásában, illetve megvitatásában minden könyvtártípus 
képviseltette magát. A szabvány tartalmába való „beleszólás” lehetőségét tovább tágítot
ták az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, valamint a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete által szervezett viták, így az MSZ 3424/1 közös munka eredményeként 
készülhetett el. Mind a Magyar Szabványügyi Hivatal mellett szervezett szabványbizott
ságban, mind a nyilvános vitákon a katalogizálók többsége egyetértett a nemzetközi 
szabályzatokhoz való igazodás szükségességével, gyakran hangoztatott aggály volt azon
ban, hogy az új szabályok alkalmazása megbontja a könyvtári katalógusok egységességét.
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Azt nem kívánjuk vitatni, hogy ez az egységesség mennyiben valóságos, és mennyiben fik
ció csupán. Fontosabb érvnek érezzük, hogy a katalógusok szerkezetét elsősorban a beso
rolási adatok megválasztása és alakja, nem pedig a leírás szövegében használt jelek vagy az 
impresszumadatok sorrendje határozza meg, így az ISBD/M-re alapozott új szabvány be
vezetése n e m  teszi szükségessé a katalógusok lezárását, új katalógusok megkezdését. 
Az új szabályok széles körű gyakorlati elsajátítását az OSZK Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett tanfolyamok 
fogják megkönnyíteni, a szabvány bevezetésére pedig a Magyar Szabványügyi Hivatal szo
katlanul hosszú „türelmi időt”  — két évet — biztosít.
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATAINAK KÉRDÉSEIHEZ

FÖLDI Tamás

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szakemberek széles körének bevonásával hosszabb idő óta folynak az országos szak
mai információs rendszer (OSZIR) és azon belül is a K+F-információs rendszer, újabban 
pedig (bár korántsem előzmények nélkül) a társadalomtudományi információs rendszer 
koncepciója kidolgozásának munkálatai. E vizsgálatok tematikájába természetszerűleg tar
tozik bele a nemzetközi információs kapcsolatok áttekintése és koncepciójának kidolgo
zása.*

E téma sokféleképpen kapcsolódik a koncepció fő kérdéseihez. A nemzetközi kap
csolatok ápolása szűkebb értelemben az információs intézmények egyik — nem kevés 
gonddal járó -  funkcionális tevékenysége. Mi azonban nem ezt, hanem a nemzetközi 
kapcsolatoknak az információs rendszerrel való tágabb értelemben vett összefüggéseit kí
vánjuk aláhúzni.

Gyakran szó esik gazdaságunk nyitottságáról. Egy elszigetelt nyelvű kisméretű, kö
zepesen fejlett országnak azonban szükségképpen nemcsak a gazdasága nyitott. Nyitott 
kell hogy legyen a tudománya és a kultúrája is. A  tudományban sem rendezkedhetünk be 
önellátásra, a kultúrában sem korlátozódhatunk a befelé nézésre. Információs rendsze
rünknek ezt a nyitottságot szolgálnia és tükröznie kell. Ez egyfelől azt jelenti, hogy köz

* A szerző egy OMFB munkabizottság tagjaként részt vett ebben a munkában, ami ösztönzést adott e 
cikk megírásához is. Támaszkodik a munkabizottság tematikájára, valamint az e munka keretében 
kiküldött kérdőívekre az alábbi intézményektől érkezett tanulságos válaszokra : Belkereskedelmi Ku
tatóintézet, Konjunktúra- és Piackutató Intézet, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, MTA Ál
lam- és Jogtudományi Intézet, MTA Könyvtára, MTA Közgazdasági Információs Csoport, MTA Köz
gazdaságtudományi Intézet, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Országos Piackutató Intézet, OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Orszá
gos Vezetőképző Központ.
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vetítenie kell mindazt az ismeretet, tapasztalatot, amelyet a szocialista gazdaság, a tudo
mány, a kultúra gyümölcsöztethet, másfelől pedig, hogy működésében tudatosan építenie 
kell a nemzetközi kapcsolatokból és a nemzetközi együttműködésből adódó lehetőségek
re és ezek várható bővülésére. A  nemzetközi kapcsolatok helyének, szerepének tisztázása 
a fejlesztési feladatok reális kitűzése, ezért az információs koncepciók fő kérdései közé 
tartozik. A  következőkben a társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatai
nak néhány kérdését a fentiek fényében kívánjuk felvetni.

A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZEREPE 
A  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓBAN

E kapcsolatok helye, szerepe, jelentősége nagymértékben összefügg a társadalomtu
dományok és társadalomtudományi információ sajátosságaival. Ezek közé tartozik a tár
sadalomtudományok

— osztály-meghatározottsága és ebből fakadó ideológiai funkciója,
— szoros összefüggése az adott nemzeti (gazdasági-társadalmi és kulturális) környe

zettel illetve annak sajátosságaival,
— elemzési eszköztárának korszerűsítésére való törekvés, beleértve a polgári mód

szertan hasznosítható elemeinek kritikus feldolgozását és alkalmazását.
— Az írásos közlés kiemelkedő szerepe a társadalomtudományi kutatásban mint an

nak forrása és egyben eredménye, ami sajátos helyet biztosít a szakmai információnak e 
tudományok művelésében.

— A  társadalomtudományi információ nemzetközi eredményei kritikai alkalmazá
sának szükségessége.

Mindezek egyfelől aláhúzzák a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét, másfelől azon
ban utalnak a nemzetközi kapcsolatok intenzív formái kialakításának bizonyos korlátáira 
is.

A  társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatai az elmúlt években 
mind intenzitásukat, mind irányukat tekintve kedvezően fejlődtek. A  magyar intézmé
nyek és szakértők szép számban vesznek részt a legfontosabb nemzetközi szervezetekben, 
rendezvényeken és kielégítő tájékozottsággal rendelkeznek azokról a nemzetközi kapcso
lati formákról is, amelyekhez közvetlenül nem fűzik szálak őket. Ezenkívül számos terüle
ten egyéb két-és többoldalú kapcsolatok, valamint együttműködések is kibontakoztak. 
Mindezek

— elősegítik a nemzetközi tájékozottságot a hazai társadalomtudományi kutatásban 
és az ezekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek terén;

— hozzájárulnak a hazai társadalomtudományi eredmények eljuttatásához szinte a 
világ minden tájára;

— lehetővé teszik, hogy információs szakembereink ismeretei lépést tartsanak az in
formáció-szervezés és technika nemzetközi fejlődésével és azt is, hogy kivegyék részüket 
az e téren létrejött vívmányok megalkotásából.
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KAPCSOLATAINK A SZOCIALISTA ORSZÁGOKKAL

A nemzetközi információs kapcsolatok a társadalomtudományok terén is a szocia
lista országokkal a legintenzívebbek. E kapcsolatoknak különlegesen nagy jelentősége nem 
szorul külön magyarázatra. Az intenzitás mellett e kapcsolatok egyik legfőbb jellegzetes
sége a sokrétűség.

A  szerteágazó kapcsolati rendszer két pólusáról a Nemzetközi Társadalomtudomá
nyi Információs Rendszerről (MISZON, Mezsdunarodnaja információnnaja szisztéma po 
obscsesztvennüm naukam) és a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rend
szerről (NTM IR ) ehelyütt nem szólunk részletesen, hiszen e témákról nagyszámú közle
mény jelent meg a hazai szaksajtóban, de még a napilapokban is.

A  MISZON keretében egy sor társadalomtudományban indult el a szocialista orszá
gok akadémiáinak információs együttműködése. Referálólapok, tematikus fordítás- és re
ferátum gyűjtemények jelennek meg és előkészületben van az együttműködés további 
sokoldalú kibontakoztatása. Az NTMIR egyfelől bizonyos dokumentumfajták (pl. egyete
mi és akadémiai disszertációk) terén a társadalomtudományokat is felöleli, másfelől ága
zati alrendszerei (elsősorban a közgazdaságtudománnyal érintkező) határterületeken te
matikailag is érintik a társadalomtudományokat. Hozzá kell azonban fűzni, hogy — bár 
mindkét rendszer még csak kialakulóban van (az NTMIR indulási előnnyel rendelkezik) 
— előreláthatólag együttvéve sem fogják felölelni a társadalomtudományi információ 
egész, széles területét. Ez az egyik indoka annak, hogy a már említett sokrétűség valószí
nűleg hosszabb időn át fennmarad.

A  szocialista országokkal való különlegesen szoros együttműködés további vonása, 
hogy az nem korlátozódik az információs tevékenységek kölcsönös cseréjére nem egyfajta 
információs „külkereskedelem” , hanem ennél több. A  szocialista országok törekednek 
információs politikájuk összehangolására egymás között csak úgy, mint harmadik partne
rek viszonylatában. Utóbbinak jó  példája a szocialista országok nemzetközi szervezetek
ben működő delegációinak együttműködése.

A kapcsolatok sokrétűsége bonyolulttá teszi áttekintésüket. Példaszerűen mégis 
felsorolunk néhányat:

— testvérintézmények több országot felölelő együttműködési kapcsolatai (pl. aka
démiaijogtudományi intézeteké, könyvtári módszertani központoké stb.)

— kutatási együttműködésből kinövő információs kapcsolatok, amelyek részben 
multilaterális akadémiai egyezményeken, részben más multilaterális megállapodásokon 
alapulnak (pl. a modern kapitalizmus-kutatás, a KGST-kutatás stb.),

— főhatóságok közti (KGST, de nem NTMIR) együttműködésből folyó informá
ciós kapcsolatok (pl. oktatásügy, külkereskedelem),

— a nemzetközi szervezetekben folyó közös tevékenységből fakadó együttműködés 
(pl. FID C/3).

A fentieken kívül igen sok bilaterális együttműködési forma is létezik.
Egy sor nehézség folytán a szocialista országokkal fennálló információs együttmű

ködés még nem kielégítő. Ezek közé tartoznak a nyelvi korlátok, a társadalomtudományi 
információs technika viszonylagos fejletlensége, a hazai szervek korlátozott fogadókész-
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sége és ugyancsak korlátozott szolgáltatási lehetőségei, institucionális és adminisztratív ne
hézségek.

A  szocialista országokkal való információs kapcsolatok fejlesztésének fő útja a nem
zetközi rendszerekben és a fejlesztésükre irányuló erőfeszítésekben való részvétel. Emel
lett azonban továbbra is nagy jelentősége van a közvetlen intézményközi együttműködés
nek is. A  kettő nem keresztezi, hanem kiegészíti egymást. Valószínű, hogy nemzetközi 
rendszerek szolgáltatják majd azt a bázist, amelyen a közvetlen intézményközi kapcsola
tok eddiginél intenzívebb formái alakulhatnak ki. Ez utóbbiak jelentősége abban áll, hogy 
közvetlenül kapcsolódnak kutatási feladatokhoz, kutatási együttműködésekhez. Emellett 
a közvetlen, intézményközi együttműködések keretében oldhatók meg olyan folyamatos 
részfeladatok is, amelyekre a rendszerek keretei nem célszerű ha kiterjednek.

A  NEM-SZOCIALISTA ORSZÁGOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK

A fejlett tőkés országokkal való társadalomtudományi információs kapcsolatok túl
nyomó része olyan kormányközi és nem-kormányközi nemzetközi szervezeteken keresz
tül realizálódik, amelyben mindkét országcsoport képviselői együttesen vesznek részt. 
Tőkés országok nemzetközi szervezeteivel csak gyér és esetleges kapcsolatok állnak fenn, 
amelynek keretében a fő szempont a szervezetek dokumentumaihoz való hozzájutás. Ez 
részben kereskedelmi úton, részben kiadvány-csere útján valósul meg, ez a téma azonban 
túlmegy írásunk tárgykörén és külön vizsgálódást érdemel.

Tőkés országok nemzetközi információs szerveivel való kapcsolatokban a kiadvány
csere dominál. Ad hoc jelleggel azonban vannak bizonyos együttműködések, bibliográfiák 
kölcsönös készítése vagy más információs anyagok kölcsönösségi alapon való rendelkezés
re bocsátása. Számos esetben,különösen akkor, hogyha zárt tőkés nemzetközi informá
ciós szervezetről van szó, az ezekbe való bekapcsolódásnak nyugati részről akadályai van
nak, de sokszor számunkra sem kívánatos az ilyen irányú fejlődés.

A  társadalomtudományi információ fejlettsége a nyugati országokban is elmarad a 
műszaki információ fejlettségétől, emiatt, valamint a hazai fogadóképesség korlátái fo ly
tán az információs technika átvételének jelenleg még nincs akkora jelentősége, mint a 
műszaki információban. Ennek ellenére célszerűnek látszik gondos feltárás alapján a kap
csolatok fokozása azokon a pontokon, amelyek a hazai társadalomtudományi információ 
szempontjából fontosak,és amelyek terén a nyugati fél számunkra hasznosítható szolgál
tatásokkal vagy tapasztalatokkal rendelkezik és azokat hajlandó megosztani.

A f e j l ő d  ő o r s z á g o k k a l  való társadalomtudományi információs kap
csolatok rendkívül korlátozottak és csaknem kizárólagosan a nemzetközi szervezeteken 
keresztül valósulnak meg. Megállapítható ugyanakkor, hogy a fejlett tőkés országok meg
lehetősen széles körben kapcsolódtak be a fejlődő országok társadalomtudományi infor
mációs szervezeteinek és tevékenységének kialakításába. Célszerűnek látszana megvizsgál
ni, hogy akár a nemzetközi szervezetekben való fokozottabb aktivitás, akár pedig kétol
dalú kapcsolatok kiépítése útján mely irányokban lenne kívánatos e kapcsolatok fejlesz
tése.
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A  NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS SZERVEZETEKBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

Mint arra az előzőkben utaltunk, a társadalomtudományi információ nemzetközi 
kapcsolatainak egyik fő formája a nemzetközi információs szervezetekben való közremű
ködés. Ez részben intézményes formában (tagság), részben szakértők intézményesen jó 
váhagyott közreműködése útján valósul meg.

E széles körű tevékenység az alábbi típusokat öleli fel:
1. Részvétel a szakmai tájékoztatás átfogó, kormányközi és nem-kormányközi 

nemzetközi szervezeteinek a társadalomtudományi információval foglalkozó állandó és ad 
hoc szerveiben (az Unesco a FID és az IFLA  egyes szervei).

Az Unesco-val a hazai társadalomtudományi információ kapcsolatai kifejezetten 
jók. E kapcsolatok két vonalon futnak: egyfelől az Általános Információs Program (PGI, 
korábban UNISIST), másfelől az Unesco Társadalomtudományi Osztálya keretében. Ma
gyar szakértők dolgozták ki az Unesco részére a számítógépes társadalomtudományi 
nyilvántartási rendszert (DARE-Data Retrieval System), részt veszünk a társadalomtu
dományoknak PGI (Programm General d ’information) programba való bakapcsolódására 
irányuló munkában és számos más tevékenységben is.

Csaknem két évtizede veszünk részt a FID Társadalomtudományi Osztályozási Bi
zottságának C/3 munkájában. Ez az elmúlt évben nyolc tudományági bizottságra oszlott, 
ezek közül a joginak és a közgazdaságinak magyar elnöke van és részt veszünk a „politi
ka” bizottságban is. Az IFLA  társadalomtudományi és parlamenti könyvtári szekciójában 
többé-kevésbé rendszeres a magyar közreműködés.

2. Részvétel a társadalomtudományi információ nemzetközi szervezeteiben 
(CIIDSS és ECSSIDC).

A CIIDSS, a Nemzetközi Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs Bi
zottság, amely negyedszázada fejt ki információpolitikai és gyakorlati információs tevé
kenységet (kiadja például a „Nemzetközi Társadalomtudományi Bibliográfia”  — soroza
tot), a magyar szakemberek részvételének is színtere. A Bizottságnak a hatvanas években 
magyar elnöke volt és jelenleg egy magyar tagja és egy vezetőségi tagja van. Az 
ECSSIDC, az európai információs és dokumentációs központok konferenciája^ múlt év
ben alakult a bécsi Társadalomtudományi Központ és a szovjet Társadalomtudományi 
Információs Intézet kezdeményezésére. Magyar képviselettel zajlott az alakuló ülés és 
részt veszünk az ez évi őszi 2. ülésen is. E szervezet céljául tűzte ki az összeurópai infor
mációs együttműködés fejlesztését a helsinki alapokmány szellemében.

3. Részvétel a társadalomtudományi információ egyes ágainak nemzetközi informá
ciós szervezeteiben.

Ilyen szervezet a Jogi Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége (IA L L  — International 
Association o f Law Libraries), amelyben az Országgyűlési Könyvtár és az Állam- és Jog- 
tudományi Intézet vesznek részt. A szervezetnek magyar igazgató tanácsi tagja van és 
1977-ben sikeres nemzetközi szemináriumot szerveztünk. Tevékenységének központjában 
a szakma fejlesztése és információs tevékenység áll. Az ECSSIDC-hez hasonló jelleggel 
működik rövid idő óta a pedagógiai információ területén az EDICO, az európai nevelés
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ügyi információs együttműködés szerve, amely az Unesco támogatásával jött létre. Mun
kájában az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vesz részt.

4. Részvétel a nemzetközi társadalomtudományi társaságok információs tevékeny
ségében. (Ilyen pl. a Nemzetközi Statisztikai Intézet, amelynek a Központi Statisztikai 
Hivatal Könyvtári és Dokumentációs Szolgálata szolgáltat magyar bibliográfiai anyagot.)

A  nemetközi információs szervezetekben való részvétellel kisebb-nagyobb mérték
ben, a szocialista együttműködésben rendszerint hatásosan tudjuk befolyásolni e szerve
zetek információs politikáját és politikai arculatát egészben véve is. Ebből a szempontból 
előnyös, hogy viszonylag sok tisztségviselőnk működik nemzetközi szervezetekben. E 
szervezetek keretében magyar intézmények és szakemberek részt vesznek: azokban a nem
zetközi erőfeszítésekben, amelyek a társadalomtudományi információ szervezeti és tech
nikai tökéletesítését célozzák és a nemzetközi együttműködés fokozására irányulnak. E 
szervezetek egy része információs szolgáltatásokat is fenntart, amelyekbe magyar intéz
mények vagy szakemberek is bedolgoznak és ugyanakkor részesülnek az említett szolgál
tatásokban. A részvétel gyakran a szervezet keretén túlmenően is lehetővé teszi, hogy 
nemzetközi tapasztalatokat és gyümölcsöztethető személyes kapcsolatokat is kiépítsünk.

A  legfontosabb nemzetközi információs szervezetekben végzett tevékenységre álta
lában jellemző, hogy hazailag koordinált és többségében szocialista relációban is egyezte
tett. Koordináló szervek főleg a Kulturális Minisztérium és részben pedig a Magyar Tu
dományos Akadémia.

A  nemzetközi szervezetekben folytatott tevékenység sokféle haszna ellenére is 
korlátozott hatékonyságú. E szervezetek jellege nem teszi lehetővé — a főként társadalmi 
munkán alapuló — tevékenység erőteljes racionalizálását, szoros megszervezését. A mun
kálatok átfutási ideje részben a sokoldalú egyeztetés miatt hosszú. E szervezetek általában 
alkalmasabbak az elvi-információpolitikai kérdések kidolgozására mint a konkrét munka- 
programok keresztülvitelére. Többek között ez a körülmény indít arra a vélekedésre, hogy 
a nemzetközi szervezetek közül előnybe részesítendők a kormányközi szervek, melyek
nek a kormányok jóváhagyásával hozott döntései az egyes országokban állami feladatként 
valósíthatók meg. Ez az érvelés elvileg kétségkívül helytálló, az eddigi tapasztalatok azon
ban gyakorlatilag nem látszanak különösképpen megerősíteni. Az állami szervek általában 
az információpolitika irányelveit dolgozzák ki, de a végrehajtás ugyanúgy az információs 
intézmények legtöbbször szűk lehetőségeinek korlátaiba ütközik, mint a nem-kormány
közi szervezetek akciói. A középirányítás szintjén általában társadalmi és nem állami szer
vek koordinálnak, szerveznek. A  kétfajta nemzetközi szervezet kezdeményezéseiből fa
kadó feladatok végrehajtásának körülményei végülis e vonatkozásban sem különböznek 
egymástól.

A nemzetközi szervezetekben folyó hazai tevékenység hiányossága, hogy az egyéb
ként aktívan közreműködő magyar szakemberek nem fordítanak elég gondot az e szerve
zetekben folyó munka megismertetésére a hazai szakközvéleménnyel és szélesebb szak
embergárdának a munkába való bevonására. Ez összefügg a nemzetközi kapcsolatok iránt 
élénken érdeklődő szakemberek korlátozott számával is.
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KAPCSOLÓDÁS A NEMZETKÖZI RENDSZEREKHEZ

Az információtömeg viharos gyarapodása, az intézményközi és nemzetközi kapcso
latok intenzívebbé válása minden területen és a nagy információtömeg gyors kezelésére és 
továbbítására alkalmas technikák kifejlődése lehetővé tette a számítógépes nemzeti vagy 
nemzetközi információs rendszerek kibontakozását .Ez az elsősorban alkalmazott tudomá
nyok területén kialakult új együttműködési forma az utóbbi években kezd tért hódítani a 
társadalomtudományokban is.

A rendszerekkel való kapcsolatok terén még csak a kezdeti lépéseket tettük meg. Ez 
összefügg részben a hazai társadalomtudományi információ helyzetével, részben pedig az
zal, hogy többségükben maguk a rendszerek is (főként a nemzetköziek) még a kialakulás 
vagy a tervezés szakaszában tartanak. A  már működő nemzetközi rendszerek közül meg
említjük a Nemzeti Munkaügyi Szervezet .Könyvtára által kidolgozott és működtetett 
ISIS-rendszert (munkaügy és határterületei) az előkészítés szakaszában lévők közül pedig 
az Unesco által kezdeményezett SPINES-t (tudománypolitika) a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet Könyvtára és a Kanada-i Nemzetközi Fejlesztési Kutatási Központ által megter
vezett DEVSIS-t (társadalmi-gazdasági fejlődés) az ENSZ népesedési program keretében 
elindított POPINFORM-ot (demográfia). Az ISIS kivételével még korai lenne az ezekhez 
való kapcsolódás kérdéseit felvetni, de meg kell említenünk, hogy a fentiek közül némely
nek a kidolgozásában a magyar szakemberek is több-kevesebb részt vállaltak (SPINES, 
DEVSIS).

A fenti világméretű vagy világméretűnek tervezett rendszereken kívül léteznek re
gionális információs rendszerek is. Ide sorolható az AUDISEDa nyugat-európai országok 
oktatásügyi információs rendszere, a Közös Piac jogi információs rendszere. A szocialista 
országok regionális rendszereiről már szóltunk.

Számítógépes információs rendszerekkel a legnagyobb számban nemzeti szinten ta
lálkozhatunk. Ezek közül azok, amelyek a nemzetközi irodalmat széles körűen bevonták 
információs bázisukba, jellegüket tekintve alig különböznek a nemzetközi rendszerektől. 
Megemlítjük az Egyesült Államok oktatásügyi információs rendszerét, az ERIC-et, a Hol
land Gazdasági Tájékoztató Szolgálat „Economic Titles” információs szolgáltatásait, a hu
mán, a társadalom- és a gazdaságtudományokra is kiterjedő DIALOG-rendszert, amelyet a 
Lockheed Corporation Californiában üzemeltet. (Ehhez újabban angol információs intéz
mények is csatlakoznak.) Franciaországban a CRNS Társadalom- és Humántudományi 
Dokumentációs Központja ugyancsak széles bázison nyugvó számítógépes információs 
rendszert működtet.

A nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás a nemzetközi együttműködési politi
ka legbonyolultabb kérdéseit veti fel. Csak néhányat sorolunk fel mutatóban:

— Az a körülmény, hogy egy-egy szakterületen létesülhetnek globális (világméretű) 
regionális (KGST—EGK) és nemzeti rendszerek és ezek nem feltétlenül kompati
bilisek nehéz választási feladat elé állít.

— A nemzetközi rendszerhez való csatlakozás megköveteli a nemzeti rendszer ese
tenként gyökeres átalakítását, figyelemmel az esetleges input-feladatokra és az 
output-fogadására.
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— Szükségessé válik annak a gyakorlati kipróbálása, mi a külföldi információs rend
szerekre való támaszkodásnak a mértéke, amelynél elkerülhető akár a fehér fo l
tok, akár a párhuzamosság túlzott jelentkezése.

— Alapvető jelentőségű a minőségi, gyorsasági, politikai, pénzügyi szempontok 
mérlegelése stb.

Teljességgel elképzelhetetlen, hogy a nemzetközi rendszerekkel való kapcsolat mai 
állapotán akár 5—10 éven belül is minden lényeges területen változtassunk. Arra azonban 
bizonyára van mód, hogy egy-két kiválasztott területen előrehaladhassunk. Ilyen terület
nek látszik pl. az oktatásügy, a közgazdaságtudomány, ahol a nemzetközi rendszerek 
nyújtotta feltételek kedvezőek és a hazai feltételek is megteremthetők.

TUDOMÁNYÁGI ELTÉRÉSEK

Kézenfekvő, hogy a társadalomtudományi információ egyes ágainak nemzetközi 
kapcsolatai mind szélességüket, mind intenzitásukat tekintve meglehetősen eltérőek.

Általában elmondható, hogy minél nagyobb volumenű egy adott tduományág 
az információs tevékenység, annál kiterjedtebbek a nemzetközi kapcsolatok is. Ennek 
megfelelően rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a közgazdaságtu
dományi információ, széles körű nemzetközi kapcsolatok jellemzik a pedagógiai, a jogi, 
a tudományszervezési, a könyvtártudományi információt, viszonylag szerényebb mérté
kűek a nemzetközi kapcsolatok a politikai, a vezetéstudományi információ terén és alig 
tudunk ilyen kapcsolatokról a szociológia vagy a történettudomány terén.

Nagymértékű leegyszerűsítés volna, ha csupán a terjedelem, vagy a fejlettség mérté
kében látnánk az ágazati különbségek magyarázatát.

Egyes tudományágak szempontjából másodlagos jelentőségű maga a szakirodalmi 
tájékoztatás. Ilyenek a történettudomány, a régészet, a művészettudományok egy része. E 
tudományágakban például a külföldi levéltári kutatás, az ásatások külföldön, a tanul
mányutak, a népzenei anyagok felvétele külföldön stb., azaz általában a primer adatok 
számos kutatásban elsőbbséget élveznek a szekunder információkkal szemben.

A nemzetközi információs kapcsolatok jelentősége még egy tudományágon belül is 
eltérő. A közismerten nemzetközi kapcsolatigényes közgazdaságtudomány némely terüle
te pl. a hazai gazdaság vizsgálatának egyes kérdései csak módszertani vagy összehasonlító 
elemzési szempontból igényelnek külföldi eredetű információt, viszont a külgazdasági té
mák kutatásának az utóbbi a bázisa.

Az sem véletlen, hogy a közgazdaságtudomány terén pl. igen széles körű és eseten
ként színvonalas a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódás az információ-tech
nika fejlesztése terén -  amit egyes szakértők is végezhetnek - ,  kisebb viszont a nemzet
közi kapcsolatok jelentősége a közvetlen információs tevékenység szempontjából, mert je 
lenleg kevés szervezet tudja az információkat fogadni, vagy szolgáltatni egy intenzív nem
zetközi együttműködés keretében.

A nemzetközi információs kaapcsolatok ágazati különbségeinek fontos összetevője, 
hogy a kutatásban vagy az adott gyakorlati tevékenységben mennyire intenzív a nemzet
közi együttműködés, illetve, hogy az olyan tárgykörökben vagy közelítésben bontako
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zott-e ki, ami serkentőleg hat a nemzetközi információs kapcsolatokra. Ez az összefüggés 
azonban nem feltétlenül jelent pozitív korrelációt, egyrészt a kutatási kapcsolatok nem 
feltétlenül járnak intenzívebb információs együttműködéssel, másrészt az sem ritka, hogy 
az információs együttműködés megelőzi a kutatási és egyéb gyakorlati kapcsolatok kiala
kulását.

Az ágazati különbségeknek végül van egy igen banális további magyarázata: min
den tapasztalat szerint a nemzetközi kapcsolatok ott fejlettek, ahol ápolásukra alkalmas 
és gondot fordító szakemberek dolgoznak.

TUDOMÁNYÁGI KERESZTMETSZET: A  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

A  közgazdaságtudományi (közgazdasági) információ a társadalomtudományi infor
máción belül a legszerteágazóbb terület. Ez visszatükröződik a nemzetközi kapcsolatok
ban is.

A sokrétű s z o c i a l i s t a  k a p c s o l a t  o k  egy része a tudományág egé
szét átfogó jellegű, illetve világgazdasági tárgyú információs tevékenység terén bontako
zott ki, más része az úgynevezett ágazati és funkcionális gazdaságtanok terén. A z előbbi
ek sorába tartozik a MISZON keretében folyó együttműködés, amelyet az Akadémiai 
Könyvtár szervez és részben ellát, és az akadémiai intézetek közötti együttműködés. Meg
említendő, hogy az akadémiák közötti többoldalú kutatási együttműködési megállapodá
sok keretében is folyik a Világgazdasági Kutató Intézet közreműködésével információs te
vékenység (a modern kapitalizmus kutatása és a fejlődő országok kutatása témáiban). Ide 
tartoznak egy-egy intézet bilaterális információs kapcsolatai.

A  szocialista országok közgazdasági felsőoktatási intézményeinek könyvtárai között 
is kialakult egyfajta kapcsolat, ebben azonban az utóbbi időben kevéssé veszünk részt. 
Ez a szocialista országok oktatásügyi minisztériumai nemzetközi együttműködésének ke
retébe ágyazódik. Szervezője a pozsonyi Központi Közgazdasági Könyvtár.

Kutatási együttműködéshez kapcsolódva szerveződött meg a KGST Nemzetközi 
Közgazdasági Intézetével együttműködő közgazdasági kutatóintézetek információs kap
csolata. Az együttműködésben magyar részről öt intézet vesz részt.

A  funkcionális és ágazati gazdaságtanok sajátossága, hogy az ezek kutatására szer
vezett intézetek többsége a megfelelő főhatóság keretében működik. A főhatóságok kö
zötti szocialista együttműködés keretében helyenként többé-kevésbé intenzív információs 
együttműködés is kialakult. Ezek egy része pl. a belkereskedelem és az agrárgazdaságtan 
területén beletartozik az NTMIR-be mint alágazat vagy annak a része, más köre azonban 
ezen a kereten kívül maradt, mint pl. az árintézetek, a külkereskedelmi kutató intézetek 
információs együttműködése.

A n e m - s z o c i a l i s t a  k a p c s o l a t o k  túlnyomórészt a nemzetközi 
szervezetekben valósulnak meg a közgazdaságtudomány területén is. Megemlíthetjük a 
FID keretében folyó osztályozásfejlesztési tevékenységet, amelyben hosszú idő óta erőtel
jes a magyar részvétel. A C1IDSS „Nemzetközi Közgazdasági Bibliográfiá” -hoz való ma
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gyár adatszolgáltatást a Közgazdaságtudományi Intézet végzi. Alkalmilag bekapcsolódik a 
magyar közgazdasági információ az IFLA  munkájába is, valamint más nemzetközi együtt
működésekkel is fennáll nem rendszeres kapcsolat. Ide számíthatók a külföldi referálóla
poknak végzett hazai adatszolgáltatások, pl. az amerikai Journal o f Economic Literature 
részére végzett referálás. Megemlítendő még, hogy az ún. ipari, vagy műszaki-gazdasági tá
jékoztatás, továbbá a mezőgazdasági tájékoztatás terén — ezekre nem térünk ki — igen sok 
olyan kapcsolat áll fenn, amely több-kevesebb érvénnyel a közgazdasági információs kap
csolatok közé is sorolható.

Külön említjük meg, bár szoros értelemben véve nem tartozik a nemzetközi kap
csolatok formái közé, de tartalmát tekintve ezeket szolgáljam Világgazdasági Kutató Inté
zet Tájékoztatási Szolgálata által kiadott „Hungarian Economic Abstracts”  c. referáló fo 
lyóirat. (A  társadalomtudományi információ lényeges hiányossága, hogy más tudomány- 
területen alig folyik ilyen tevékenység.)

Hozzá kell tennünk, hogy a sokféle kapcsolat annak ellenére áll fenn, hogy a köz
gazdaságtudomány mégcsak nem is tekinthető a nemzetközileg legjobban szervezett tár
sadalomtudományi információs ágazatnak, hogy nincs olyan szervezete, mint pl. a Jogi 
Könyvtárosok Szövetsége és a nagy nemzetközi információs szervezeteknek sincs közgaz
dasági szekciójuk.

A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK DOKUMENTUMAI 
ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

A nemzetközi információs kapcsolatok végső soron a tájékozottság megjavítását 
szolgálják. Ezért nem mellékes kérdés, milyen mértékben járulnak hozzá a nemzetközi 
kapcsolatok a dokumentumellátás javításához. Itt is figyelmen kívül hagyjuk a kiadvány
cserét a nemzetközi kapcsolatoknak ezen alapformáját.

Viszonylag legmegnyugtatóbb a helyzet a nemzetközi információs szervezetek do
kumentumaival kapcsolatban. Mivel ezekben a szervezetekben általában könyvtárosok 
dolgoznak, magától értetődően gondoskodnak a dokumentumok megfelelő kezeléséről és 
hozzáférhetőségéről.

Ugyanezt nem mondhatjuk el a nemzetközi tudományos és szakmai szervezetek do
kumentumairól. Ez a kérdés persze túlnő a társadalomtudományi információ problemati
káján. Csak hozzávetőleges ismeretekkel rendelkezünk a nemzetközi szakmai és tudomá
nyos szervezetekben való magyar részvételről. Nincs áttekintésünk arról, hogy ezek közül 
mely szervekben és milyen mértékben folyik információs tevékenység is. Nincs szabályoz
va, hogy a szervezetek által kibocsátott primér jellegű információk (konferenciairatok és 
egyéb könyvkereskedelmi forgalomban nem kapható dokumentumok) gyűjtése, nyilván
tartása hogyan, hol történjék, milyen módon biztosítandó a hozzáférés. E szervezetek 
magyar tagjai gyakran egyének, vagy olyan tudományos társaságok, amelyek nem tarta
nak fenn könyvtárat, dokumentációs részleget, tehát módjukban sincs a primér doku
mentumokkal kapcsolatos teendőket szakszerűen ellátni.

Hasonló a helyzet azokkal a nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatban, amelyeket
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nem valamely nemzetközi szervezet hív össze. A  hazai társadalomtudományi kutatók 
ugyan nagy számban vesznek részt különböző nemzetközi, illetve külföldi konferenciákon, 
ezek dokumentumai azonban csak esetlegesen állnak a kutatás, illetve az információs in
tézmények rendelkezésére. A  kiutazók a konferencia-anyagokon kívül más dokumentu
mokhoz is hozzájutnak sok esetben, ezek sem kerülnek be a hazai információáramlásba.

Noha a társadalomtudományok területén évente több mint 1000 tudományos ki
utazás történik, az utijelentések nem kerülnek oly módon tárolásra, illetve feldolgozásra, 
hogy azok tudományos felhasználásra hozzáférhetőek legyenek. Az információs közpon
tok is legfeljebb csak a saját főhatóságuk köréből kiutazók útijelentéseit gyűjtik, vagy 
azokhoz férhetnek hozzá. Minden további csupán esetleges.

Következésképpen mind az utitapasztalatokhoz, mind a nemzetközi kapcsolatok 
során szerzett dokumentumokhoz való hozzáférés feltétlenül biztosítandó, mégpedig 
olyan ésszerű szabályozás révén, amely összekapcsolja a közérdeket és az egyéni érdeket.

A  fenti problémák együttvéve azt is jelentik, hogy ma még nem megoldott a nem
zetközi tudományos kapcsolatok dokumentációja. Az említett hiányokat növeli, hogy 
nem kielégítő mértékben állnak a hazai társadalomtudomány és kutatás rendelkezésére, 
amelyek lehetővé tennék ezek anyagainak előzetes megrendelését (utólag gyakran nem, 
vagy csak hiányosan férhetők hozzá). Általános az igény h a z a i  k ö z p o n t i  
s z o l g á l t a t á s  biztosítására e téren.

NÉHÁNY ELVI ÉS GYAKO RLATI KÉRDÉS ÉS FELADAT

A társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatainak áttekintése arról 
győz meg, hogy egyfelől ugyan e kapcsolatok indokoltan széles terjedelműek, de össz
hangban azokkal az egyenlőtlenségekkel és hiányosságokkal (ha nem is mindig azonos 
pontokon), amelyek a társadalomtudományi információt általában jellemzik,a nemzetkö
zi kapcsolatok is a fejlesztendő területek közé tartoznak.

A fejlesztés egyik fontos tényezője e k a p c s o l a t o k  t u d a t o s  a l a k í 
t á s a .  Annak követekztében, hogy nálunk még nincs -  egyébként másutt sem -  meg
alapozott társadalomtudományi információpolitika, még kevésbé ennek megfelelő szer
vezet és anyagi bázis, a nemzetközi kapcsolatok építése is nélkülözi azt a szilárd alapot, 
amelynek hiányában e kapcsolatokban csupán dicséretes egyéni erőfeszítések szükségkép
pen korlátozott eredményei tükröződhetnek.

A tudomány nemzetközivé válása és az információáradat, valamint a szelektív fej
lesztés követelményei mellett ma már a szakmai információ egyetlen ágazatában sem le
hetséges olyan fejlesztési koncepció kidolgozása, amely kezdettől fogva nem számol a 
nemzetközi együttműködésből adódó lehetőségekkel és kötelezettségekkel. A társadalom- 
tudományi információ terén ezért olyan szervezeti-technikai megoldásokat célszerű meg
valósítani, amelyek jelentősen fokozzák e terület fogadó- és szolgáltató képességét a nem
zetközi együttműködésben.

A társadalomtudományok, sajátos nemzeti keretek között történő fejlődése ugyan
akkor megköveteli, különösen a primer dokumentumok beszerzésében és a szakmai tájé
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koztatás fejlettebb formáiban az ország tudományos szükségleteinek közvetlen és önálló 
kielégítését. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi együttműködést a primer források biztosí
tásán túl mindenekelőtt a szekunder tájékoztatás szignaletikus szintjén célszerű fejleszte
ni. Ezen a szinten azonban bátran kellene támaszkodni elsősorban a szocialista, de akár a 
tőkés nemzetközi vagy nemzeti információs intézményekkel való kapcsolatokra is, fel
használva azok eredményeit, kiküszöbölve a párhuzamos munkákat.

A  nemzetközi együttműködés fontos politikai és szervezeti kérdése a különböző 
együttműködések k o m p a t i b i l i t á s a .  Ebből a szempontból igen jelentős a ma
gyar szakemberek közreműködése az információ-szervezési és -technikai együttműködé
sekben. Mint kis országnak, elemi érdekünk a nemzetközileg mind inkább összehangolt 
technikák fejlesztése és az öncélú különállásra való törekvések visszaszorítása vagy legaláb
bis gyengítése.

A  kompatibilitás hiányában ugyanis nemzetközi kapcsolatainkat teljesen különálló 
vonalakon kellene fenntartanunk, ami teherbíróképességünket túlzottan igénybe venné.

További kérdés, hogy egy koordinált nemzetközi kapcsolati politika mennyiben je
lentsen c e n t r a l i z á c i ó t .  A  kutatást közvetlenül szolgáló nemzetközi kapcsola
tokban minden bizonnyal nagy helyet kell biztosítani a decentralizált megoldásoknak is, 
mivel a kutatóhelyek képesek leginkább a profiljuknak megfelelő külföldi intézmények
kel való közvetlen információs kapcsolatok létesítésére. A  központi információs intézmé
nyeknek viszont kiemelt szerepük kell hogy legyen

— az ágazati információs politika keretében a nemzetközi kapcsolatok fejlesztési 
irányai kidolgozásában, e kapcsolatok egészséges irányú fejlesztésének serkenté
sében,

— a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokban azok hazai bázis-intézményei
ként,

— a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő információs funkciók ellátásában.
Nyomatékosan alá szeretnénk húzni, hogy a nemzetközi együttműködés annyiban

sikeres és hatékony, amennyiben közvetlen és kézzelfogható hozzájárulást jelent nem el
sősorban információellátásához általában, hanem nagyon is konkrétan a legfontosabb, 
már folyó, és a jövőbeni kutatásokhoz, a gyakorlati igények kielégítéséhez. Kapcsolati 
politikánkban ezért célszerű megfelelő arányt kialakítani az általános jellegű — szervezeti
módszertani stb. — együttműködések és a kutatásokat,valamint a gyakorlati tevékenysége
ket közvetlenül elősegítő együttműködések között. Mai gyakorlatunk szerint viszont 
könnyebb részt venni egy harmadrangú nemzetközi konferencián, mint konkrét tárgyalá
sokat folytatni fontos intézményekkel a konkrét együttműködés kérdéseiről. Azért is 
hangsúlyozzuk a célirányos kutatáshoz-gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó együttmű
ködés fontosságát, mert általános tapasztalat, hogy a nemzetközi kapcsolatok fejlődésé
vel párhuzamosan erősödnek a redundáns elemek, a senkinek sem szükséges dokumentu
mok, információk cseréje, az általánosságban mozgó viták, eszmecserék.

Végezetül, de nem utolsó sorban felvetjük a nemzetközi információs kapcsolatok 
k á d e r k é r d é s é t .  Az a sokirányú aktivitás, amelyről a fentiekben igyekeztünk ké
pet adni, viszonylag kevés személyre összpontosul. Sok tényező előidézője ennek az álla
potnak. Kezdjük azzal, hogy a társadalomtudományi információ káderhelyzetét általában
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sem tartjuk rózsásnak. Folytatjuk azzal, hogy számos intézményben munkaerő, anyagi és 

egyéb korlátok folytán nincs lehetőség a nemzetközi kapcsolatok kívánatos mértékű 
ápolására. Ezt szemléleti problémák is súlyosbíthatják. Viszonylag kevés nemzetközileg 
tárgyalóképes szakemberrel rendelkezünk. Ezek egy része,bár szívesen részt venne a nem
zetközi kapcsolatokkal összefüggő tevékenységben, a kiutazási keretek szűkös volta mi
att nem jut hozzá, márpedig nemzetközi kapcsolatok nélkül a nemzetközi kapcsolati te
vékenységet itthon sem lehet sikeresen folytatni. Nagyon kevés a társadalomtudományi 
információs célú tanulmányút, hosszabb, valóban behatóbb tanulmányokat lehetővé te
vő összetöndíjakat pedig az utóbbi években tudomásunk szerint a társadalomtudományi 
információ egyetlen dolgozója sem kapott, holott 5—6 évvel ezelőtt nem egy példa volt 
rá (Ford-, Unesco-ösztöndíj stb.). A hazai társadalomtudományi információs intézmények 
korlátozott fogadó és szolgáltató képessége mellett a kádertényező a nemzetközi kapcso
latok fejlesztésének legfőbb korlátja. Szükséges, hogy az egyetemi, a munkahelyi képzés
be, a társadalomtudományi információs káderfejlesztési tervekbe szervesen beépüljön a 
nemzetközi tapasztalatok megalapozása és állandó bővítése.
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FÓRUM

GONDOLATOK AZ ORSZÁGOS SZAKMAI INFORMÁCIÓS RENDSZER
TERVEZÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN

ZSIDAI József

A  HAZAI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKIRODALMI ELLÁTÁS KRITIKÁJA

A Magyar Tudomány c. folyóiratban vitára invitáló felhívás jelent meg, amely 
,A  kutatási-fejlesztési információellátás helyzete és fejlesztésének feladatai* címet vise
li (M.T. 1977. 9. sz. 680—687.p.; szerzők: KUNSZT György -  PRÁGER István.) Az 
értő közvélemény felcsigázására irányuló írás igen fontos előzményekre támaszkodik.

A  párt Politikai Bizottsága 1977. június 28-án tartott ülésén megvizsgálta az 1969- 
ben közzétett tudománypolitikai irányelvek végrehajtásának eddigi tapasztalatait (M.T. 
1977. 9.sz. 641—655. p.). Ennek keretében a tudományos kutató-fejlesztő munka infor
mációellátásának helyzetét is értékelték. A  kibocsátott állásfoglalás (1.6. pontja, 645.p.) a 
pozitív előrelépés honorálása mellett a hátráltató hiányosságokat a következőképpen sum
mázta:

A z  egységes kutatási-fejlesztési információs rendszer kiépítésének 
azonban nincs világosan megfogalmazott koncepciója. Gátolja a tu
dományon belüli és tudományágak közötti együttműködést és a 
koordináció továbbfejlesztését, hogy nem kielégítőek a kölcsönös tá
jékoztatás és tájékozódás feltételei. A  növekvő mennyiségű informá
ció szolgáltatásához nincsenek korszerű eszközeink, nincs elegendő 
és korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberünk. Az e célra fordí
tott anyagi eszközök szétforgácsoltak. Lényegében megoldatlan és 
koordinálatlan a nemzetközi információs rendszerekhez való kapcso
lódásunk.”

A  párt állásfoglalásának azért van különös jelentősége a szakterület szempontjából, 
mert alighanem először irányult a politikai vezetés figyelme a műszaki és tudományos ha
ladásnak erre a szférájára. Ha 3—4 esztendővel korábban került volna erre sor, akkor már 
előbbre tartanánk a lemaradás behozásában.

Egy másik csatornán, ugyancsak 1977-ben, a kormány Tudománypolitikai Bizottsá
ga is kezdeményező lépéseket tett. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által készí
tett elemző tanulmány alapján áttekintette az információellátás teljes metszetét és hatá
rozott az Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) koncepciója kidolgozásának 
ügyében. A munkát 1978 végéig el kell végezni, illetőleg be kell fejezni, éspedig a lehető 
legszélesebb szakmai nyilvánosság előtt. Jelen írásban a nyilvános vitához próbálok csat
lakozni, bizonyára mentesen a műegyetemi munkahely követelményeitől, körülményei
től.
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Elöljáróban az országos méretű szakmai információs rendszer egyik sarkalatos pont
jához, a „rendszer” felfogásához szeretnék szólni. Szorosabb nyelvi megközelítésben a mai 
állapot nem felel meg a rendszer szó követelményeinek, többek közt azért sem, mert a 
rendszert tervezik, am i á l l a p o t u n k  pedig jobbára spontán fejlődés eredménye. 
A  társadalmi szükséglet viszont egyfajta szabályozó képességgel rendelkezik és ezzel ösz- 
szefüggésben az 1977-ig kiépült információs struktúrát is én-rendszernek érzem, noha a 
fogalom szemantikai jellegéhez kissé lazább szerkezetet társítok. Tény ugyanis, hogy az 
információs intézmények hosszú éveken át jobbára el tudták látni a társadalom ezirányú 
igényeit, és csak az utóbbi néhány évben erősödött fel az információs hiányérzet és elége
detlenség.

Most, amikor lépni akarunk — esetleg öles léptekkel —, bizonyára sor kerül a rend
szer struktúrájának radikális módosítására is. Ezen gondolkodva kétfajta szorongást ér
zek: az információs rendszer struktúrájának megítélésében az egész világon megoszlanak a 
szakmai vélemények, jelezvén, hogy igen nehéz dologról van szó ; másodszor : az eddigi ta
pasztalatok kellő önismeret és önkritika szűrőjén tisztulnak-e át majd az új rendszer szö
vetébe? — Ez utóbbi gondolatkört próbálom tágítani és sűríteni.

A Z  INFORMÁCIÓS RENDSZER TERMÉSZETE
ÉS A  TÁRSADALOM IGAZGATÁSI STRUKTÚRÁJA KÖZTI ELLENTMONDÁS

A  hazai információs rendszer ügyvivőinek szemléletében eluralkodott az igazgatási 
struktúra egyedül helyes, lehetséges útja. Ezért az információs rendszer struktúráját mi
nisztériumok, országos hatáskörű szervek revíziós feladataihoz igazítják. Ezzel szemben az 
információs eszközök a tudományok rendszertanának törvényei szerint készülnek minden 
országban és eszerint igyekeznek hasznossá válni. így aztán a rendszer hivatalos képe: épí
tésügyi tájékoztatás; kohó- és gépipari tájékoztatás; vízügyi tájékoztatás stb. A  tájékozta
tó eszközök rendje pedig: fizika, kémia, matematika, kohászat, környezetvédelem stb., 
vagyis az igazgatási felállás ellentétpárja a Kutatás+Fejlesztés (K+F) alaprendszereinek az 
összessége.

Az ellentmondás feloldása a mai napig nem történt meg. Jelenleg is külön úton, 
időnként egymással szemben állva, vagy egymással versengve fejlődnek a tudományok sze
rinti és a tárca-struktúrájú tájékoztató rendszerek. Az utóbbiak gazdái az említett főható
ságok, az előbbiek otthonai a nagy könyvtárak.

Az információ ellátásában folyó szaktudományi elrendeződés és az igazgatási struk
túrában jelentkező interdiszciplináris kép és szükséglet arra int Jiogy a rendszer lényegét 
egyidejűleg két oldalról célszerű közelíteni: szaktudományi és a társadalom igazgatási ol
daláról.

A  szakmai információs eszközök, kezdve a szakfolyóiratoktól és bezárva a számító
géppel olvasható mágneses adattárakkal, jó l szakosított elkülönülésben hozzáférhetők. Mi
vel e tekintetben eléggé tiszta helyzetképpel van dolgunk, megfontolandó a szakágazati 
információs rendszerek gyors kifejlesztése, üzembeállítása, és az igazgatási struktúra épít
kezzen ezekből az elemekből. A  haladás így koncentrált lesz, gazdaságos és nagyléptékű.
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AZ AUTARCHIA MINT A KOOPERÁCIÓ ELLENTÉTPÁRJA

Az ellentmondások és negatív tényezők sorából sajnálatosan tör elő az autarchia 
roppant fényereje. Az autarchia itt azt jelenti, hogy számos tájékoztató központ és tudo
mányos könyvtár is igen sok tudományág letéteményesének tekinti önmagát. Tegyük hoz
zá: egyedül hivatott, egyedül értő letéteményesének. Ennek az alapjaiban helytelen gya
korlatnak az a következménye, hogy a megszámlálhatatlan sokféleség rontja a szakosodás 
esélyeit, lassítja a munkamegosztás fejlődésének ütemét. — Alighanem az autarchia rop
pant gyökérzete, ezzel ellentétben a kooperáción nyugvó igényes szakosodás totális elég
telensége ad együttesen magyarázatot a hazai tájékoztatás és könyvtári teljesítmény köze
pes, nem kielégítő helyzetére. Itt keresendő a fejlődés makacs gát-rendszere!

Ma az egész világon a gazdaság és a tudomány legkülönbözőbb területein a szako
sodás, a munkamegosztás, az egy-egy célra irányuló összefogás, közös koncentráció bámu
latos hatékonyságot eredményez minőségben és ökonómiában egyaránt. A  hazai informá
ciós ügyre ennek az ellenkezője jellemző : önellátás, önfitogtatás, önelégültség. Éppen emi
att ismételten le kell rögzíteni, hogy a szakosodás magasrendű előnyei az információs 
rendszer struktúrájában és gyakorlatában ma még kisebbségben vannak, a kooperáció 
eredményei rendkívül silányak és mindez igen nagy hiba!

CENTRALIZÁLÁS -  DECENTRALIZÁLÁS -  ELAPRÓZOTTSÁG

Az információs struktúrára jellemző az elaprózottság is. Ezzel összefüggésben a pár
huzamosság is, amely az anyagi eszközök és a szellemi kapacitások megengedhetetlen po
csékolásához vezet. Ezek a jelenségek az autarchia ikertestvérei.

Vannak vélemények, amelyek ezért a centralizálási elv feladását és a decentralizálási 
elv érvényesülését hibáztatják. Pedig nem nehéz belátni, hogy az elaprózottság nem a de
centralizálás csődje, hanem a centralizálás és a decentralizálás arányainak a torzulása. Az 
aránytévesztés pedig a szakosított munkamegosztás alacsony fejlettségi szintjének a tükre. 
— Arról van itt szó, hogy egyetlen vállalat, könyvtár, tájékoztató szerv sem meri egy-egy 
információs terület ellátását nyitva hagyni, úgy, hogy kizárólag egy másik intézmény szol
gáltatásaira hagyatkozzék. Felfokozott bizalmatlanság uralkodik, ezért az önellátás alter
natívája honosodott meg. így mindenki mindent csinál elve alapján a sokféleség vált szak
mai ideállá, egyidejűleg a minőség ellentétpárjává.

Az elaprózottság felszámolását egyedül a szakosított, megbízható teljesítményt 
nyújtó országos rendszerek kiépítése útján lehet elérni. A  szerződések által és a viszonos
ság elve alapján is szavatolt teljesítőképesség és munkamorál — valószínűleg — automatiku
san helyreállítja majd a centralizálás és decentralizálás eltévedt arányait. Ehhez azonban 
még számításba kell venni az intézményi és a vezetői presztízst, mint nehezen leküzdhető 
statikus gyarlóságot. Az ésszerű kommunizálást azonban itt is végre kell hajtani, mert 
enélkül nincsen, nem lehet haladás.
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A JELADÓ INFORMÁCIÓ ÉS A  SZAKIRODALMI BÁZIS SZÉTVÁLÁSÁNAK 
H ÁTRÁNYA

A tájékoztató intézetek eleve — vagy jobbára — szaktájékoztatásra rendezkedtek be, 
mit sem törődve az eredeti közlemények hozzáférhetőségével. Óriási munkával és költség
gel, de sokkal alacsonyabb szinten helyettesíteni, illetve utánozni próbálják a külföldről 
beszerezhető és be is szerzett tájékoztató eszközöket. A nagy igyekezet torzítja azt az op
tikát is, amelyen át látni kellene a feldolgozásban és a publikálásban jelentkező ötszörös, 
néha tízszeres párhuzamosság tényét. És látni kellene azt is, hogy a nagy nemzetközi vál
lalkozásokkal nem kelhetünk versenyre sem az ellenőrzött anyag mennyiségét, sem a fel
tárás minőségét tekintve. (Igaz, a hazai törekvések kiemelt érdeme az anyanyelvűség.)

Másfelől a baj ott kezdődik, hogy a legtöbb tájékoztató intézet nem rendelkezik 
megfelelő szakirodalmi bázissal. Sőt, amikor a jeladás jeladó információ-hordozóból tör
ténik, akkor az előálló szakirodalmi igény semmilyen korrelációban nem áll a szakirodal
mi bázis hazai helyzetével és lehetőségeivel. Következésképpen itt a kutatás három ténye
zője: a k u t a t ó  a t á j é k o z t a t á s  és az e r e d e t i  k ö z l e m é n y  meta
fizikai elkülönülésben válik akcióképtelenné. Nem kétséges, hogy az információ és a hoz
zá tartozó eredeti publikáció megbomlott összetartozását újra fel kell fedezni, hasonló
képpen a könyvtárak reneszánszát is erre az útra kell segíteni.

AZ INPUT-OUTPUT DILEMMA,
MINT A  KOMPUTERIZÁCIÓ EGYIK KULCSKÉRDÉSE

Szakmai körökben és a felhasználók körében is teijed a komputerizálás eszménye. 
A tudományos és szakkönyvtárakban ma már senki sem zárkózhat el a bibliográfiai mun
ka eme technikai modernizálása elől. A tájékoztatásban a frontáttörés küszöbén állunk. A  
munkaasztalokon ott fénylik már az a jelző tábla, amely a tájékoztatás irányát a számító
géphez irányozza. Túl vagyunk már a tétovázó barátkozáson is, hiszen immár jó 10 éves 
kísérleti szakasz áll mögöttünk. Ez a tíz év az útkeresés jegyében telt el, tele izgalommal, 
kínos várakozással, az új rend teremtésének kemény akarásával.

A kísérleti szakaszban három alkalmazási területen folytak tartalmas próbálkozá
sok:

-  könyvfeldolgozás, és ennek nyomán állománygyarapodási jegyzékek készítése 
(JATE, Szeged; OSZK: nemzeti bibliográfia)

-  indexek készítése (OMKDK, Országos Vezetőképző Intézet; Országgyűlési 
Könyvtár stb.)

-  szaktájékoztatás, adaptációs folyamatok (VVE: kémia; KFKI-OM KDK: fizika; 
NME: kohászat).

Az információszolgáltatás szempontjából a szaktájékoztatás eredményei a legszá
mottevőbbek, ezért bővebben ezzel a kérdéskörrel foglalkozom.

Az itt a döntő kérdés, hogy elkészítjük-e magunk az inputot, azaz létrehozzuk-e sa
ját magunk a szükséges adattárakat, a tájékoztatás bázisait; vagy vásároljuk-e meg a külföl
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di mágneses adattárakat, azaz csak output feladatra vállalkozzunk? Ebben az igen nehéz 
kérdésben kell dönteniök az információs testület irányítóinak és a szakma felelős képvi
selőinek.

A  HAZAI AD ATTÁR ELKÉSZÍTÉSÉNEK VÁZLATOS ÚTJA

A  séma vonzóan egyszerű. Kell egy jó magyar nyelvű tezaurusz. Ennek segítségével 
szakemberek a szóbanforgó tudomány és a tezaurusz követelményei szerint minősítik a 
dokumentumokat, azaz előkészítik az inputot. Tanfolyamon kiképzett (adatelőkészítő és 
gépkezelő) munkatársak lyukasztják, beviszik a gépbe az adatokat, amelyek valamilyen 
mágneses adathordozóra kerülnek. Ezután kérdezünk a géptől a tezaurusz kódolt elemei
vel, és az adatok nyomban megjelennek egy képernyőn. Közülük a hasznosíthatókat (rele
vánsakat, találatokat) gyorsnyomtató segítségével listázott bibliográfiára íratjuk. — Ennyi 
az egész. Természetesen kell még egy nagykapacitású, minimális 32 К operatív memóriá- 
jú számítógép. Műveleti sebessége legyen legalább 100 000/sec; olvasni tudjon 9 csatornás 
mágnesszalagot; tudjon dolgozni legalább 60 M byt (60 millió betűhely) kapacitású disk- 
kel (mágneslemez). És végül az elmaradhatatlan programok: beolvasó, kereső, rendező és 
kiírató program. — A  megvalósulás csatornájában nem ennyire tiszta és egyenletes a mun
ka menete.

A  TEZAURUSZ

Elkészítésének komolyságát a METADEX (kohászati mágneses adattár) példáján jól 
lehet érzékelni. Az USA-ban annak idején mintegy 1500 főt, főként kohómérnököt alkal
maztak erre a munkára. Minthogy otthon nem találtak ennyi szakmai kiválóságot, európai 
segítséget is igénybe vettek terveik végrehajtásához.

A  tezaurusz egyrészt szakmai szókészlet, másrészt hierarchikus nyelvi struktúra. 
Olyan nyelvi struktúra, amely a szakmai szempontok erényeit tükrözi. Mivel az alap — a 
szakma — folyton változik, fejlődik, a tezaurusz sem lehet statikus nyelvi konstrukció. Új 
szavak, szakkifejezések tűnnek föl, amelyeket struktúrába kell illeszteni, ugyanakkor régi 
elemek avulnak el, tűnnek el. Ezért egy állandó, kvalifikált munkacsoport a tezaurusz igé
nyes „karbantartását” végzi. Arra is kell itt figyelriieztetni, hogy a tezaurusz gondozása 
szokatlanul precíz munkát igényel.

Mindeme óvatos közelítés ellenében a tezaurusz probléma hazai viszonyaink között 
is megoldható és így a komputerizációnak nem lehet akadálya.

A Z  INPUT ELKÉSZÍTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

Lényegében két alapvető probléma leküzdésétől függ az input sikere : a feldolgozás
ra kerülő dokumentumok ellenőrzésének megszervezésétől; és a feldolgozáshoz szükséges

142



szakemberek mobilizálhatóságától. Más szavakkal : birtokába tudunk e jutni mindannak a 
dokumentumtermésnek, amelyekből az input anyagait válogatjuk, minősítjük; és van-e 
elegendő szakember — jobbára mérnök — az anyagok feldolgozásához?

A  d o k u m e n t u m o k  b e g y ű j t é s e  szinte megoldhatatlan feladat. A  ké
mia mágneses adattára köztudottan 14 ezer folyóiratot ellenőriz, melynek beszerzési költ
sége 35 miihó Ft-ra becsülhető. A  miniméretű METADEX is mintegy 1400 féle periodi
kát értékel, amiből csak egyharmadnyi van meg a miskolci egyetemi könyvtárban, amely a 
t e r ü l e t g a z d a  szerepére aspirál.

A  mennyiségi tényező mellett a hozzáférhetőség gondja különösen korlátozza a di
namikus törekvéseket. A  dokumentációs világcégek a kölcsönösség elve alapján bármikor 
hozzájutnak szinte minden anyaghoz, de ugyanakkor velük egy kis ország a cserét nem 
tudja megvalósítani. — Tudomásul kell tehát vennünk, hogy bármely tudományterület do
kumentumtermését maradéktalanul nem gyűjthetjük be, nem építhetjük be saját rendsze
rünkbe.

A z  i n p u t  s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e  messze meghaladja hazai lehető
ségeinket. A  kémiában a Chemical Abstracts Condensates évi 400 000 referátumot készít. 
A  METADEX 70-80 ezer adatot, illetve közleményt minősít, melyből 28 000 -  30 000 
felel meg az újdonság igényeinek, mert a rendszer csak azok számára enged bebocsátást. A  
kémia esetében a szakembergárda nagyságrendje döbbenetes; a METADEX újdonság
igénye pedig a szakemberek kvalifikáltsága szempontjából tartja magasan a mércét.

Mind a szakirodalom mennyisége, mind a szakembe'rszükséglet olyan tényező, 
amely az input területén a világszínvonalhoz, vagy annak közelítéséhez nem állítható elő. 
Ezért, és történeti tapasztalatok alapján, sajogva fájó szakmai önérzettel ki kell mondani a 
végkövetkeztetést: Mátyás király reneszánsz könyvtárának virágkorától számítva az el
múlt 500 év alatt soha nem sikerült a világ dokumentumtermésének hazai regisztrálása, 
magyar nyelvű feldolgozása és egyre kevesebb a remény arra, hogy ez valaha is a történe
lem során sikerülni fog.

Ebben a helyzetben a helyes irány az, hogy a külföldi piacokon beszerezhető, világ- 
színvonalat képviselő mágneses adattárak olvasását (s nem előállítását!) célozzuk meg. Az 
adaptáció is igen-igen nehéz feladat, kiváltképpen az eredeti irodalom csatlakoztatásának 
szándéka mellett. -  A  hazai számítógépes rendszerek fejlesztését csak így tartom megva
lósíthatónak, ha a külföldi kész adattárakból építkezünk ameddig csak lehet, és a csak tel
jesen hiányos területekre fejlesztünk ki saját szisztémát. Ezt az alternatívát pregnánsan 
erősíti a skandináv államok sokéves gyakorlata és megragadó eredményessége, továbbá az 
a tény, hogy a külföldről honosított adattárakból egy-egy input tétel ára 1—5 Ft között 
mozog, amely költséggel, de még az ötszörösével sem, azt előállítani nem tudnánk.

TAPASZTALATI JAVASLATOK AZ OSZIR KONCEPCIÓHOZ

Az a feladat áll most előttünk, hogy a társadalom megnövekedett szükségleteihez 
igazodva az információellátás mechanizmusát megjavítsuk, dinamikusabbá, ökonomiku- 
sabbá és lényegesen hatékonyabbá tegyük. A kidolgozásra kerülő koncepcióban értékének 
megfelelően kell kezelni a rendszer és a tervszerűség rangját. Valószínűleg a szaktudomá
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nyi tájékoztató rendszerek összessége adja majd a hazai információs rendszer képletét az 
eredeti irodalommal egyetemben.

A  grandiózus munkára vállalkozó központi tervezést úgy próbálom igen szerény 
mértékben segíteni, hogy a kohászati információs rendszerre vonatkozó eddigi munkálko
dásunk tapasztalatait és a további fejlesztés alapgondolatait nyilvánossá tegyem oly mó
don, hogy a könyvtárra nehezedő váratlan megterhelést, próbatételt is megvilágítom.

A  KOHÁSZATI SZAKOSÍTOTT INFORMÁCIÓS RENDSZER MODELLJE

Abból az egyszerű alapállásból indulunk ki, hogy az információ-ellátásnak három 
fő eleme van: a tájékoztatás, a szakirodalom és a felhasználó. A  három elem között a fel
használó a kitüntetett, a szaktájékoztatás és a szakirodalom a kitüntetett alárendeltje. A  
hangsúly azonban mégsem ezen, hanem a három elem együvé tartozásán van. Minden erő
vel a szoros kötődés megteremtésén és megerősítésén kell fáradozni. Mit is jelent ez a fel
fogás? Jelenti azt, hogy helyreállítjuk a szaktájékoztatás és a szakirodalom megbomlott 
egységét; jelenti azt, hogy a szaktájékoztatás és a szakirodalom funkcióképességében érde
keltté tesszük a felhasználót. A  felhasználó közreműködése kiterjed a rendszerrel kapcso
latos objektív igények megfogalmazására; a szükséges anyagi eszközök közös mozgósításá
ra; a munkamegosztás ésszerű felfogására és az abban való részvételre.

A kohászati információs rendszer kialakítása a következőképpen megy végbe. Rend
szerbe tömörülnek a legfontosabb felhasználók, mintegy 10—15 intézmény és vállalat, 
mint pl.: Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, 
Vasipari Kutató Intézet, Lenin Kohászati Művek, Ózdi Kohászati Üzemek, Dunai Vasmű, 
Csepel Fémművek, NIMDOK, KGTMTI, OMKDK, NME stb.

A  rendszer kohéziója a részvevők érdekazonossága. Nem a kitalált, a vélt, vagy meg
magyarázott (agyonmagyarázott) érdekek, hanem a tényleges, a f e l i s m e r t ,  egyez
tetett é r d e k e k  egybeesése. A tagok egyenrangúak. Az irányítást és tervezést az igaz
gatói tanács végzi. Az ügyvezető teendőket az az intézmény látja el, amelyet a közösség 
meghatározott időtartamra arra kijelöl.

Az igazgatói tanács meghatározza a központi szolgáltatások körét, azok gondozásá
ra gazdát keres és jelöl ki; tervezi, valamint szervezi a szakirodalmi ellátást; gondoskodik 
a felhasználók folyamatos képzéséről.

Központi szolgáltatások

1. S z á m í t ó g é p e s  s z o l g á l t a t á s
Forrásai a külföldi mágneses adattárak: a METADEX, a World o f Aluminium Abs

tracts, és a közeljövőben megjelenő szovjet adattár. (A z első adattár erőteljesen fémkohá
szati és elméleti jellegű; a második alumíniumipari,amely a hazai iparág súlya miatt indo
kolt; a harmadik kimondottan vaskohászati és technológiai irányzatú.)

A részvevők innen kapják a tájékoztatást nagyvolumenű kutatásaikhoz folyamato-
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san (témafigyelés), vagy alkalomszerűen (retrospektív bibliográfia). Erre a feladatra a 
NME Központi Könyvtára vállalkozik, amely megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik és 
megteremti a még szükséges feltételeket.

2. M a g y a r  n y e l v ű  r e f e r á l ó  l a p o k  és e g y é b  t á j é k o z t a 
t ó  k ö z l ö n y ö k

Rendet kell rakni a mai kuszaságban. El kell dönteni, hogy milyen periodikákra van 
szükség, és csakis azok jelenhetnek meg a jövőben. Ebbe beletartoznak a központi lapok 
és a vállalati kiadványok egyaránt. A  témagazda a NIMDOK és a KGTMTI lehetne.

3. M a g y a r  n y e l v ű  t é m a d о к u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k
Szükség szerint, az ágazati főhatóság egyetértésével és az igazgatói tanács egyezteté

sével lehet ilyeneket közreadni. A  téma gondozására ugyancsak a NIMDOK és a KGTMTI 
hivatott.

4. M ű s z a k i  f o r d í t á s o k
Kívánatos lenne, hogy a rendszer saját szakembereivel a szükséges fordításokat elvé

geztesse. Ezáltal a személytelenség helyébe a megrendelő és a fordító együttműködése lép
ne, fokozódna a szakszerűség és az átfutási idő csökkenthető lenne. Az együttműködés
ben résztvevők elsősorban ezekre a központi szolgáltatásokra alapoznák tájékoztató tevé
kenységüket, és ide kapcsolódva oldanák meg szakirodalmi igényeiket is.

A  szakirodalmi ellátás rendje

A  felhasználók érdekeivel egyezően épül ki a szakirodalmi bázis. Az igények össze
tevői: az állománygyarapítás messzetekintő stratégiája; a szaktájékoztatásból eredő fel
használási relevancia mutató; és a közreműködők egyedi, speciális szükségleteiből eredő 
igények.

A  szakirodalmi ellátás munkamegosztás, közös pénzügyi alap és különlegesen kiépí
tett könyvtárközi kölcsönzés útján valósul meg. A  munkamegosztás tudomásul veszi a 
mindenütt fontos, nélkülözhetetlen irodalom körét. A  tagokat azonban ésszerű takarékos
ságra készteti, a párhuzamosságok lényeges csökkentésére ösztönzi, mert a közösség a 
megbízható ellátást és a kölcsönös szolgáltatást szavatolni tudja. Ezzel összefüggésben rög
zítik a c s a k  e g y  p é l d á n y b a n  b e s z e r e z h e t ő  d o k u m e n t u m o k  
l i s t á j á t .  Ide tartoznak: a mágneses adattárak, a határterületek primér forrásai, a 
legdrágább szakfolyóiratok és az egészen speciális kiadványok.

A  gyűjtés felelőseit műfajonként célszerű kijelölni: könyv és folyóirat; disszertáci
ók és kongresszusi anyagok; prospektusok; szabványok; kutatási jelentések és mágneses 
adattárak csoportosításban. A  műfaji tagozódástól azt lehet remélni, hogy így egy-egy tag
könyvtár a szakmai hozzáértést igen magas szinten képes megvalósítani és a jelenlegi szét
szórtság és felületesség helyébe műfajonként a teljesség közelítése is realitás lehet. Az 
egyes kiadványféleségeknek a legjobb feltételekkel rendelkező tag lenne a gazdája. A fel
tételek: szakmai felkészültség a dokumentumok beszerzését illetően; raktári férőhely; fel
dolgozó és szolgáltató képesség. Ez utóbbi része a szaktájékoztatás és a reprográfia.
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Ezekhez a témakörökhöz tartozik még a hazai szakirodalmi ellátás optimalizálása, 
melynek alapvető módszere a szaktájékoztatási jeladás relevanciájának a vizsgálata. Az op
timális határpont valószínűleg 75—80%-os hazai ellátást jelöl meg, a hiányzó 20—25%-ot 
— a nagy szóródás miatt — a könyvtárközi kölcsönzés pótolja.

A  minőségi váltást, főként az időfaktor megzabolázását az angol Lending Library- 
vei, a hannoveri műegyetemi könyvtárral és a moszkvai állami műszaki könyvtárral köten
dő szerződés útján lehetne elérni.

Az együttműködők között folyó belföldi könyvtárközi kölcsönzés ügyintézésének 
időszükségletét 3 napban maximáljuk telex és más korszerű hírközlőeszközök segítségé
vel.

Kételyeknek is helyet kell itt adni: létrehozható-e a rendszer, társulnak-e vajon a 
megjelölt célra és tartalomra a vállalatok és intézmények?

A  METADEX túl van a kísérleti szakaszon és immár az üzemszerű működés is a har
madik évet zárta 1977. végén. Az egykori Fémipari Kutató Intézettel és a Központi Fizi
kai Kutató Intézettel közösen kifejlesztett tájékoztató rendszer életképessége bizonyítja, 
hogy a kooperáció roppant tartalékokat tud felszabadítani és mozgósítani magasabb célok 
eléréséhez. Az együttműködés megérett a továbbfejlesztésre is és a kör bővítésre is az itt 
megjelölt irányban.

A  szakirodalmi bázis kooperációs úton történő megteremtésére és biztonságos fej
lesztésére helyi példaként említem a miskolci egyetem és Borsod megye vegyipari vállala
tai között 1971.-ben kötött együttműködési szerződésének a kezdeti reményeket messze 
meghaladó eredményeit. Ma, amikor a Tiszai Kőolajfinomító Vállalat ötödik tagként tör
ténő csatlakozása van napirenden, évi egy millió Ft-ot sikerül összpontosítani a csak egy 
példányban beszerzendő vegyipari irodalomra.

A  vázolt kohászati rendszer létrehozása, létrehozásának sikere nagymértékben függ 
attól, hogy ezzel egyidőben más területeken is kiépülnek-e hasonló korszerű információs 
hálózatok. Ez azért fontos feltétel, mert maga a kohászat is számos más rendszerre szeret
ne támaszkodni, pl.: gépészet, elektrotechnika és automatizálás, környezetvédelem, üzem- 
egészségügy, közgazdasági tudományok, stb. Itt jutunk el a már korábban is célba vett 
gondolathoz: csak a szakosított, országos szinten összehangolt, tehát kompatibilis és a 
párhuzamosságokat visszaszorító rendszerek egyidejű kifejlesztése késztetheti pozitív 
irányú fejlődésre a hazai információellátás mai struktúráját és teljesítményét.

A  HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT PRÓBATÉTELE 
A  KOMPUTERIZÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN

A  tervezés figyelmébe ajánlom azt a paradox felismerést, kényszerű tapasztalást, 
hogy a számítógéppel megvalósított bámulatos gyorsaságú és pontosságú szaktájékozta
tást a hagyományos könyvtári szolgálatot soha nem képzelt, soha nem várt próbatétel elé 
állítja.

A  próbatétel a hagyományos úton végzett szaktájékoztatás megterhelésével kezdő
dik. Az még rendjénvaló lenne, hogy a gépi párbeszéd egyelőre csak a tájékoztató szakem
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berekkel bonyolítható, mert a felhasználók ezirányű felkészültsége ma még hiányos. Az 
viszont meglepett bennünket, hogy a METADEX-ből kinyert szakirodalmi listák értékelé
se után egyik-másik megrendelő nyomban olyan kiegészítéseket kért, amelyek csak a ha
gyományos tájékoztatási fogásokkal voltak kezelhetők. Nemcsak azért, mert egy-egy 
egyedi esetre a költségtényezők miatt nem lehetett a számítógépet újra gerjeszteni, hanem 
azért, mert pl. olyan, régebbi időtartományra is kiterjesztik a kutatást, amelyre visszame
nőlegesen nincs mágneses adattár; vagy a témához tartozó olyan műfajokra is igényt tar
tanak, amelyek eredendően nem is kerülnek rá az adattárra, pl. szabadalmak.

Két igen fontos tanulság adódik itt : a számítógépes tájékoztatás szakmai sikere meg
növeli a megrendelő „étvágyát” , tehát igénytkeltő küldetést is ellát; az újonnan támadó, 
nemvárt kívánságok maradéktalan teljesítése a hagyományos tájékoztatás megerősítését 
kényszeríti ki. Ez utóbbi egyaránt vonatkozik a tájékoztató eszközökre és a szaktájékoz
tatás személyi ellátottságára. — De szólni kell arról is, hogy ezekre a pót-igényekre min
denképpen és minden eszközzel válaszolni kell a mundér becsületének védelmében ís, de 
sokkal inkább az információellátás fejlesztésének akarása miatt. A  nehezebb próbatétel 
a számítógép által összeállított bibliográfiához csatlakozó irodalom felkutatása, megszer
zése és kézbeadása során jelentkezik. A  METADEX művelése alatt álló témák 69%-ánál 
bejelentették a megbízók, hogy kérik az eredeti irodalmat is. Pontosabban: nemcsak ké
rik, hanem követelik! Olyannyira követelik, hogy elzárkózásunk esetén visszalépnek, mert 
az eredeti közlemények nélkül a bibliográfia számukra értéktelen papír, hús nélküli csont
váz. — Az irodalmat attól függetlenül kérik, hogy megvan-e az könyvtárunkban, vagy 
nincs; megvan-e az Magyarországon, vagy nincs. Ez a kíméletlen szembesítés megrázta 
stratégiánk érzékenységét. Gondoljuk csak meg, milyen megterhelés jelentkezik a könyv
tárközi kölcsönzési munkaállomáson. A miskolci egyetemi könyvtárban jelenleg évi 3 ezer 
tétel körül van az átkérések száma. A  könyvtári állomány egyetemen belüli decentralizá
lása és más intézmények sorbajárása miatt egy kérés elintézése legalább öt ügyintézési 
mozzanattal jár. Ez évi 15 ezer ügyintézési eset. A  METADEX műveletek jelenlegi fejlődé
si szakaszában is ehhez mintegy 6 ezernyi kérelem, azaz 30 ezer ügyintézés társulhat, 
amely további mágneses adattárak üzembeállításával akár 15 ezer címre, 75 ezer beavatko
zásra is bővülhet. Hogyan lehet ennek eleget tenni? A  központi tervezés vegye tekintetbe 
az efféle tanulságokat is.

A  lényeg itt abban van, hogy a mágneses adattár és a számítógép térnyerése meg
erősíti és ugyanakkor megváltoztatja a könyvtár arculatát. Megerősíti abban, hogy újfajta 
ismerethordozó anyag befogadására való alkalmasságát bizonyítja és alapjában véve e kü
lönleges dokumentum olvasását, hozzáférhetőségét is biztosítja. Megváltoztatja annyiban, 
hogy a hagyományos munkavégzést is rendre szoktatja, megfegyelmezi és gyorsaságra 
szorítja. Az új rend és teljesítmény viszont a könyvtárnak a társadalom fejlődésében 
elfoglalt helyét és társadalmi rangját babérokkal ékesíti majd..., ha sikerül a kitűzött cél 
elérése.
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AZ INFORMÁCIÓS INTELLIGENCIÁRÓL

A  könyvtárügy egyik korábbi irányítójának az 1960-as évek elejéről származó ironi
kus hangvételű bölcsessége gyakran jut eszembe az utóbbi időben. Közelítően így hang
zott: igaz, hogy a könyvtárakkal szemben nincsenek igények, vagy a meglévők sajnálato
san soványak, de egyben ez a szunnyadás adja a könyvtárak tekintélyét, mert ha a felhasz
nálók tömegesen kopogtatnak majd a könyvtáraknál, bizony bajban lesznek az utóbbiak 
felkészültségük, felkészületlenségük folytán. — Most már azonban meg kell hallani a ko
pogtatásokat, mert néhány éve elkezdődtek, sűrűsödnek, hangzásuk minősége nemesül. 
Néhány példa kínálkozik ide az egyre nehezülő feladatok érzékeltetésére.

A  miskolci egyetem újabb és újabb erőfeszítéseket tesz a szakirodalmi ismeretek ok
tatásának meghonosítására. Máskor egy-egy hallgatói tankör önállóan jelentkezik a könyv
tárnál és segítséget kér szabadidőt terhelő oktatás keretében. A  tanszékek egyre több 
könyvtári dolgozót kérnek ki kutatásaik segítéséhez, mert a megrendelők igénypontjaik 
között a témához tartozó szakirodalom értékelt feldolgozását is megkövetelik. A  könyv
tárközi kölcsönzésben a külső kérések növekedési dinamikája megelőzi az egyetemi ügyek 
növekedési ütemét. A  könyvtárhoz közvetlenül irányuló kutatási megbízások fogadása 
már-már gondot okoz a kapacitások tekintetében.

Megnyugvás és öröm a könyvtáros számára, hogy a tudomány újabb eredményei 
iránti fogékonyság és az eredmények értékeit minősítő felvevőképesség társadalmi mére
tekben erősödik. Mégsem lehetünk elégedettek. Gyakran kvalifikált közösségekben is döb
benetes tájékozatlanság tapasztalható az információs ismeretek tekintetében. Az informá
ciós intelligencia nagykorúságát még nem értük el. A  célhoz jutásnak három döntő feltéte
lét tudom megjelölni:

— A  munkahely, a szakmai tevékenység befolyása az információs ismeretek és jár
tasságok fejlesztésére. (Ez a legfontosabb irányító, orientáló tényező.)

— A  szakirodalmi ismeretek egyetemi oktatása. Az oktatást a a szaktudományok
ba kellene bevinni és a hallgatóság tanulmányi munkáját, termelési gyakorlatait úgy szer
vezni, hogy annak szerves része legyen a szakirodalmi források forgatása.

— A  könyvtárak teljesítőképességének dinamikus javítása olyannyira, hogy ne ta
szítsa, hanem éppen vonzza a kutatókat. (Itt a könyvtáros szakmai intelligenciájára és 
munkavégzési etikájára igen nagy súlyt kell helyezni.)
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KITEKINTÉS

K Ö N Y V T Á R O S O K  ÉS T Á J É K O Z T A T Ó K  K É PZÉ SE  

A  P O ZS O N Y I K O M E N SK Y  E G Y E T E M E N

1976. október 29-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a po
zsonyi Komensky Egyetem Könyvtártudományi és Tudományos Tá
jékoztatási Tanszéke. Az ez alkalomból megrendezett tanácskozáson 
a Kulturális Minisztérium nevében szóló miniszterhelyettesen kívül 
még további két minisztérium köszöntötte hivatalosan a jubilánst. A  
gratulálok közül természetesen nem hiányozhattak a hazai könyvtár- 
és tájékoztatásügy képviselői, valamint a hazai és külföldi könyvtá
rosképző tanszékek (Budapest, Leningrád, Prága, Szombathely, Vil- 
na és Wroclav) küldöttei sem. Ennek ellenére a tanácskozás tengelyé
ben a megtett út értékelése és a jövőre való felkészülés állt. Erről a 
tanácskozás nyomtatásban megjelent anyaga (Za vySsiu úroven vyso- 
koákolského vzdelávania kniznicnÿch a informaínych pracovníkov. 
Bratislava, 1977. 81 p.) is tanúskodik. A belőle készült szemle 
FUTALA Tibor munkája.

A  Tanszék a Csehszlovákiában is kibontakozott szocialista építőmunkának köszön
heti a létét. Az ötvenes évek elején az „újarcú” nevelők — pedagógusok, népművelők és 
könyvtárosok -  ezrei kellettek ahhoz, hogy az emberek műveltség dolgában sem marad
janak el a gyors gazdasági fejlődéstől. A  „társadalmi szükségletek kielégítése jegyében való 
születés” a Tanszék további létét is meghatározta: mind a mai napig igen érzékenyen rea
gál ezekre a szükségletekre és változásaikra. Ennek bizonyításaként hadd hivatkozzunk a 
Tanszék legutóbbi években tanúsított „magatartására” , mégpedig alapítójának és mind
máig vezetőjének, Stefan PASIAR professzornak előadásából idézve: „A  Tanszék akkor 
sem maradt süket, amikor mind hangosabban jelentkezett a tudományos-műszaki forra
dalom, és nálunk, Csehszlovákiában is mindinkább napirendre került a tudományos-infor
mációs probléma... A  vitatott kérdések köréből nem hiányozhattak a könyvtárosok és a 
tájékoztatók felsőfokú szakképzésének kérdései sem... A  pozsonyi Tanszék nem habo
zott zöld utat nyitni a könyvtáros-informatikus képzés előtt. Meg voltunk győződve ar
ról, hogy... éppen ez a szimbiózissal építkező Studium lehet az egyetlen pozitív, megol
dást hozó alternatíva a mi körülményeink között. Ezt az alternatívát különösen azért fo
gadtuk el, mivel a könyvtári és az információs rendszer fejlődése a jövőben minden bi
zonnyal az egységbe fog torkollni, a szakma fejlődése pedig a klasszikus könyvtári és az új 
informatikai diszciplína integrátumává egyesül. Eközben azt is mérlegeltük, hogy mi a kö
zös a könyvtári és az információs dolgozó pályaképében. Arra a következtetésre jutot-
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tunk, hogy e pályaképeknek több közös elemük van, mint egymástól eltérő. Közösek 
bennük a politikai-eszmei, a marxista-leninista értékek, valamint a pedagógiai képességek. 
A  könyvtári és az információs szakembernek egyaránt és szükségképpen rendelkeznie kell 
a klasszikus könyvtári ismeretekkel, már csak azért is, mivel minden információs központ 
középpontjában a szakkönyvtár áll. Enélkül, illetve a könyvtári-információs állomány nél
kül a tájékoztatási tevékenység nem fejleszthető. És ugyanígy: a könyvtári szakember 
sem lehet meg anélkül, hogy ne ismerné a tudományos információ elméletét, hogy ne len
ne képes az információk beszerzésére, keresésére, gyűjtésére, tárolására, képzésére és hoz
záférhetővé tételére. Annál is kevésbé, mivel immár nálunk is az a helyzet, hogy a tudo
mányos tájékoztatási tevékenység nem korlátozódik csupán a szakkönyvtárakra és a spe
cializált tudományos információs intézményekre, hanem kifejlődőben van a megyei és a 
járási könyvtárakban is. Jól felfogott érdekünk, hogy a tájékoztatás különösen az előbb 
említett könyvtárak politikai, irodalmi osztályain fejlődjék minél pozitívabban. No és ami 
az információs rendszerek ismeretét, a korszerű információs és könyvtári technika haszno
sítását illeti, ezek valóban olyan dolgok, amiben a könyvtárak és a tájékoztatási közpon
tok egyaránt érdekeltek.”

E korszerű felismerés jegyében 1971 és 1975 között komoly revízió alá vették a 
képzést. Jellemző ennek alaposságára, hogy a szándékolt reformokat a végzett hallgatók 
körében tartott felmérés eredményeivel is szembesítették (vö. Marta MATHAEIDESOVÁ 
korreferátumával). A  megvalósított reformok végülis a következőkben összegezhetők:

1. A  könyvtárosképzés korábbi tananyagát kibővítették a tájékoztatás ismeretköré
vel, amennyire csak lehetett, integrált tartalmú kollégiumok létrehozására törekedve. Ez
zel párhuzamosan a tantervben teljesen új tantárgyak is megjelentek, így : a könyvtári és a 
tájékoztatási tevékenység gépesítése és automatizálása, az analitikus-szintetizáló informá
ciófeltárás, az informatika elmélete, a tudományos és műszaki információrendszerek, a 
korszerű irányzatok az információelméletben, a pszichoszociális problémák az informati
kában (vö. Stefan KIMLIŐKA korreferátumával).

2. A  törzsképzést szakosodási lehetőségekkel egészítették ki. A  szakosodási válasz
tékot a következőkben jelölték meg: történeti könyvgyűjtemények, gyermekek és az ifjú
ság könyvtári ellátása, bibliográfia, könyvtári és információs rendszerek irányítása, köz- 
művelődési könyvtári nevelőmunka, tájékoztatási technika, információelemzés és infor
mációs rendszerek. A  szakosodás óraszáma a teljes könyvtári-tájékoztatási óraszám 34%- 
át teszi ki, tehát jelentős mértékű. A  Tanszék személyi ellátottsága, illetve a felvehető 
hallgatói létszám nem teszi lehetővé, hogy tanévenként minden szakosodási lehetőséget 
meghirdessenek. Eddig a gyakorlatban a történeti könyvgyűjtemények, a bibliográfia, a 
gyermekek és az ifjúság könyvtári ellátása, valamint a tájékoztatási technika szakosodást 
„próbálták ki” . Ez utóbbit választó hallgatóknak audiovizuális technikai ismereteket és 
számítógépi-programozási ismereteket kellett tanulniuk, illetve két szakszemináriumon 
(számítógépes off-line, illetve ondine rendszerek) résztvenniük. A szakosodással kapcso
latos első tapasztalatok igen pozitivek (vö. Marta NOVÁKOVÁ és Stefan KIMLICKA kor- 
referátumával).

3. A korábbi egyszakos képzés, illetve másfélszakos képzési kísérletek után kétsza
kossá tették a képzést. A  lehetséges második szak választási kínálata a következő volt: an-
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goi, német, francia és latin nyelv (ez utóbbi csak a történeti könyvgyűjteményi szakoso
dást vállalók számára), szocialógiai, pedagógiai és közművelődés. A  természettudományi 
második szakok felvételi lehetőségének „kivívását”  későbbre hagyták. Az Egyetemen kí
vüli szakok párosításának lehetőségét azzal vetették el, hogy az ilyen alapdiplomákkal ren
delkezőket posztgraduális formákban kell kiképezni. (Vö. Stefan PASíAR referátumával 
és Marta NOVÁKOVÁ korreferátumával.)

4. A  körülményekhez képest korszerűsítették a szakmai gyakorlatot. Igen rokon
szenves a Tanszéknek az a törekvése,hogy a meglévő nehézségek ellenére minél több hall
gatóját küldhesse gyakorlatra a szocialista országokba. (Vö. Gabriela ËIBRITOVÀ korre
ferátumával.)

Amikor az imént vázolt reform már-már kiteljesedett, közbeszólt a véletlen, ezúttal 
a csehszlovák felsőoktatási rendszer korszerűsítésének a folyamata. Ennek általános célki
tűzése, hogy redukálja a tanulmányi időket. Az 1975/1976. tanévben sor került a könyv
táros-tájékoztató képzés tanulmányi idejének 5 évről 4 évre történő redukálására is, míg 
-  egyelőre -  a második szakok tanulmányi ideje 5 év maradt. Ez arra kényszerítette a 
Tanszéket, hogy feladja az oly nehezen kivívott kétszakos képzést. A  kényszerű „vissza
vonulást”  a Tanszék az 1971 és 1975 közötti „vívmányok” lehető legteljesebb megőrzésé
vel hajtotta végre, nevezetesen úgy, hogy a második szak elmaradásával felszabaduló idő 
túlnyomó részét, ami a teljes óraszám 27%-át teszi ki, idegen nyelvek tanulására-tanítására 
tartotta fenn. Ehhez a Tanszéknek — vállvetve az illetékes idegen nyelvi tanszékekkel — 
speciális nyelvoktatási programokat kellett kidolgoznia. A  kialakult helyzetben az idegen 
nyelvi képzést 3 tanévre, heti 8 -8  órára sűrítették, és maximálisan érvényesítették benne 
a jövendő könyvtárosok és tájékoztatók alapvető szükségleteinek megfelelő jellegzetessé
geket (fonetika, morfológia, lektori gyakorlatok). Ezért továbbra is minden remény meg
van arra, hogy a kibocsátott szakemberek nem panaszkodhatnak majd idegen nyelvi fel- 
készültségük hiányos voltára (vö. Katarina RU TTKAYO VÁ korreferátumával).

A  Tanszék további tervei között szerepel a posztgraduális képzési formák tovább
fejlesztése, a könyvtártudományi-informatikai aspirantúra jogának kivívása, aminek érde
kében -  természetszerűen -  a Tanszék személyzetét, felszerelését és egyéb működési fel
tételeit (tankönyvtár, a kutatómunka erősítése) is intenzíven fejleszteni kell. Minderre a 
Tanszék reális távlati tervet dolgozott ki. (Vö. Stefan PASI A R  referátumával.)

Fennállásának 25 éve alatt a Tanszék több mint 540- szakembert adott a szlovák 
könyvtár- és tájékoztatásügynek. (A  szemlézett kiadvány egyébként a végzettek névsorát 
is tartalmazza, amiből megtudható : közülük igen sokan vezető és irányító posztokat tölte
nek be.)
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C S E H S ZLO V Á K  K O R M Á N Y H A T Á R O Z A T  

A  S ZA K M A I IN FO R M Á C IÓ S  R E N D SZE R  1980-ig 

T Ö R T É N Ő  F E JLE SZT É SÉ N E K  A L A P E L V E IR Ö L

A Csehszlovák Szövetségi Kormány 237/77. sz. határozatával alap
elveket tett közzé a szakmai információs rendszer 1980-ig történő 
fejlesztéséről. Az ezzel kapcsolatos cikket (BASL, Z. — VÍTKOVÁ, 
H.: Usnesení vlády ÍSSR  6. 237/77 к „Zásadám rozvoje soustavy 
VTEI do roku 1980” . = Ceskoslovenská Informatika, 1977. 9ло . 
233—236.p.) FUTALA Tibor tömörítette.

Az újonnan hozott kormányhatározat nem változtatja meg a szakmai tájékoztatási 
rendszer jogszabályi alapjait és fejlesztési elveit. Célja részint az, hogy egységesítse és meg
gyorsítsa a jelenlegi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos erőfeszítéseket, részint pe
dig az, hogy a szövetségi műszaki és beruházásfejlesztési minisztert feljogosítsa a fokoza
tosan szükségessé váló jogszabálymódosítások előkészítésére.

A  fejlesztési alapelvek a következők betartását, illetve megvalósítását teszik szük
ségessé :

1. A  szakmai információs rendszert az országos népgazdasági információs rendszer 
szerves részeként kell fejleszteni, s fokozatosan ki kell építeni kapcsolatait a KGST-orszá
gok hasonló rendszereivel.

2. A  szakmai információs rendszer országosan egységes rendszer, tagjai az ágazati, 
a szakmai és a specializált információs rendszerek, ez utóbbiak közé beleértve a szabadal
mi és a szabványügyi tájékoztatási rendszereket is.

3. Az eddigi automatizált részfolyamatokról fokozatosan át kell térni a specializált, 
az ágazati és a szakmai tájékoztatási rendszerekben végzett munka teljeskörű automatizá
lásának félüzemi kipróbálására.

4. Tökéletesíteni kell az információs rendszer dokumentográfiai „tartalmát” , növel
ni a faktográfiai adatok és adatbankok színvonalát.

A  fentiek — a szakmai munkálatok és erőfeszítések nyelvére lefordítva — azt jelen
tik, hogy

— korszerűsíteni kell az információs források gyűjtésének országos rendszerét, a 
publikált források beszerzése mellett nagy súlyt kell helyezni a publikálatlanok 
beszerzésére;

— az információs tevékenységet — a központi szolgáltatások fejlesztésével, a mód
szertani gondozás tökéletesítésével és az automatizálás feltételeinek megfelelő 
szabványok elkészítésével — egységes technológiai folyamatként kell irányítani és 
koordinálni;

— az információ áramlását adekváttá kell tenni a rendszerben résztvevő intézmény- 
típusok és szolgáltatásaik felhasználóinak szükségleteivel;

— a teljes információs folyamat-automatizálás érdekében biztosítani kell az egysé
ges gépi és szellemi előfeltételeket;
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— felül kell vizsgálni, majd fokozatosan korszerűsíteni a képzés és a továbbképzés 
rendszerét, beleértve ebben a felhasználók képzését is;

— a nemzetközi együttműködés továbbfejlődését a NTMIR, a szovjet-csehszlovák 
információs rendszer integrálása, valamint az UNIS1ST irányában kell szorgal
mazni.

A  határozat végrehajtásáért a cseh és a szlovák kormány miniszterelnök-helyettesei, 
a szövetségi miniszterek és a központi szervek vezetői a felelősek. A  kormány ezen kívül 
felkérte a Központi Szövetkezeti Tanács és a Csehszlovák Tudományos-Műszaki Egyesüle
tek elnökét arra, hogy az általa irányított szerv is tárgyalja meg az alapelveket, majd ezt 
követően végrehajtásukat fogadja el a maga számára kötelezőnek.

S ZÁ M ÍT Ó G É PE S  T E R M IN Á L O K  K IV Á L A S Z T Á S Á N A K  

K Ö N Y V T Á R I SZEM PO NTJAI

E. J. KAZLAUSKAS

A  szerző Selecting a Computer Terminal for the Library c. cikkét 
(Special Libraries, Vol. 68. 1977. no.l. 24-27.p.) SÁRDY Péter tö
mörítetté.

Egyre több és többféle intézmény használ számítógépes terminálokat. Már könyvtá
rainkban is kezdenek megszokottá válni, elsősorban on-line könyvtári feldolgozási felada
tok (katalogizálás, kölcsönzés, irodalomkutatás, adatbázis-keresés stb.) során.

A  könyvtárosoknak, információs szakembereknek, ma már nemcsak az automatizá
lási tevékenységgel kell tisztában lenni, hanem fontosabb berendezések -  köztük a termi
nál — kiválasztási szempontjait is ismerni kell.

Termináltípusok

A  termináloknak számos típusa és modellje létezik, amelyek többféleképpen kate
gorizálhatók. A  legegyszerűbb felosztás: írógép-jellegű terminál; „hardcopy” (kiíró) ter
minál; katódsugárcsöves (képernyős) terminál. Bizonyos terminálokat -  az alkalmazott 
kódrendszer és a működési sebesség szerint -  teletype-kompatibüis, illetve IBM 2741 
vagy IBM 2370 kompatibilis termináloknak is neveznek.

Kiválasztási szempontok

A terminál megválasztásához rendszer-szerű megközelítést kell alkalmaznunk. A  
könyvtár meghatározza igényeit és kívánalmait, majd piackutatással eldönti, melyik termi
nál felel meg leginkább ezeknek. A  kiválasztás során azonban számos kérdést kell felten
nünk, amelyek egyúttal igényeink, kívánságaink meghatározásához is alapot nyújthatnak.

Az o u t p u t  t í p u s a .  Talán az első kérdés, hogy kiírásra (kinyomtatásra),
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vagy vizuális display-re van-e szükségünk. Sok esetben indokolt lehet a leírt válasz iránti 
igény. Ilyenkor két további választási lehetőségünk van: egyes kiíró berendezések bármifé
le papírral működnek, mások csak speciális, hőre érzékeny papírra írnak (ez utóbbiak vi
szont rendszerint gyorsabbak). Ha nincs szükségünk kiíratásra, katódsugárcsöves (CRT) 
terminált választhatunk, amelyhez egyébként pótlólag még mindig illeszthetünk nyomta
tó-szerkezetet is. Tapasztalatok szerint ondine könyvtári műveletek esetében a CRT-ter- 
minál, bibliográfiai keresés eredményeinek közlésére termikus kiíró szerkezet a népsze
rűbb.

Lényeges választási szempont lehet a jelkészlet és a betűkép: elegendők-e a nagybe
tűk vagy kellenek a kisbetűk is; milyen a billentyűzet, azaz elégséges-e a hagyományos al
fanumerikus klaviatúra?

CRT-terminálnál fontos a képernyő kontrasztossága; a display mérete feleljen meg 
az adatmennyiségnek, bár számos terminál nyújt bizonyos Japozási” lehetőséget (ezen 
belül visszalapozást) is. A  katódsugárcsöves terminálok emellett rendszerint számos más 
hasznos művelet elvégzésére is alkalmasak (bizonyos szövegrészek rövidebb idejű megőr
zése, teljes vagy válogatott átvitele stb.).

K o m p a t i b i l i t á s .  Kompatibilis-e a terminál a számítógéppel, a hálózattal 
és az adatbázissal? Bizonyos adatbázisok ugyanis speciális funkcionális billentyűket igé
nyelnek. A  legjobb módszer a kipróbálás, bár az on-line rendszerek szolgáltatói rendsze
rint feltűntetik a javasolt”  terminálok típusait.

Milyen módszert alkalmazzunk kommunikációs kapcsolatként? Bár a terminálok 
zöme közvetlenül a számítógéphez kapcsolható, gyakoribb megoldás, amikor megfelelő 
eszköz beiktatásával a kapcsolat közönséges távközlési hálózaton jön létre. Az egyik ilyen 
eszköztípus (acoustic coupler) a telefonvonalon továbbítható analóg hullámokat alakítja 
át illetve vissza terminál-jelekké. Megbízhatóbb, de lényegesen drágább, amikor a terminál 
maga tartalmazza a szükséges telefonállomást.

Egyes terminálok saját tárolási és feldolgozási lehetőségekkel is rendelkeznek. Ezek 
érthetően drágábbak, de határozott előnyeik vannak. Bonyolult kereső profil helyi táro
lása pl. feleslegessé teheti későbbi, újból történő bebillentyűzését. Nagymennyiségű input 
ilyen terminálokkal sokkal gyorsabban vihető a gépbe. Ez a megoldás érvényre juttatja 
az „intelligens terminál” -rendszer bizonyos előnyeit és csökkenti a terminál-gép kapcso
lati időt.

K ö l t s é g .  Mindenekelőtt eldöntendő, hogy bérelni akarjuk-e a terminált, vagy 
megvásárolni. A  kétféle megoldás költsége általában 24—30 hónap után esik egybe. Be
szerzés esetén igen fontos a fenntartási szerződés megkötése. Végül két további fontos 
szempont: speciális tulajdonságok emelik a terminál árát; lassabb adatátvitelű terminálok 
növelik a gépkapcsolati időt és a munkaidő-ráfordítást.

T o v á b b i  s z e m p o n t o k  (csak néhányat sorolva fel): milyen hibaészlelési 
lehetőségek vannak, milyen a gyártó cég által biztosított szerviz, karbantartás presztízse, a 
terminál biztonsága vagy hordozhatósága fontosabb-e.

Következtetések

Nyilvánvalóan számos kérdés merül fel, amikor a könyvtár számára megfelelő termi
nált akarunk választani. Reméljük, hogy a cikkünkben felvetett kérdések segítséget nyúj
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tanak a könyvtárosoknak sajátos igényeik megfogalmazásában. Kétségtelen, hogy a leg
több könyvtáros csak most ismerkedik az on-line számítógépes rendszerekkel és haszná
latukkal. Ezért amikor terminált választunk, ne csak a jelenlegi alkalmazásra gondoljunk, 
hanem a könyvtár on-line igényeinek és lehetőségeinek várható jövőbeni kiterjesztésére is.

A  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y  M E G V Á L T O Z O T T  D IM E N Z IÓ I

Mathilde V. ROVELSTAD

A szerző The Changing Dimension o f Library Science c. cikkét (Lib- 
ri, Vo l.27 .1977.no.1.9—21.p.) KOVÁCS Ilona tömörítette.

A  könyvtárosság ma már önálló szakmává fejlődött, művelői speciális tanulmányok 
útján készíthetők fel. A  könyvtártudomány az elméleti bázis megteremtésére való törek
véssel kíván gyakorlati útmutatást nyújtani a gyakorló könyvtárosoknak. Ezért a könyv
tártudomány tartalma és dimenziói felölelik a könyvtárak valamennyi célját és felfedezik 
mindazokat az eszközöket és módszereket, amelyek révén a cél megvalósítható. A  könyv
tárak céljai és a könyvtárosképzés között szoros kapcsolat van. A könyvtári munkában 
szükséges felkészültség és módszerek változáson mennek keresztül, a hangsúly áttevődik, 
a terület bővül vagy szűkül, mindez a változó társadalmi igények függvénye, azé a társa
dalomé, amelyet a könyvtár szolgál, továbbá attól függ, hogy az egyre erőteljesebben meg
változó technológia milyen mértékben válik hozzáférhetővé a társadalom számára.

A könyvtáros a korai periódusokban

A 19. század előtt a könyvtárosság nem létezett önálló szakmaként. Ahhoz, hogy 
valaki könyvtáros legyen, nem volt szükséges speciális felkészültségre, a könyvtáros érté
kei veleszületett képességek voltak: jó memória, könyv- és rendszeretet, jó ítélőképesség, 
pontosság, becsületesség, udvariasság. Emellett nagy érték volt a széles körű felkészültség 
és olvasottság.

A könyvtárakat a tudósok számára hozták létre, sem a szolgáltatások, sem az állo
mányfejlesztés nem volt a könyvtáros feladata. Minden az olvasó tudásán és kezdeménye
zésén múlott. A könyvtáros főként a könyvtár őre volt. Feladata volt az anyag rendben 
tartása, egyszerű nyilvántartás vezetése, az állomány védelme és biztonsága. Ezekhez a fel
adatokhoz a szükséges tudnivaló elsajátítása nem okozott nehézséget. A  legkorábbi kézi
könyvek (Richard de Bury, Naudé) néhányat ismertettek ezek közül. Az első, aki a 
könyvtáros tudományos felkészültségét hangsúlyozta, a Sorbonne könyvtárosa, Cotton 
des Houssayer (1780) volt. Nagyobb presztízzsel rendelkező könyvtárakban szokássá vált 
írók, tudósok alkalmazása könyvtárosként.
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A  könyvtári munka mint specializáció

Az a szemlélet, hogy a könyvtáros csupán őr, a 19. század folyamán átalakult. A  tu
dományok differenciálódása, a könyvkiadás növekedése és az olvasótábor bővülése egyre 
speciálisabbá tették a könyvtáros feladatkörét.

Az újfajta tevékenység felismerése az új szituációban először Európában követke
zett be német egyetemi könyvtárakban, kiváló tudósok irányításával. A  szükséges ismere
teket felölelő új terület fejlődése és kikristályosodása indult meg „Bibliothekswissen
schaft”  néven. Martin Schrettinger kézikönyve használta először a „könyvtártudomány”  
kifejezést (1820). Meghatározása szerint ez mindazoknak az elméleti útmutatásoknak az 
összessége, amelyek a könyvtár célszerű megszervezéséhez szükségesek. Ezeket az útmuta
tásokat szerinte meghatározott alapelvekből kell levezetni, és ezen az alapon kell a könyv
tári gyűjteményekre alkalmazni. Csatlakoztak hozzá Christian Molbech (1788—1857) dán 
és Friedrich Adolf Ebert (1791—1834) drezdai tudósok. Más teoretikusok az elméleti is
meretek elmélyítésére törekedve a könyvtártudomány fogalmába beépítették a könyv
tártörténetet is. Legjelesebb képviselőjük Julius Petzhold (1821—1891) és Armin Graesei 
(1849-1917) volt.

Az első, könyvtárosok számára publikált német folyóirat a Serapeum, Zeitschrift 
für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und aeltere Literatur (1840—70), ez 
utóbbi az irodalomtörténet és könyvtörténet elhatárolása körüli bizonytalanságokat tük
rözi.

A  könyvtártudomány területét szélesebben értelmezők a könyvtártudományba be
lefoglalták az írás és könyvnyomtatás történetét is. Ezt képviselte a Karl Dziatzko, a göt- 
tingeni egyetemi könyvtár könyvtárosa által szerkesztett „Sammlung bibliothekswissen
schaftliche Arbeiten”  és „Beiträge zur Kenntniss des Schrift- Buch- und Bibliothekswe
sens” . Dziatzko 1886-ban tanszéket kapott agöttingeni egyetemen,mint a „könyvtárosi 
segédtudomány” professzora.

A  diszciplína fejlődésében további lépést jelentett a Porosz Akadémia előírása 
(1893), amely szabályozta az alkalmazható könyvtárosok képesítését. Hasonlóan a könyv
tártudomány mint speciális ismeretek elismerését jelentette az Olaszországban kiadott ké
pesítési rendelet a Regolamento (1869), amely meghatározta a könyvtáros számára szük
séges szakismereteket.

Franciaországban létesült az első könyvtárosképző intézet, az École des Chartes 
(Paris 1821). Bibliográfia, katalogizálás, katalógusok, könyvtörténet tantárgyakat oktat
tak, a könyvtárszervezés és irányítás azonban hiányzott.

A  könyvtártudomány tárgykörének definiálásában jelentős szerepe volt a Handbuch 
der Bibliothekswissenschaft (Leipzig, Harrassowitz 1931—40) publikálásának, amely fel
öleli a könyvtárszervezést, könyvtártörténetet, írástörténetet, papírgyártást, könyvnyom
tatást és könyvkereskedelmet.

A  könyvtártudomány mint könyvtártan

Az Egyesült Államokban a könyvtártudomány fogalma más feltételek között fejlő
dött. Az önképzést és olvasást hangsúlyozó public library mozgalom volt az erős tényező
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a még fejletlen főiskolai könyvtárakkal szemben. Az elméleti alapokkal szemben a public 
library-к létesítése és praktikus kérdései kerültek előtérbe. A  szakképzett könyvtárosok 
nagy hiánya egy sokkal kevésbé merev képzési rendszert eredményezett. A  kurzusok, nyá
ri egyetemek és a Columbia egyetemen létesített (1887) könyvtáros iskola jóval praktiku
sabb célkitűzéseknek tettek eleget. Dewey tudta, hogy az ő könyvtártani iskolája (School 
o f Library Economy) nem az európai értelemben vett könyvtártudományt tanítja. Nem 
vonta kétségbe a módszertani kérdések fontosságát, de arra törekedett, hogy a bibliográfia 
területén mélyítse el a képzést. A  korabeli Library Journal sokkal szélesebben értelmezte 
a témát, mint az USA könyvtárosképző intézetei.

A  szolgáltatások hangsúlyozása az amerikai könyvtártudományban

A public library mozgalomnak köszönhető kezdettől fogva az amerikai könyvtártu
domány fő jellemvonása: a társadalmi orientáció. A  public library-к egyedülálló környe
zetet biztosítottak a kísérletezés és új találmányok alkalmazására, amelyek elemzése és ki- 
fejlesztése a könyvtárosképző iskolákban folyt. Az új találmányok alkalmazása másfajta 
képzettséget igényelt a könyvtárosoktól, ez a képzésben új területek kialakulását eredmé
nyezte. A  referensz és olvasószolgálati munkára helyezett nagy hangsúly miatt a biblio
gráfiai ismeretek a referensz képzés elengedhetetlen részévé vált a szakmai felkészítésben. 
Ennek a törekvésnek kifejezője volt Alice Bertha Kroeger könyve „Guide to the study 
and use o f reference books” (1922).

Új irányzatok az amerikai könyvtártudományban

Az amerikai könyvtárosképző iskolák által túlzottan hangsúlyozott praktikus isme
retek miatti elégedetlenség eredményeként született meg 1923-ban a képzést elemző 
Williamson Report (Training for library service). Ez az elemzés mérföldkő az amerikai 
könyvtártudomány fejlődésében. A magasabb szintű tanulmányok és kutatások és az 
egyetemi szintű könyvtárosképzés szükségességét vonta le tanulságul. A  Chicago-i Egyete
men létrehozott könyvtáros tanszék (Graduate Library School) volt az első és az úttörő 
ebben a vonatkozásban. A  modern tudományos módszereknek a könyvtári problémák 
vizsgálatában való alkalmazására Pierce Butler hívta fel a figyelmet. Ezzel rendkívül nagy 
befolyást gyakorolt a könyvtártudomány új irányzatának kialakulására. A  történeti kuta
tások eredményeit a chicagói tanszék által közreadott Library Quarterly publikálta. Inté
zetek és konferenciák foglalkoztak az elméleti továbbfejlesztéssel. Felmerült az egyéb 
diszciplínákkal való kapcsolat kérdése is.

Átalakuló könyvtártudomány

A  második világháború utáni évtizedekben az új társadalmi, gazdasági, politikai és 
technológiai fejlődés a könyvtártudomány tartalmában jelentős változásokat idézett elő. 
Kiemelkedő ezek közül a technológia fejlődése, a valaha időt rabló rutinok közül sokat az 
új adatfeldolgozási módszerekkel és számítógépekkel oldanak meg. Ennek következtében 
a könyvtártudomány korábban fontos és lényeges részei háttérbe szorultak, mint pl. a ka
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talogizálás. A  komplex nagy intézmények irányítása vezetéselméleti alapokat kíván. Az új 
technológia új eszközöket produkált a fejlődés számára, ez elősegítette a még intenzívebb 
módszerek kialakulását. Ezeket a módszereket azonban többnyire nem könyvtárosok fej
lesztették ki, egy új diszciplína jött létre, az i n f o r m a t i k a .  Az informatikát időn
ként önálló diszciplínaként kezelik, időnként a könyvtártudomány részeként. Lényege az, 
hogy szoros kapcsolatban áll a könyvtárakkal, ezért a könyvtártudományi programok ré
szét kell képeznie. A  szélesedő kommunikációs spektrum a gyakorlati ismeretek körét bő
víti, szükségessé teszi nemcsak a non-print (nem nyomtatott) anyag kezelésének, hanem 
előállításának ismereteit is. A  public library-к kiemelkedő programja bevonni olyan cso
portokat, amelyek nem voltak könyvtárhasználók (etnikai kisebbségek). így a szakismere
tek annyi területet ölelnek fel, hogy a könyvtárosképzés rövid programja valamennyi is
meret elsajátítására nem ad lehetőséget, ezért erős az egyes programokon belül a speciali
zá ló . A  többi területen csak egy általános áttekintésre törekednek. Ennek megvalósításá
ra egy flexibilis program alkalmas. Az NSZK-ban és az NDK-ban a könyvtártörténet köte
lező, a nélkülözhetetlen történelmi perspektíva miatt.

A  valamikor a chicagói iskola és követői által végzett könyvtártudományi kutatások 
és kutatási módszerek elsajátítása a doktori programra és az egyetemi oktató személyzetre 
maradt.

1969-ben az NSZK-ban tartott kollokviumon az empirizmus előretörését a könyv
tártudományban kritika érte. A  könyvtártudományt mint a kommunikáció-tudomány ré
szét fogták fel. Ez a szemlélet újkeletű, csak most kezdett feltűnni. A  chicagói és a Case 
Western Reserve egyetemen a kommunikáció területére vonatkozó előadásokat indítot
tak.

A  könyvtártudomány létrejötte óta az ismeretek amorf területét képezi. Tartalma 
folyamatosan változik, a hangsúly a gyakorlati követelményeken nyugszik. A  könyvtártu
domány részeként indított tárgyak kizárólag a jelenlegi könyvtári tevékenységet támogat
ják.

A könyvtártudomány jövője nemcsak a könyvtárosképző iskoláknak azon a készsé
gén múlik, hogy képesek-e követni a változásokat, de azon is, hogy megfelelően meg tud
ják-e ítélni a szakma szükségleteit.

A  P E R IO D IK U M -S ZO LG Á LT A T Á S  O R SZÁ G O S  R E N D SZE R E  F E L É

Alphonse F. T R E Z Z A

A szerző Toward a National Periodicals System c. cikkét (Special 
Libraries, V  *.68. 1977. no.l. 7—12.p.) KOVÁCS Ilona tömörítette.

A  nemzeti periodikum-rendszer célja, hogy bármely felhasználó számára hatékony 
és gyors hozzáférést biztosítson. Lehetséges-e, hogy brit mintára egyetlen nemzeti köz
pont biztosítsa a szolgáltatást? Lehetséges-e a nemzeti rendszert a létező gyűjtemények 
hierarchiájára építeni? Legyen-e egy-két kiemelt gyűjtemény? Ezek kezdő vagy záró állo
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mások legyenek-e? Gyűjteményük általános jellegű vagy szakgyűjtemény legyen-e? A  ki
elégített igények milyen szintje ésszerű? Milyen arányban osszák meg a nemzeti periodi- 
kum-központ szövetségi és állami szintű támogatását?

Ezeket a kérdéseket vizsgálta meg a Könyvtári és Informatikai Nemzeti Tanács kü
lönbizottsága (NCLIS = National Commission on Libraries and Information Science Task 
Force on a National Periodicals System). Az amerikai könyvtárosokat 10—15 éve foglal
koztatja a Boston Spa-ban működő brit példához hasonló nemzeti központ megteremtése. 
A megvalósíthatóság ellen szólnak az USA méretei.

A  jelen tanulmány összegezi a korábbi megfontolásokat és a bizottság álláspontját.
Elsőnek 1970-ben a Tudományos Könyvtárak Egyesülete (Association o f Research 

Libraries = A R L ) foglalkozott az egyetemi és főiskolai könyvtárak között folyó, minden 
szakterületre kiterjeszthető, nemzeti szintű könyvtárközi kölcsönzés megszervezésével. Az 
első tanulmány elkészítését a Westat cég szerződésben vállalta. Felmérésük az egyetemi 
könyvtárak könyvtárközi kölcsönzésének méreteire, jellemzőire és költségeire vonatko
zott. Megállapították, hogy 1969—70-ben a 2,1 millió kölcsönzés 48%-a vonatkozott pe- 
riodikumokra. Az első elgondolás az volt, hogy a terhek csökkentése érdekében fejleszteni 
kell a periodika-kölcsönzés kezelésmódját.

A második tanulmánynak, amelyet szintén a Westat Inc. folytatott le, fő feladata 
volt, hogy megvizsgálja a periodikumok hozzáférhetőségének fejlesztésére vonatkozó al
ternatív lehetőségeket. A  nemzeti periodikumrendszer három variánsát dolgozták ki: 1. 
önálló új rendszer, saját gyűjteménnyel a brit példa szerint; 2. új, szétszórtan telepített 
nemzeti rendszer, több alárendelt központtal, amelyek a leggyakrabban használt anyagból 
szervezett gyűjteménnyel rendelkeznek, egyetlen nemzeti központtal, amely az egész 
rendszerben a fő forrás szerepét tölti be; 3. regionális források hálózata, amely a meglévő 
gyűjteményekből erre a célra kijelöltekre épülne.

Az elemzést a Westat cég 1973-ra fejezte be, s az önálló nemzeti központ felállítá
sát javasolta. A tanulmány eredményeit Vernon E. Palmour összegezte.

A tanulmánnyal egyidőben a Westat cég megbízást kapott arra is, hogy vizsgálja 
meg minden típusú anyagra vonatkozóan a forrás- és bibliográfiai központok nemzeti há
lózatának szerepét is. Hierarchikus hálózatot javasoltak államok, zónák és régiók forrásai
nak felhasználásával, több államot átfogó szinten, nemzeti feladatkörökkel. A z önálló pe
riodika-központot, mint a nemzeti szint részét javasolták.

A tanulmány értékelési periódusában a NCLIS kétnapos konferenciát hívott ösz- 
sze 1975-ben Washingtonban. Itt a nemzeti periodika-központ felállítása mellett foglaltak 
állást, megvalósítására bizottságot jelöltek ki.

A bizottság 1976. januárjában kezdte meg működését. Feladata a nemzetiperiodi- 
ka-rendszer céljainak, szolgáltatásainak, termékeinek, az anyag legjobb megközelítési kri
tériumainak és a rendszer alternatív struktúráinak meghatározása.

A nemzeti periodikum-rendszer közvetlen célja: az időszaki kiadványok fejlett bib
liográfiai feltárásának és minden használó számára való hozzáférhetőségének biztosítása 
Gó kézbesítési módszer kidolgozása); a hálózat nagy kölcsönzést lebonyolító tagjai meg
terhelésének csökkentése (az egyes könyvtárak periodikum-költségvetésének hatékonyabb 
felhasználása a jobb állomány érdekében), a rendszer hozzáférhetőségének széles körben
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való tudatosítása; (a periodikum-anyag fejlett tartalmi feltárása; a kiadvány készítése, ki
adása, kivonatolása, indexelése, bibliográfiai feltárása és számbavétele során).

Ezeknek a céloknak a megvalósításához egy flexibilis rendszerre van szükség. A 
rendszer legközelebbi célja fejlett dokumentumszolgáltatás biztosítása. A  nemzeti periodi- 
kum-rendszer fő szolgáltatása a folyóiratcikkekről készített fotómásolat. Ez a szolgáltatás 
az alábbi jellemzőket feltételezi: átfogó gyűjtőkört; minden értékes periodika gyűjtését; a 
használat mértékétől függetlenül minden anyag hozzáférhetőségének biztosítását; a válo
gatás fő szempontjaként a kiadvány értékét és nem a kiadvány nyelvét kell figyelembe 
venni; a kijelölt könyvtárak gyűjteményét egy meghatározott időponttól kell gyűjteni; 
kezdetben a kérések telexen, a fotómásolatok és kölcsönzések postán küldendők. A  kö
zeljövőben a kérések egy része már számítógépre alapozott kommunikációs rendszeren ér
keznek. A  telefakszimile költségei a jövőben kedvezőbbekké válnak, ez biztosíthatja, hogy 
az egyéb speciális szolgáltatások és produktumok a jövőben megfontolhatok és választha
tók legyenek.

A  nemzeti központ meghatározott kölcsönzési központokkal a copyright-problé
mát is kezelhetőbbé teszi.

A  rendszer bevezetését 1977-ben végzik el, a rendszer 1978-ban kezdi meg működé
sét.

A  kérések kielégítésében három anyagtípus van: g y a k r a n  h a s z n á l t  kate
góriának minősült 2000 cím, 50% kérés kielégítését biztosítja, a k ö z e p e s e n  hasz
nált kategóriának minősült 8000 cím, ez további 40% kérés kielégítését biztosítja, к e - 
V é s s é használt cím kategóriának minősült 35 000 cím, a fennmaradó 10% kérés kielé
gítését biztosítja.

Az első évre 1 000 000 kérés teljesítését tervezték.
Az alternatív struktúrák fő jellemzői az alábbiak: az első terv: háromszintű rend

szerrel számol, melynek első szintje néhány (10—12) kicsi, kijelölt, a leggyakrabban hasz
nált 2000 cím biztokában lévő könyvtár, melyek állami kezelésben vannak. Második szint: 
4 nemzetközi központ a közepesen használt 8000 cím kezelésére. Már működő közpon
tok is felhasználhatók erre a célra. A  harmadik szint tartalmazná a maradék 35 000 kevés
sé használt címet, bibliográfiai adatbázissal kapcsolatban lévő, létező gyűjteményeken ala
pulna.

A  második terv kétszintű rendszer, mely több, a 2000 gyakran használt címet tartal
mazó gyűjteményből és egy centralizált nemzeti központból állna, amelyet a Tudomá
nyos Könyvtárak Központjából (Center for Research Libraires) fejlesztenének ki a fenn
maradó címek számára.

A  harmadik terv 10 regionális központ létrehozásával biztosítaná a 10 000 gyakran 
és közepesen használt címet. Ezek a központok létező, erős gyűjteményekre épülnének és 
egy külön szervezet látná el a fennmaradó 35 000 címmel kapcsolatos feladatokat.

Valamennyi terv közös jellemzője az a törekvés, hogy összevonják, nemzeti rend
szerré fejlesszék a jelen erőforrásokat, de bátorítják a helyi fejlődést is. A  variánsok érté
kelésénél alapvetően a következőket kellett figyelembe venni társadalmi elfogadhatóság, 
jogi alapok, kidolgozottság, kiindulási és költségvetési lehetőségek, a költségek, a flexibi
lis növelhetőség, stb. Az értékelés eredményeként a bizottság véleménye szerint a várható 
igényeknek leginkább az első, a három szintű tervezet felel meg.
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A  T Á J É K O Z T A T Ó -B IB L IO G R Á F IA I D O K U M E N T Á C IÓ  
S Z A B V Á N Y O S ÍT Á S A  A  SZO V JE T U N IÓ B A N

A.A. HRENKOVA

A  szerző Sztandartizacija mformarionno-bibliograflcseszkoj doku- 
mentácii v SzSzSzR c. cikkét (Szovetszkoe Bibliotekovedenie, 1977. 
Зло. 49—64.p.) TARR Lászlóné tömörítette.

A  Szovjetunióban a szabványosítás egységes országos rendszere átfogja a népgazda
ság valamennyi területét, szervezi és szabályozza az igazgatás valamennyi szintjét (állami, 
ágazati, köztársasági, vállalati) a termelési tevékenységet.

Növekedett a szabványok felhasználásának a területe, olyan területeken is bevezet
ték a szabványok használatát, mint a műszaki-gazdasági információ osztályozása és kódo
lása, az igazgatás automatizált egységes dokumentációs rendszere, a tudományos-műszaki 
tájékoztatás módszereinek és eszközeinek megszervezése, a könyvtári-bibliográfiai és szer
kesztési-kiadó tevékenység.

A szovjet tájékoztatási szervek és a könyvtári-bibliográfiai intézmények előtt a fo 
lyó ötéves terv időszakában a következő feladatok állnak: széles körben be kell vezetni az 
integrált információs rendszereket és a szolgáltatásoknak olyan fajtáit, mint amilyenek 
például az analitikus szemlék, a szelektív információ-terjesztés és a retrospektív visszake
resés; az információ hagyományos formáiról át kell térni a géppel olvasható információ- 
hordozók használatára és fel kell használni a kommunikáció adta lehetőségeket, csator
nákat; ki kell alakítani az automatizált információs központokat, amelyek egyrészt lehe
tővé teszik a tudományos tájékoztatás egységes rendszerének a könyvtári hálózatokkal 
való funkcionális egyesítését és azok infrastruktúrájának bővítését, másrészt, hozzájárul
nak a nemzetközi együttműködés területén az információcsere fejlesztéséhez.

A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció egységesítése és szabványosítása egyike 
azoknak a kötelező előfeltételeknek, amelyek biztosítják a tudósok és szakemberek tudo
mányos információkkal és könyvtári-bibliográfiai szolgáltatásokkal való magasszintű és 
operatív kiszolgálását. Lehetővé teszi a nyomtatott sajtótermékek és egyéb információs 
forrásanyagok egyszeri feldolgozását és eredményeinek többszöri felhasználását, valamint 
a tudományos tájékoztatás valamennyi láncszemének kölcsönös kapcsolatát és együttmű
ködését, mind az országon belül, mind nemzetközi viszonylatban.

A  Szovjetunióban a katalógusok, bibliográfiai és tájékoztató kiadványok számára 
készülő leírások „A  könyvtári címleírás egységes szabályzata” szerint készülnek. A  sza
bályzat első kiadása 1959-ben, de a nemzetközi kompatibilitás biztosítása céljából kiegé
szítésekkel és változtatásokkal új átdolgozásban 1970-ben jelent meg.

A  címleírtási szabályzatok előkészítsében és kidolgozásában részt vett az Össz-szö
vetségi Könyvkamara, az Állami Lenin Könyvtár, a Szovjetunió Állami Tudományos-Mű
szaki Nyilvános Könyvtára, a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, a Tudományos Akadémia 
Könyvtára, a V IN ITI és a Társadalomtudományi Tájékoztatási Központ. A munkálatokat 
a Szovjetunió Címleírási Bizottsága irányította.
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A  sajtótermékek formai kialakítására vonatkozó szabványokat, valamint a termino
lógiai szabványokat a fenti intézmények az Össz-szövetségi Könyvkamara irányításával 
dolgozták ki.

A könyvtárügy és a tájékoztató-bibliográfiai tevékenység területén kidolgozott és 
jelenleg érvényben lévő országos szabványok első csoportjához azok tartoznak, amelyek 
meghatározzák a bibliográfiai-könyvtári leírás rendjét és módszertanát. A  szabványok má
sodik csoportja szabályozza a leírásban szereplő egyes elemek feltűntetésének módját (pl. 
az orosz szavak rövidítése a könyvtári-bibliográfiai leírásban, az időszaki kiadványok cím
rövidítésének szabványa stb.). A  harmadik csoportot azok a szabványok alkotják, ame
lyek a nyomtatásban megjelenő kiadványok formai kialakítását szabályozzák, különös te
kintettel azokra az elemekre, amelyek a leírásban bibliográfiai forrásként szolgálnak. A  
negyedik csoportba az úgynevezett terminológiai szabványok tartoznak.

A  sajtótermékek leírására megjelent országos szabványok új szakaszt jelentettek a 
katalogizálás elméletében és gyakorlatában. A  szabványosítás területén hiányzó tapaszta
latok és a nagy eltérések a könyvtári és a bibliográfiai leírás szabályai között ugyanis azt 
eredményezték, hogy különbségek voltak a leírás struktúrájában, más volt az egyes feje
zetek tartalma és eltérő volt a használt terminológia.

Az érvényben lévő szabványok előnyeit és hátrányait a szaksajtó hasábjain orszá
gosan vitatták meg, 1972-ben országos tanácskozást szerveztek. A  tanácskozáson figyel
met fordítottak arra, hogy a számítástechnika felhasználásának elterjedésével összefüg
gésben maximálisan egységesíteni kell a különféle sajtótermékek leírásának módszerét. A  
különböző országokkal kialakítandó információcsere megszervezése érdekében, az IFLA, 
az ISO és a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ megfelelő doku
mentumait használták fel.

Az ISBD/M és az ISBD/S nemzetközi szabványtervezetek megvitatására az Állami 
Lenin Könyvtárban 1973—1974 között szervezett tanácskozásokon a sajtótermékek leírá
sával foglalkozó vitában magasan képzett szakemberek vettek részt és a Tárcaközi Katalo
gizálási Bizottság, annak négy munkacsoportja egy új komplex szabványtervezetet dolgo
zott ki ,A  sajtótermékek bibliográfiai leírása” címmel. A z új szabványtervezetet az Orszá
gos Szabványügyi Tervnek megfelelően 1976-ban a Szovjetunió Országos Szabványügyi 
Hivatalának szakvéleményezésre és jóváhagyásra felterjesztették.

Az új szabvány a könyvtárak, a tudományos tájékoztatási szervek, a bibliográfiai te
vékenységgel foglalkozó intézmények és a nyomtatott katalóguscédulákat kiadó szerkesz
tőségek számára készült. Nemcsak a bibliográfiai leírást hivatott egységesíteni, hanem az 
információ különféle formái számára a nyomdatermékek bibliográfiai leírásának alapsza
bályait, a feltüntetendő adatelemeket, azok sorrendjét, elhelyezésük módját és az adatel
választó jelek rendszerét is. A teljes bibliográfiai leírás nyolc mezőből tevődik össze, ame
lyek a következő sorrendben helyezkednek el:

— cím és a szerzőségre vonatkozó adatok;
— kiadás adatai;
— megjelenési adatok;
— mennyiségi jellemzők;
— megjegyzések;
— az ISBN és az ISSN szám, az ár és a példányszám.

162



A leírás egyes területeit egymástól pontosvesszővel kell elválasztani.
Az új szabvány valamennyi nyomdatermék számára biztosítja az egységes leírást, 

beleértve az analitikus leírás szabályait is.
1975—1976-ban még számos már 1969—1970 között megjelent szabvány ellenőrzé

sét és módosítását fejezték be. Ennek alapján előkészítették és jóváhagyták „A z orosz sza
vak és szókapcsolatok rövidítései a bibliográfiai leírásban” , valamint „A z időszaki kiadvá
nyok címrövidítései”  módosított szabványokat.

. Az országos szabványok összeállítása területén az egységesség biztosítása érdekében 
a Szovjetunió Országos Szabványügyi Hivatala a tudományos tájékoztatás, a könyvtárügy 
és a bibliográfia, a szerkesztési-kiadói munkák szabványosításával foglalkozó tárcaközi 
bizottságot hozott létre.

A Bizottság 1976. novemberében tartott tanácskozásán megvitatták az 1977—1980 
évi távlati szabványosítási tervet. A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció és a könyvtá
ri munka területén a következő szabványok kidolgozását tervezik: „A z európai nyelveken 
megjelenő kiadványok bibliográfiai leírásában a szó és a szóösszetételek rövidítésének a 
szabványa” , „A  zeneművek bibliográfiai leírása” , „A  hanglemezek bibliográfiai leírása” , 
,Л  képzőművészeti alkotások bibliográfiai leírása” . „A z  információs kiadványok rendsze

re” címmel olyan szabvány kidolgozását javasolják, amely meghatározza a referáló, a bib
liográfiai kiadványok, a szemlék és a gyorstájékoztatók rendeltetéseit, tartalmát, struktú
ráját és formai kialakítását.

A  tárcaközi Bizottság szükségesnek tartja, hogy kutató munkákat szervezzenek 
a tájékoztatás, a könyvtárügy és a bibliográfia területén olyan szabványok és normatív 
műszaki dokumentumok kiadolgozására, amelyek eddig még nem tükrözték megfelelően 
a szovjet könyvtárak és tájékoztatási szervek különféle tájékoztató-bibliográfiai doku
mentációjának a szükségleteit.

Napjainkban a szabványosítás túlnő az ország határain. A Szovjetunió számára el
sőrendű jelentőségűek azok a szabványok, amelyeket a KGST keretén belül dolgoznak ki. 
A  KGST szabványok egységes alkalmazása fölöslegessé teszi azt, hogy a tagországokban 
hasonló szabványok kidolgozásával foglalkozzanak. A  minisztériumok és hatóságok szá
mára 1976-tól kezdődően az országos szabványosítási tervben előírják a KGST szabvá
nyok bevezetését.

A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció területén a szabványok kidolgozását és 
kötelező alkalmazását a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ irá
nyításával a KGST-tagországok számára az 1974-ben határozták el.

A világ könyvtári társadalmának körében nagy elismerést szerzett a Szovjetunió Tár
caközi Címleírási Bizottsága. Ez a bizottság, a szovjet szakemberek közreműködésével, 
részt vesz számos nemzetközi kézikönyv-jellegű kiadvány kidolgozásában. A z IFLA  meg
bízása alapján a Szovjetunió Tárcaközi Címleírási Bizottsága 28 európai ország részvételé
vel legutóbb előkészítette a „List o f Uniform Heading for Higher Legistlative and Mi
nisterial dies in European Countries” c. kézikönyvet, amely 1975-ben Londonban az 
IFLA  kiadásában jelent meg.

A Szovjetunióban a tudományos tájékoztatás, a könyvtárügy és a bibliográfia terü
letén az egységesítés és a szabványosítás további fejlesztése megkívánja, hogy szervezési és
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tudományos-kutató tevékenységet fejtsenek ki a szabványosítás fejlesztése érdekében. 
Meg kell határozni a szabványosítás tárgyát, a szabványok kategóriáit és fajtáit, biztosíta
ni kell, hogy a nagykönyvtárak és az össz-szövetségi tájékoztatási szervek távlati és évi 
munkaterveikbe iktassák be a szabványok és egyéb normatív-műszaki dokumentumok ké
szítésével kapcsolatos munkákat.

S Z A K K A T A L O G IZ Á L Á S  A  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I  
G Y Ű J T E M É N Y B E N . E G Y  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I S ZA K R E N D S Z E R

T E R V E

Friedrich SUMMANN: Probleme der Sachkatalogisierung im Fach 
Bibliothekswissenschaft. Mit einem Entwurf einer Fachsystematik 
Bibliothekswissenschaft. Deutscher Bibliotheksverband, Arbeitsstel
le für das Bibliothekswesen, Berlin (-West), 1976. 81 p. /Bibliotheks
dienst, Beiheft 122.// munkája alapján KÖVENDI Dénes tömörítette.

A munka a szerzőnek a hamburgi szakfőiskola könyvtárszakán benyújtott szakdol
gozatára épül. Tárgyát nem általános elméleti szempontból tálja fel, hanem egy konkrét 
feladat megoldását dolgozza ki: az önálló könyvtártudományi gyűjtemény (szakkönyv
tár) szabadpolcos rendszerének a legmegfelelőbb szakrendjét keresi -  elsősorban a könyv
tárosképző főiskolák számára — 4—5000 kötetes állományra számítva.

Bevezetőben áttekinti a NSzK könyvtárosképző főiskoláinak szakkönyvtárában, va
lamint néhány egyetemi, illetve általános tudományos könyvtár könyvtártudományi kü- 
löngyűjteményében használt öszakrendszereket. Mindenütt valamilyen (többnyire házilag 
szerkesztett) hierarchikus osztályozási rendszert alkalmaznak — nemcsak a tézaurusz, ha
nem még a tárgyszókatalógus is ismeretlen ezekben a szakkönyvtárakban.

Saját rendszerének kidolgozásához főként a Bajor Állami Könyvtár osztályozási 
rendszerének, valamint (részletkérdésekben) a müncheni egyetemi könyvtár szakkatalógu
sának és az ETO-nak a tanulságait használja fel a szerző. Általános elvként leszögezi, hogy 
a szakkönyvtár szakrendjét nem lehet egyszerűen kiemelni egy általános osztályozási 
rendszer megfelelő szakjából — olyan rendszert kell kialakítani, amelynek középpontjá
ban az illető szakterület áll, s hozzá való viszonyuknak megfelelően helyezkednek el kö
rülötte a rokon, határ- és segédtudományai.

Különleges újításokra nem törekszik a szerző. Az általa kidolgozott szakrend bizo
nyára valóban praktikusabb, mint a röviden ismertetett, hasonló célokat szolgáló többi. 
Munkájának fő értéke azonban nem is a kész osztályozási rendszer önmagában véve, ha
nem azoknak a problémáknak alapos átgondolása, amelyek a rendszer szerkesztése során 
felmerülnek: tudomány-e a könyvtártudomány egyáltalában; hogyan lehet elhatárolni a 
dokumentalisztikától, levéltártantól stb.; hogyan lehet elhelyezni az információ- vagy 
kommunikációtudományok együttesében; hogyan lehet elhatárolni a ma könyvtárügyét 
a könyvtártörténettől (a szerző 1945-öt ajánlja határnak) stb. Még csak nem is aproblé-
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mák végleges eldöntésére törekszik, hanem becsületesen felsorakoztatja az érveket és el
lenérveket, s megindokolja, hogy miért látja előnyösebbnek az általa választott megoldást. 
Érzékeltetni tudja, hogy az osztályozási és a jelzeteiési rendszer megalkotásakor ritkán ta
lálhatunk „tökéletes”  megoldásra; az egyik szempont érvényesítése többnyire egy másik 
szempont elhanyagolásával jár; az a fő, felismerjük, melyik szempont fontosabb a mi szá
munkra. (Egy ilyen alapvető ellentmondás: minél részletesebb, többoldalú feltárásra ad 
lehetőséget a rendszer, annál nehézkesebbek, áttekinthetetlenebbek lesznek a jelzetei.)

A  tagolás mélységének — állapítja meg — mindig a gyűjtemény belső arányaihoz 
kell igazodnia, hogy egyetlen szakcsoportba se kerüljön túl sok mű. A  jelzetrendszert úgy 
kell kialakítani, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest tükrözze a fogalmi rendszer 
hierarchiáját, másrészt adjon lehetséget később a további tagolásra, mind mélységben 
(alacsonyabb hierarchiaszintek bevezetése), mind szélességben (egy-egy szinten újabb fo 
galmak elhelyezése).

A jelzetelésben célszerű az arab számok mellett latin nagybetűket is alkalmazni, 
így egyrészt áttekinthetőbb a jelzet, másrészt rövidebb, illetve nagyobbak a lehetőségei (a 
tizedes rendszerben legföljebb. 10 fogalom szerepelhet egy hierarchiaszinten, a betűjeles
ben 26). A  harmadikféle jeltípus — a kisbetű alkalmazása — viszont már zavaija a jelzet át
tekinthetőségét — ezt tehát csak a kényszerítő szükség mértékéig használjuk.

A  szerző rendszerében az alapjelzet egy-egy tudományterület nevének hárombetűs 
— mnemotechnikus — jelzése, vagyis a tudomány nevének első 3 betűje. Nagybetűs az in
formációtudományok körébe tartozó 6 szakterület jele (pl. DÓK — Dokumentations
wissenschaft), kisbetűs a rokon és határtudományoké (pl. mat — Mathematik).

A jelzet következő része legföljebb háromtagú betűcsoport : az élen álló nagybetű az 
osztályt, a következő egy vagy két kisbetű az első, illetve második szintű elosztást jelenti. 
Pl.

— BIB E : könyvtárosi hivatás és képzés
— B1B Eh: bérezés
— BIB Ehl: könyvtárosi szakszervezet.
Az arab számok a közös elosztások jelzésére szolgálnak. A  közös elosztások meg

könnyítik a tájékozódást, de ha sok van belőlük, akkor felduzzasztják a jelzeteket, meg
nehezítik áttekintésüket. A szerző szerint négyféle közös alosztás szükséges az adott cél
ra: földrajzi (a világ régiói és országai), időbeli, könyvtártípus szerinti, végül formai (a do
kumentum tárgyalásmódja, műfaja szerint). Helynév esetében a földrajzi számjelzet a 
helység nevének első 2 betűjével bővül (azonos betűvel kezdődő városnevek esetében a ke
vésbé fontosnak a 3. betűjét is használjuk).

A közös alosztások sorrendje a jelzetben: földrajzi (7—9), könyvtártípus szerint (3— 
6), időbeli (2), formai (0 ,1 ); -  tehát mindig a legnagyobb számmal kezdődő közös alosz
tás áll elő. Mivel viszont a besorolás mindig a jelzetszámok növekedésének rendjében 
történik, ezzel a rendszerrel azt is biztosítjuk, hogy mind a szabadpolcon, mind a kataló
gusban az általános (csak formai alosztási jelzettel ellátott) művek kerülnek az illető osz
tály élére, utánuk jönnek az egy-egy korra, majd az egy-egy könyvtártípusra specializáló
dó müvek, végül pedig azok, amelyek egyetlen könyvtár munkájával foglalkoznak.

A szakkatalógust tárgyszómutatónak kell kiegészítenie. Ez ölelje fel mindazokat a
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kifejezéseket, amelyekből a használó a keresésnél kiindulhat, tehát: a szakrendben szerep
lő fogalmak szinonimáit, a rokon fogalmakat, a szakrend adott mélységi tagolásában már 
nem szerepeltethető speciálisabb fogalmakat is.

Tekintsük át végül egy-egy metszetében a rendszert.
A  főtáblázat 6 nagy szakterülete:
— ALL : Allgemeines (általános művek),
— INF : Informationswissenschaften (információtudományok általában),
— BIB : Bibliothekswissenschaft (könyvtártudomány),
— BUC : Buchwissenschaft, Publizistik (bibliológia, publicisztika),
— DOK: Dokumentationswissenschaft (tájékoztatástudomány),
— ARC: Archivistik (levéltártan).
Erre a szintre tartoznak még a kis betűvel jelzett határterületek is, mint a mat — 

Mathematik.
A könyvtártudomány további felosztása:
BIB A -  a könyvtártudomány alapjai; BIB В -  könyvtártörténet; C -  napjaink 

könyvtárügye; E — hivatás, képzés; G — könyvtárosi szervezetek és intézmények; J — 
könyvtárépület, könyvtártechnika; L  -  elektronikus adatfeldolgozás a könyvtárban; N -  
könyvtári üzemszervezés, igazgatás; P -  gyarapítás, állomány alakítás; R  -  katalogizálás 
és osztályozáselmélet; S -  használat; U -  különgyűjtemények; W -  könyvtártípusok (a 
megfelelő közös alosztással); Z -  életrajzok. (A  hiányzó betűk a később elkülönítendő 
szakcsoportok jelzésére maradnak fenn.)

Ezen belül pl. a BIB N így tagolódik:
Nb -  könyvtárszervezet; Nd — könyvtárelemzés; Nde — munkafolyamat-elemzés; 

Nh — könyvtárstatisztika; N1 — költségvetés, N lc  — gyarapítási keret, N l f  — dologi költ
ségvetés, N lk  -  könyvvitel, pénzügyi ellenőrzés; Nn — személyzet, státuskeret; Np — bel
ső igazgatás, a dolgozók részvétele a vezetésben; Ns — ésszerűsítés, ügyvitel egyszerűsíté
se.

A  k ö z ö s  a l o s z t á s o k  rendszere így fest :
A  f ö l d r a j z i  alosztás jele legföljebb háromjegyű szám; első jegye 7, 8 vagy 9. 

A z egyes jelzetek, illetve intervallumok jelentése: 7 — nemzetközi; 70 -  Amerika, 71 — 
591 -  Amerika egyes régiói, országai; 76-89 -  Európa egyes régiói, országai („Európa”  
önmagában nincs!); 9 — a harmadik világ, a fejlődő országok általában; 90-945 — Ázsia, 
ennek egyes régiói, országai; 95-989 — Afrika, ennek egyes régiói, országai; 99 -  Auszt
rália és Óceánia, 997 -  Új-Zéland.

A k ö n y v t á r t í p u s o k a t  3 -6  kezdetű, legföljebb kétjegyű számcsoportok 
jelzik. 3 — általános tudományos könyvtárak; 4 — szakkönyvtárak; 5 -  közművelődési 
könyvtárak; 6 — egyéb, speciális rendeltetésű könyvtárak. — Az utóbbi csoport részlete
zése: 60 -  egyházi könyvtárügy; 61 -  katolikus könyvtár; 62 -  evangélikus könyvtár; 63 
— iskolai könyvtár; 64 — katonai könyvtár; 65 — börtönkönyvtár; 66 — üzemi könyvtár; 
68 — kölcsönkönyvtár; 69 — magánkönyvtár.

Az i d ő s z a k r a  az alábbi jelzetek utalnak: 20 — ókor, őstörténet; 21 — görö
gök, rómaiak; 22 -  középkor; 23 -  újkor; 24 -  16-18. század; 25-19. század; 26 -  
1900-1945; 2 7 -jelenkor.
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A f o r m a i  jelzettel (0, 1) az alábbi szempontokat, műfajokat lehet megadni: 
00 — a szak története; 01 — a szak filozófiája; 02 — a szakterület lényege, elmélete, fel
adatai; 03 — a szak módszerei, módszertana; 04 — kapcsolatai más szakokkal; 05 — a 
szakterület szépirodalmi, képzőművészeti, humoros stb. ábrázolása; 06 — futurológia, fej
lődési trendek; 08 — kézikönyvek, enciklopédiák; 09 — lexikonok; 10 — szótárak; 11 — 
gyűjteményes munkák; 12 — bibliográfiák; 14 — források; 15 — statisztikák; 17 — rende
letek, szabályzatok; 18 — ajánlások; 19 -  címjegyzékek, címtárak.

Illusztrációul néhány egyedi jelzet:
BIB 12 — könyvtártudományi bibliográfia
BIB В 30/25/12 — bibliográfia az egyetemi könyvtárak 19. századi történetéhez

(3 — egyetemi könyvtár)
BIB B 84Re/30 — a regensburgi egyetemi könyvtár története (84 — NSzK)

A magyar könyvtárosképzés új rendszerében sok helyen időszerűvé válik könyvtár- 
tudományi gyűjtemények szervezése. Ismételjük: elsősorban nem magát a könyvben kifej
tett rendszert akarjuk azok figyelmébe ajánlani, akiknek hasonló gondjaik vannak; már 
csak azért sem, mert ilyen mélységű, 4—5000 műből (nem példányból) álló gyűjteményt 
feltáró osztályozási rendszerre egyelőre aligha lesz szükségük. Ami mindenütt segítséget 
jelenthet: a szerzőnek a rendszer kidolgozásának elveiről, módszereiről kifejtett gondola
tai, valamint az osztályozási és jelzetrendszer gyakorlati kialakításában alkalmazott egyes 
ötletes, praktikus megoldásai.
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KRÓNIKA
A szocialista országok nemzeti könyvtárai közötti együttműködés je 
lentős része annak a nemzetközi együttműködési tendenciának, 
amely könyvtár- és tájékoztatásügyünket egyre inkább jellemzi. A  
közös munka nemcsak a nemzeti könyvtárakat, hanem az egész ma
gyar könyvtárügyet is érinti. A  teljesség igénye nélkül az alábbi há
rom beszámolóval egy kis betekintést szeretnénk nyújtani az el
múlt esztendő munkájába.

A  SZO C IA L IS T A  O R S Z Á G O K  N E M ZE T I K Ö N Y V T Á R A IN A K  
M Á SO D IK  Á L L O M Á N Y G Y A R A P ÍT Á S I K O N F E R E N C IÁ JA

Berlin, 1977. szeptember 25—29.

A  szocialista országok nemzeti könyvtárigazgatói értekezletének 1973-as moszkvai 
és 1975-ös martini határozata alapján másodízben került megrendezésre a kétévenként 
tartandó nemzeti könyvtári állománygyarapítási konferencia. Szervezője ezúttal a 
Deutsche Staatsbibliothek (Berlin) volt. A berlini tanácskozás az 1975-ben Zaborowban 
(Legyelország) tartott 1. konferencia közvetlen folytatásának tekinthető, ugyanazon in
tézmények, ugyanazon résztvevőivel és így programjának kiindulópontja is az 1975-ben 
hozott határozatok megvalósulásának és a továbblépés útjának a vizsgálata volt.

Ezzel a kérdéssel foglalkozott a konferencia elsőként elhangzott előadása is (W.Piu- 
sinska, Bibliotéka Narodowa, Varsó), amelyet a szocialista országok kötelespéldány-szol- 
gáltatásának kérdését vizsgáló munkabizottság beszámolója követett (Dr. H. Lohse, 
Deutsche Bücherei, Leipzig). Dr. P. Genzel (Deutsche Staatsbibliothek, Berlin) vitaindító 
referátuma a kétoldalú kultúr csereegyezményekkel, mint a nemzeti könyvtári külföldi ál
lománygyarapítás egyik fő forrásával foglalkozott, majd V. Popov (Kiril i Metodi Narodna 
Bibliotéka, Szófia) referátumában a reprográfia szerepét és a nemzeti könyvtárak közötti 
cserében betöltött helyzetét vizsgálta.

A  második munkanapon elhangzott vitaindító előadások a könyvkereskedelem ke
retében beszerezhető kiadványok cseregyarapodásával (B P . Kanevszkij, Bibliotéka im.Le- 
nina, Moszkva), a nemzetközi duplumcsere lehetőségével és szerepével a patriotikagyűjtés 
szempontjából (S. Kaminski, Bibliotéka Narodowa, Varsó), valamint a könyvkereskedelmi 
forgalomba nem kerülő dokumentumok és hivatalos kiadványok beszerzésének lehetősé
gével (Ferenczy Endéréné, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest) foglalkoztak. A  ma
gyar referátum igen sok, valamennyi nemzeti könyvtár gyűjteményét érintő problémát ve
tett fel, melyeknek megoldása — mint az a vita során nyilvánvalóvá vált -  nemcsak a cse
retevékenységet, hanem a belföldi dokumentumok gyűjtési teljességének kérdését is érin
ti. Erre való tekintettel a tanácskozás azt a határozatot hozta, hogy a téma vitáját az 
1979-es konferencián ismét napirendre tűzik.
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A  referátumok szövegét valamennyi résztvevő könyvtár előzetesen kézhez kapta, a 
tanácskozáson az előadók csak röviden foglalták össze és egészítették ki az írásban részle
tesen tárgyalt problémákat. A  referátumok alapján indított viták középpontjában az aláb
bi kérdések állottak:

1. A  csere kérdésének vizsgálata is ráirányította a figyelmet a kötelespéldány-gya
rapodás teljességének problémájára, amely valamennyi nemzeti könyvtár gyűjteményének 
és ebből következően információ- és dokumentumcseréjének is alapja. Ezért kerül köz
ponti kérdésként a téma 1979-ben a budapesti tanácskozás napirendjére, különös tekin
tettel a könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülő dokumentumok és a patriotika-anyag 
szempontjaira.

2. A  nemzeti könyvtárak közötti cseretevékenység segédleteként — a Lenin Könyv
tár összeállításában — összefoglaló kézikönyv kerül kiadásra valamennyi szocialista nemze
ti könyvtár gyűjtőköréről és állományáról, melynek kéziratát — egységesített szerkezet
ben — az egyes könyvtárak gyarapítási részlegei készítik elő. Az állományok összetételére 
vonatkozó pontos ismereteknek elsősorban a patriotika-gyűjtés szempontjából van jelen
tősége.

3. A  könyvkereskedelemben beszerezhető kiadványok cseréjével kapcsolatban a vi
ta alapján született ajánlások főként a folytatásos művek teljességének, valamint az auto
matikus cserében küldött dokumentumok szelekciójának kérdésére vonatkoztak. Eléren
dő célként merült fel, hogy egyes országok már érvényes gyakorlatát követve a kötelespél- 
dányszolgáltatás csere céljaira is biztosítson példányt minden dokumentumból.

4. A  duplumcsere hasznosságának előfeltétele a rendszeres jegyzékek alapján nyúj
tott folyamatos információcsere. Határozatok születtek az igénylések prioritására vonat
kozóan is.

5. A csereegyezmények megújításakor, illetve új egyezmények kötésekor kívánatos 
lenne, hogy az egyezményeket a nemzeti könyvtárak közötti dokumentumcserét konkré
tan szabályozó függelék egészítse ki, amely formailag egységes szerkezetben, de a csere- 
partner nemzeti könyvtára gyűjtőkörének megfelelően -  tematikusán és dokumentumtí
pusok szerint — rögzíti a cseretevékenység szempontjait.

A harmadik munkanapon került sor a konferencia záródokumentumának és ajánlá
sainak összeállítására. Az előkészítő munkát a referátumok szerzőiből álló munkabizott- 
ság végezte, majd a tanácskozás valamennyi résztvevője együttesen vitatta meg.

Az utolsó téma az 1979-ben Budapesten megrendezésre kerülő 3. állománygyarapí
tási konferencia célkitűzéseinek és programjának ismertetése volt (Havasi Zoltán, Orszá
gos Széchenyi Könyvtár, Budapest). Ennek központi témája a nemzeti könyvtárak köte
lespéldány útján történő gyarapodásának, valamint a patriotikagyűjtés kérdésének vizs
gálata lesz, kitérve a nemzeti könyvtárak archiválási kötelezettségének szempontjaira is.

A  záróértekezlet a tanácskozások célját úgy határozta meg, hogy azok mindenkor 
a szocialista országok nemzeti könyvtárainak állományépítési problémái közül a k ö z ö s  
megoldást igénylő kérdésekben dolgozzanak^ ki ajánlásokat; az egyes nemzeti könyvtárak 
sajátosságainak szem előtt tartásával vizsgálják az együttműködést igénylő elvi és gyakor
lati problémákat. A  tanácskozások keretében folyó munka távlati tematikáját az állo- 
nányépítés általános kérdéskörétől a részkérdések felé való haladás jellemzi. így az 1975-

169



ös konferencia a nemzeti könyvtári gyarapító tevékenység valamennyi területével általá
nosságban, mintegy problémafelvetésként foglalkozott; a jelenlegi berlini konferencia té
mája a külföldi irodalom elsősorban csere útján való beszerzésének lehetőségeit vizsgálta, 
míg az 1979-ben megrendezésre kerülő 3. konferencia a nemzeti gyűjtemények belföldi 
dokumentumbázisának kialakítására irányítja a figyelmet A  további tanácskozások témá
ja részleteiben még nem került kidolgozásra, ez a tervek szerint részben az előző konferen
ciákon nyitva maradt egyes részkérdések megvitatása, részben pedig az elfogadott ajánlá
sok megvalósításának folyamatos vizsgálata lesz. Ennek érdekében a konferencia minden
kori rendezője ( 1979-ig a Deutsche Staatsbibliothek, Berlin) két éven keresztül koordináló 
szerepet tölt be, rendszeres információt nyújt az állományépítés kérdéseivel kapcsolatos 
újabb dokumentumokról és évenként megvizsgálja az előző konferencia ajánlásainak meg
valósítását. Tevékenységéről a soron következő tanácskozáson számol be, ekkor ezt a sze
repet az Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, mint a következő konferencia rendezője 
veszi át.

A  háromnapos konferencia ideje alatt került sor a nemzeti könyvtárak kötelespél
dány-gyarapodásával foglalkozó, szűkebb körű munkabizottság megbeszélésére is, amely
nek keretében a bizottság tagjai tájékoztatták egymást az eddig végzett részmunkálatokról 
és előkészítették az 1978-ban Lipcsében tartandó munkaértekezlet programját.

FERENCZY Endréné -  HAVASI Zoltán

A  S Z O C IA L IS T A  O R S Z Á G O K  N E M ZE T I K Ö N Y V T Á R A IN A K  
T A N Á C S K O Z Á S A  A  K Ö ZPO N T I K A T A L Ó G U S O K  

ÉS A  K Ö N Y V T Á R K Ö Z I K Ö LC S Ö N ZÉ S  H E L Y Z E T É R Ő L

Szófia, 1977. október 18-20.

Második alkalommal rendezték meg a szocialista országokat képviselő szakemberek 
tanácskozását azzal a céllal, hogy tájékoztassák egymást a központi katalógusok és a 
könyvtárközi kölcsönzés helyzetéről az első, prágai értekezlet óta eltelt időszakban elért 
eredmények, kialakult változások alapján és megvitassák a nemzetközi együttműködés 
további lehetőségeit. A  tanácskozást a bolgár Nemzeti Könyvtár (Kiril i Metodi Narodna 
Bibliotéka, Szófia) szervezésében tartották meg.

A  tanácskozásnak 46 résztvevője volt, a Nemzeti Könyvtárak képviselőin kívül a 
tanácskozás meghívott vendégei voltak a bolgár központi szakkönyvtárak és megyei 
könyvtárak képviselői.

A  tanácskozásnak két központi témája volt: a Nemzetközi Automatizált Központi 
Katalógusok (MASZK) létrehozásának lehetősége és a szocialista országok könyvtárközi 
kölcsönzése.

A  Nemzetközi Automatizált Központi Katalógus témáját a Lenin Könyvtár képvi
selője terjesztette elő. A  delegációk Bulgária kivételével nem támogatták a nemzetközi
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katalógus létrehozásának tervét. A  delegációk álláspontja szerint a MASZK jelenlegi lehe
tőségeink között a közeli jövőben nem valósítható meg. Az automatizáltság foka és iránya 
az egyes országokban igen különböző.

Magyarország részéről a központi katalógusok közreadásában további lépést, mint 
az első konferencián, most sem tudtunk ígérni. A  könyvtári munka gépesítése terén meg
oldottuk a nemzeti bibliográfia gépesítését, most foglalkozik a könyvtárunk, a Nemzeti 
Könyvtár egész feldolgozó munkájának gépesítésével. A  közeljövőben nem remélhető, 
hogy a központi katalógus kurrens gyarapodásait könyvek tekintetében gépi adatfeldol
gozásra alkalmasan el tudjuk készíteni. A küldöttek kifejtették, hogy nem látják biztosít
va a MASZK célszerűségét, s a jelenlegi körülmények között nem javasolnak kísérleti 
munkát sem. Valamennyi küldöttség azon a véleményen volt, hogy a jövőben a nemzeti 
rendszerek együttműködését kell fejleszteni. Meg kell szervezni a szocialista országok 
nyomtatott központi katalógusainak rendszeres cseréjét, hogy gyorsabb és olcsóbb legyen 
a könyvtárközi kölcsönzés a szocialista országok keretén belül.

A  k ö n y v t á r k ö z i  k ö l c s ö n z é s  szerepe szüntelenül növekszik, ahogy 
egyre bonyolultabbá válnak — még a legnagyobb nemzeti és országos könyvtárak számára 
is — a külföldi nyomdai termékek beszerzése, a külföldi irodalmi gyűjtemények gyarapítá
sa.

Fokozott figyelmet szentel a kiadványok hozzáférhetőségének az IFLA  központi 
katalógusokkal és könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó bizottsága. Nem véletlen, hogy 
a könyvtárközi kölcsöntés kérdéseit az UAP (Universal availability o f publications) prog
ram részeként tűzték napirendre és vitatták meg az IFLA  43. brüsszeli ülésszakán.

A  könyvtárközi kölcsönzés ma még nem tekinthető a külföldi kiadványok megszer- 
vezhetősége terén minden igényt kielégítő forrásnak. E tevékenységben számos kérdés 
megoldatlan még: az egyes országok könyvtárközi kölcsönzési rendszerének struktúrája (a 
centralizáció foka), a nemzeti koordinációs központok kijelölése, az állományok hozzá
férhetőségének foka nemzeti és nemzetközi vonatkozásban, a kölcsönzési tevékenység 
formáinak és módszereinek egységesítése stb.

A könyvtárközi kölcsönzés témakörében a bolgár Nemzeti Könyvtár képviselője 
ismertette a nemzeti könyvtárközi kölcsönzési központok és a nemzetközi regionális 
kölcsönzési központok létrehívásának célszerűségét és lehetőségét, a Lenin Könyvtár kép
viselője pedig a nemzeti könyvtári rendszerek integrálását a külföldi (főként tőkés) iroda
lom hasznosítása, hozzáférhetősége érdekében. A  tanácskozás előkészítése során a moszk
vai Lenin Könyvtár által megküldött kérdőívre válaszolva adatokat közöltünk a nemzet
közi könyvtárközi kölcsönzésről, különös tekintettel a tőkés szakirodalom hozzáférhető
ségére a szocialista országok gyűjteményei révén és a központi katalógusok helyzetéről, 
szolgáltatásairól és kiadványairól.

A kérdőív adatai azt mutatják, hogy a szocialista országok könyvtárai még nem tud
ják egységesen biztosítani külföldi irodalmi állományuk könyvtárközi kölcsönzés útján 
történő hozzáférhetőségét. Ez a körülmény kétségkívül hátráltatja a szocialista országok 
könyvtárai külföldi irodalmi állományának kölcsönös felhasználását.

A  delegációk álláspontja szerint nemzeti kölcsönzési központot ajánlatos szervez
ni minden országban a nemzeti állományhoz való hozzáférhetőség tökéletesítésére. A  köl
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csönzési központokat el kell látni korszerű másolóberendezésselés telexállomással. A  nem
zetközi kölcsönzési központ létrehozásának ajánlását a határozati javaslatból törölték. 
Magyarországon a könyvtárközi kölcsönzés bázisát a létrehozandó tároló könyvtárral le
het majd bővíteni. Határozat született, hogy a fotómásolatok költségét illetően a nemze
ti könyvtárak kössenek egymással kétoldalú megegyzéseket, amelyben meghatározott ol- 
dalteijedelem szolgáltatását ingyen vállalják. A  teijedelem országonkénti változó lehet a 
kialakult kölcsönző forgalom tapasztalatai alapján.

A  szocialista országok központi katalógusainak és könyvtárközi kölcsönzésének 
helyzetéről történő tájékoztatás érdekében 1978-ban két kézikönyv jelenik meg „Szo
cialista országok központi katalógusai”  és „Szocialista országok könvtárközi kölcsönzése”  
címmel, a Lenin Könyvtár gondozásában. A  tanácskozáson megvitattuk a két kézikönyv 
minta változatát. Javaslatunk alapján a kiadvány az eredetileg tervezett nemzeti és orosz 
nyelv mellett német nyelvű is lesz. Kértük továbbá annak megfontolását, hogy érdemes-e 
a kiadványban minden „két könyvtárnál nagyobb állományt tartalmazó katalógust, illet
ve nyomtatott katalógust”  regisztrálni. Az általunk összegyűjtött adatok szerint nemzet
közi vonatkozásban csak az Országos Széchenyi Könyvtárban lévő központi katalógusok
nak van értékük, jelentőségük. A  többi regisztrált katalógus-és kiadvány-hálózatok, szak
területek, régiók szakirodalmi ellátásának megkönnyítését szolgálják, legfeljebb országos 
jelentőségűek.

A  tanácskozás témája volt még a központi katalógusok és a könyvtárközi kölcsön
zés kérdéseivel foglalkozó s z a k é r t ő i  b i z o t t s á g  a l a p s z a b á l y  t e r v e 
z e t  é n e k  megvitatása.

Az 1979-es értekezlet helye még bizonytalan mivel a román fél egy régebbi tanács
kozáson vállalata 1979-ben a tanácskozás megrendezését, ezen a konferencián azonban 
nem képviseltette magát.

FEJES Józsefné

O L V A S Á S K U T A T Á S I K O N F E R E N C IA  P R Á G Á B A N

1977. november 15—17.

Az európai szocialista országok olvasáskutatással foglalkozó szakemberei az 1970-es var
sói, az 1974-es budapesti konferenciák után 1977-ben Prágában rendezték III. nemzetközi 
találkozójukat, amelyen a vendéglátókon kívül az NDK, Lengyelország, a Szovjetunió és 
hazánk küldöttei vettek részt.

A  rendezők kezdeményezése nyomán két témakör megvitatása szere'pelt a napiren
den:

1. A  könyv és a könyvtár feladata a szocialista társadalomban
2. A  szocialista országok hatékony együttműködésének kérdései az olvasáskutatás 

területén.
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A  referátumok többsége az első témakörrel foglalkozott, igaz nem olyan közvetlen 
módon, mint ahogyan az a címből sejthető. Szó esett ugyanis a politikai jellegű irodalom 
olvasottságának növekedéséről — elsősorban Csehszlovákiában (D. Vancura, C. Zuffa), a 
„szocialista típusú személyiség” kialakításának szükségességéről, illetve ennek az igénynek 
az olvasással, könyvtárhasználattal összefüggő vonatkozásairól. De a referálok többsége az 
olvasáskutatás problémáinak tágabb horizontú megközelítését választotta.

Rendkívül rokonszenves dolgozatokat olvashattunk és hallhattunk a lengyel kollé
gáktól (J. Koodziejska, J. Ankudowicz) az olvasáskutatás, a könyvtárügy és a könyvtáros
képzés viszonyáról, valamint az ilyen irányú kutatások interdiszciplináris jellegéből követ
kező módszertani problémákról.

Az NDK-ból érkező G. Fröschner az olvasók tipologizálásának fontosságát hang
súlyozta rövid szakirodalmi szemleként értékelhető írásában.

Az olvasáskutatásban érdekelt magyar küldöttek empirikus vizsgálatok eredményei
ről számoltak be, s a szóbeli közlés lehetőségét is felhasználva — eltérően a résztvevők 
többségétől, akik dolgozatuk kivonatát mondták el — új, a referátumokban le nem írt 
gondolatokat, javaslatokat adtak elő. Katsányi Sándor tájékoztatta a hallgatóságot arról, 
hogy milyen szerepet kap az olvasáskutatási, olvasásszociológai, -lélektani, -pedagógiai 
eredmények és alapelvek ismertetése a hazai könyvtárosképzés és továbbképzés rendsze
rében, illetve hogyan látják ezt a kérdést a gyakorló könyvtárosok. Majd javaslatot tett a 
szóbanforgó terület nemzetközi tapasztalatcseréjének megszervezésére. Б sorok írója az 
intenzív könyv- és könyvtárhasználat ízlés- és személyiségformáló hatásáról hatástalan
ságáról szólt, két — időben elnyújtott (longitudinális) — hazai vizsgálat eredményei alap
ján.

A nemzetközi együttműködés kérdéseivel foglalkozó dolgozatok közül kiemelkedő
nek tartjuk a moszkvai V.D. Sztel’mah írását, melyben főként a nemzetközi összehasonlí
tó kutatások nehézségeit taglalta fordítás, a kulturális háttér eltérő jellege, a társadalmi 
szerkezet különbségei, stb., továbbá a Varsóból érkező A.Zielinski kolléga munkáját, aki 
a bolgár-magyar-lengyel-szovjet nemzetközi szépirodalmi befogadásvizsgálat lengyelorszá
gi adatait figyelemreméltó eredetiséggel értelmezte. A  német küldöttséget vezető Helmut 
Göhler a kutatások nemzetközi összehangoltságának fontosságát hangsúlyozta, s szorgal
mazta a közös fogalomrendszer kialakítását, a kutatási célok és módszerek egységesítését, 
miközben a háromtagú német delegáció egyetlen konkrét vizsgálatról sem tudósította a 
konferencia résztvevőit. Az ő esetükben is ellentmondásosnak tűnt a nemzetközi koordi
náció szükségességének ismételt hangoztatása, holott a nemzeti keretek között folyó el
méleti és empirikus kutatásaikról csak nagyon bizonytalan információkat szerezhettünk.

A konferencia nagy érdeklődéssel fogadta Kamarás István referátumát, aki az első 
bolgár-magyar-lengyel-szovjet nemzetközi összehasonlító novella befogadásvizsgálat kez
deményezőjeként, és szervezőjeként számolhatott be a részletes eredményekről.

Az adott dolgozatokban felvetett problémákon túl a kutatók jelentős része a nem
zetközi együttműködés kereteinek pontosabb kijelölését tartotta központi kérdésnek. A 
csehszlovák, a német és a szovjet kollégák egy központi koordináló titkárság létrehozását 
szorgalmazták, s az egységesített kutatási tervek, módszerek, fogalmak kialakítását sür
gették. A lengyel és a magyar küldöttek — hivatkozva az objektív nehézségekre: az utazási
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keretek szűkösségére, a kutatási célokra fordítható összegek országonkénti eltérő' nagy
ságrendjére, a tradíciók és az adott társadalom aktuális problémáiból fakadó „megrende
lések különbözőségére — a közeli jövőben inkább csak a kölcsönös információcsere je 
lentős mértékű megjavítását, illetve az esetenkénti, önkéntes, két- vagy többoldalú együtt
működés közös kutatás megszervezését tartották célszerűnek.

A  vita végeredményeként a fenti kérdések eldöntése az 1980-as berlini konferencia 
idejére halasztódott, de álláspontunk szerint a titkárság esetleges felállítását okvetlenül 
meg kell előznie a feladatok nagyon gondos, aprólékos meghatározásának, s ezen belül az 
informatív funkciók erősítése kívánatosabbnak látszik, mint a tényleges koordináció.

A  nemzetközi összehasonlítás minden kutatónak az önkontroll, az önértékelés pó
tolhatatlan lehetőségét kínálja. A  magyar küldttség az elnöki zárszavakat, a hozzászóláso
kat, a folyosói beszélgetéseket és a szaklapok cikkrendeléseit számbavéve nem vallott szé
gyent.

Végezetül a házigazdák felülmúlhatatlan vendéglátói figyelmességét, szívélyességét 
elismerve sem tagadhatjuk hiányérzeteinket az elhangzott referátumok elméleti igényessé
gének és egzaktságának mérsékelt színvonalával kapcsolatban.

NAGY Attila

T A N U L M Á N Y  ÚT I T A P A S Z T A L A T O K  S Z O C IA L IS T A  O R S Z Á G O K
N E M ZE T I K Ö N Y V T Á R A IB A N

Összeállításunk a szocialista országok nemzeti könyvtáraiban az 
utóbbi hónapokban tett tanulmányi látogatások útijelentéseiből vá
logat. Célja nem a könyvtárak teljes bemutatása, hanem annak a rész
területnek az ismertetése, amelyet a szakemberek tanulmányoztak.

A  DEUTSCHE BÜCHEREI (LEIPZIG) SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSI MUNKÁJA

A Deutsche Bücherei (továbbiakban: DB) szervezeti felépítése világos, jól áttekint
hető, a fő funkcióra, a nemzeti bibliográfia előállítására orientált;. Ez a bibliográfia-köz
pontúság általában az egész intézmény munkájában jól megfigyelhető. Mellette csaknem 
ugyanolyan súllyal szerepel a beszerző tevékenység, ami a bibliográfiai munka alapját szol
gáltatja.

Hat szakfőosztálya van (Abteilung) — a mi osztályfogalmunknál tágabb értelmű —, 
élükön igazgatóval :

1. Gyarapítás
2. Bibliográfia

1977-ben két területre (Bereich) osztották:
a) általános bibliográfia és központi katalogizálás
b) speciális bibliográfiák és számítógépesítés
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3. Katalógusok
4. Tájékoztatás
5. Olvasószolgálat
6. Könyv- és írástörténeti Múzeum
A hetedik az általános igazgatást és a technikai részlegeket foglalja magába. Külön 

van az ún. Haushaltstelle, amely a gazdasági-pénzügyi kérdéseket fogja össze, közvetlenül 
a főigazgató irányítása alatt. E két utóbbi részleg különállása egy régi hagyomány eredmé
nye, lehet, hogy a jövőben a kettőt összevonják.

Vannak ezen kívül még kisebb különgyűjtemények, ezek a gyűjtemény nagyságát, 
súlyát tekintve általában nem érik el az OSzK különgyűjteményeinek szintjét. A z ok vilá
gos: a DB 1913-as alapítású intézmény, csak ettől az évtől kezdve van anyaga. Kéziratot 
egyáltalán nem gyűjtenek, régi könyvek csak a Buch- und Schriftmuseum keretében ta
lálhatók. A  nyomtatványok gyűjtésénél a gyűjtési küszöb magasabb: pl. egy leve les nyom
tatványt egyáltalán nem gyűjtenek, így az OSzK Kisnyomtatványtára anyagának jelentős 
része is kiesik, pl. a plakátok, röplapok.

F onto sabb különgyűj te mények :
a) Disszertációk gyűjteménye
b) Zenei gyűjtemény (kották 1913 óta, zenei hanglemezek 1974 óta)
c) Térképgyűjtemény (1913-tól)
d) Külföldi germanica és német müvek idegennyelvű fordításai (1914-től)
e) Emigrációs irodalom (1933/1945 közötti anyag)
0  Szocialista irodalom a német munkásmozgalom dokumentumai 1830—1912 kö

zött: (1 970-től kezdték gyűjteni).
Nem tekintik különgyűj te ménynek, csak az állomány elkülönített részének a „Sach

gebiet für spezielle Forschungsliteratur”  elnevezésű részleget, amely a korlátozott hasz
nálatú kiadványokat tartalmazza. Kb. 150 000 kötet, kutatói szinten használható. Köz
vetlenül a főigazgató alá tartozik.

Az egyes különgyűjtemények gyakorlati szempontok alapján tartoznak egyik vagy 
másik részleghez — pl. a zenei azért tartozik a bibliográfiai részleghez, mivel kurrens gya
rapodását a nemzeti bibliográfia részére feldolgozza; a térképgyűjtemény — a használta - 
tás miatt — az olvasószolgálathoz tartozik; az emigrációs irodalom, valamint a szocialista 
irodalom gyűjteménye a gyarapítási részleghez tartozik, mivel itt a fő tevékenység a gyűj
teménynek a létrehozása.

Az intézmény élén a főigazgató áll. Közvetlenül hozzá tartoznak a személyzeti 
ngyek, a nemzetközi kapcsolatok és közönségkapcsolatok, a különleges kutatási anyagok, 
a pénzügyek.

A  főigazgatónak két helyettese van, ezek azonban nem függetlenített főigazgató
helyettesek, hanem maguk is vezetői egy-egy szakfőosztálynak. A  bibliográfiai, ill. a gya
rapítási részleg vezetői. így jogkörük sem terjed ki az egész könyvtárra, illetve csak egy- 
е8У, külön rájuk bízott feladatkörre. Ilyen feladatkörök pl. a képzés és továbbképzés, if
júsági ügyek, stb. A  főigazgatót távolléte esetén természetesen helyettesítik, de inkább 
csak adminisztrative. A  többi részleg igazgatója közvetlenül a főigazgató alá tartozik.

A főigazgatót munkájában három tudományos titkár segíti.
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Tudományos titkár I. — Közvetlenül a főigazgató mellett dolgozik, felelős a munka
tervért és beszámolóért, az ellenőrzések megvalósításában közreműködik, a főigazgató ál
tal vezetett értekezleteknek, tanácskozásoknak szervezője, jegyzőkönyvvezetője, határo
zatok és határidők számontartója, stb.

Tudományos titkár II. — Nemzetközi kapcsolatok, nem-bibliográfiai kiadványok 
szerkesztése, közönségkapcsolatok public relations. Szintén közvetlenül a főigazgatóhoz 
tartozik.

Tudományos titkár III. — Képzés és továbbképzés. Közvetlen felettese az egyik fő 
igazgató helyettes.

Az irattári ügymenet központja a főigazgató titkársága. Itt csak a postabontás és el
osztás történik, az iratok kezelése az egyes részlegek között decentralizált. A  régebbi irat
tári anyag központi irattárba kerül. Itt tartalmi munka — pl. selejtezés — már nem folyik, 
ezt leadás előtt az egyes részlegek elvégzik. A  gyarapítási osztályon pl. már az irat beér
kezésekor ráütik az „irattári megőrzésre” feliratú bélyegzőt az arra érdemes dokumentu
mokra, a többi a leadáskor automatikusan selejtezésre kerül.

Az egyes részlegek több önálló munkaterületre, ún. Sachgebietre (szakterület) oszla
nak. Ezek nagysága nem a létszámtól függ: kritériuma, hogy jó l elhatárolható, de ezen be
lül összefüggő munkaterületet fogjon át. Pl. a gyarapítási részlegben, mely kb. 80 főt 
számlál, az NSzK-ból való beszerzést végző csoport önálló szakterület, 28 fővel. A  DB ki
adói katalógusát, mely egyedülálló az NDK-ban most szervezik önálló szakterületté, jó l
lehet csak 2 főt jelent. A szakterületté való emelés a munkaterületnek bizonyos rangot 
ad, az ott dolgozók felelősségét növeli s számukra előmenetelt is jelent. A Sachgebiet ve
zetése néha felsőfokú, egyetemi végzettségű vezetőt kíván meg, de nem feltétlenül. Egyes 
szakterületek vezetői lehetnek gyakorlott, középfokú könyvtáros szakképesítésüek is.

A Sachgebiet-en belül vannak az egyes „munkaterületek” (Arbeitsgebiet).Ezaleg- 
kisebb egység, azonos, vagy igen közelálló munkafolyamatok végzőinek együttese. Ennek 
is van felelős vezetője, de ez már inkább ,felelős” , mint „vezető” .

Ez a felépítés sokkal inkább munka-struktúra, mint formális szervezet — létszámtól, 
helyiségtől stb. független, magából a munkafolyamatokból adódó kapcsolati és hierar
chikus rendszer. Mivel az előmenetelt is jobban biztosítja, a dolgozók számára is ösztön
zőbb.

A szervezeti felépítés és vezetés fentiekben ismertetett rendszerével a DB-ben elé
gedettek, ezt sokkal hatékonyabbnak és szakszerűbbnek tartják, mint a Magyarországon 
szerintük mechanikusan alkalmazott „csoport-osztály-főosztály-függetlenített felső veze
tők” felépítésű rendszereket.

Az intézmény működéséért, feladatainak teljesítéséért a főigazgató egyszemélyben 
felelős, a döntés joga is őt illeti meg. Ebben segítségére vannak a vezetés, azaz a döntésho
zatalok testületi fórumai.

Munkaértekezlet

A főigazgató vezetsével hetenként ülésező testület. Tagjaira szakfőosztály-igazga
tók, gazdasági-pénzügyi-vezető, tudományos titkár I., párttitkár, szakszervezeti titkár.
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írásbeli anyag, vagy előre meghatározott napirend nincs, folyó ügyek megtárgyalása, az 
előző hét eseményei, rövid információk, kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás, határo
zatok végrehajtásáról beszámoló, határidőre való emlékeztetés, döntések, megbízások. Ezt 
az értekezletet gyakran megelőzi egy szűkebb tanácskozás a főigazgató, a két helyettes 
és a párttitkár részvételével. Ezt csak szükség szerint tartják, nem rendszeres.

A  munkaértekezletek keretében általában a külföldi konferenciákról, illetve tanul
mányutakról hazatértek mint meghívottak tartanak egy rövid, 5-10 perces beszámolót és 
válaszolnak a feltett kérdésekre.

Kibővített igazgatói értekezlet

Évente öt-hatszor kerül sor előzetes napirenddel rögzített írásos anyaggal előkészí
tett szakmai tanácskozásra. Itt mindig alapvető szakmai kérdésekről van szó. A z értekez
letekről jegyzőkönyv készül, amely a hozott határozatokat, határidőket, felelősöket rög
zíti.

Könyvtári bizottságok

Az ügymenet, illetve a futószalag bizottsága foglalkozik mindazzal, ami a könyv
tári futószalag munkáját érinti, a könyv útját a gyarapítástól a raktárig. A  témában fel
merülő számos szakmai probléma és koordinációs feladat tette szükségessé a bizottság 
életrehívását néhány évvel ezelőtt. Elnöke a főigazgató, tagja kb. 13—14 szakember. 
Előre kidolgozott terv alapján működik, kéthavonta üléseznek. Egy-egy kérdéskört meg
vizsgálnak, analizálnak, megoldásra javaslatokat tesznek. A  döntés már nem ennek a tes
tületnek a feladata.

Gyűjtőköri megbeszélés: tizenöt éve működő állandó bizottság, feladata a gyűjtő
köri kérdések megvitatása, a gyűjtőköri szabályzat kidolgozása, állandó karbantartása. Ve
zetője a főigazgató, szakmai felelőse és az ülések előkészítője a mindenkori beérkező ál
lomás vezetője, tagjai az illetékes szakemberek. Évente legfeljebb két-háromszor ülésezik, 
szükség szerint.

A  vezetés, illetve irányítás alsóbb szintű gyakorlatának illusztrálására bemutatjuk a 
gyarapítási részleg módszerét.

A  gyarapítási részlegen a szakfőosztály-igazgató havonta egyszer tart munkaérte
kezletet az egyes szakterületek vezetőivel. A  vezető közli a felsőbb szintről nyert informá
ciókat, meghallgatja a beszámolókat, iránymutatást ad, dönt pl. havonta itt értesül a ki
adásokról a mindenkori pénzügyi helyzetről. Következő héten az egyes szakterületi veze
tők tartanak a hozzájuk tartozó területen munkaértekezletet, itt már magukkal a dolgo
zókkal konzultálnak, a napi munka gyakorlati kérdései kerülnek megtárgyalásra. Ezekre 
az értekezletekre — hacsak ideje engedi — a szakfőosztály-igazgató is elmegy, így őrzi meg 
kapcsolatát a napi munka gyakorlatával, a problémákról a helyszínen tájékozódik. A  töb
bi részleg gyakorlata is hasonló.

A könyvtár munkatervének előkészítése már a tárgyévet megelőző évben megkez
dődik. Évente kétszer júniusban és októberben rendezik meg a terv vitáját összdolgozói 
szinten. Megvitatásra kerülnek az egyes szakfőosztályok vezetői által vázlatosan kidolgo
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zott tervek, melyek elkészítésénél a felülről kapott irányelveket már figyelembe vették. A  
vitát mindig a főigazgató vezeti és foglalja össze. A  tervet végső soron a könyvtár igazga
tói tanácsa hagyja jóvá. Az ennek alapján kiadásra kerülő összintézeti munkaterv nem 
részletező, hanem összefoglaló, csak súlypontokat tartalmaz, az elérendő célt szabja meg, 
határidőt közöl, felelőst név szerint megjelöl, 1 —3 mondatos rövid cikkelyekben. A  meg
valósítás mikéntje, a végrehajtandó feladát részletezése, a teljesítendő számadatok az 
egyes részlegek lebontott terveiben szerepelnek, vagyis csak a belső dokumentumokban.

Az egyes részlegek munkatervei, részletes feladattervei munka verseny-programok 
formájában készülnek el. Kb. 5 éve vezették be a DB-ben a verseny szerűséget, ma már a 
dolgozók 90%-a részt vesz a versenyben. A  program az elérendő munkateljesítményeken 
kívül tartalmazza a továbbképzési és kulturális vállalásokat is. Kidolgozásában részt vesz 
az állami vezetés mellett a szakszervezet és az ifjúsági szervezet is.

A  szakmai munkaterveken kívül elkészül még a gazdasági-pénzügyi terv, a képzési
továbbképzési, valamint a nemzetközi kapcsolatok éves terve. A  rendezvényi-tervet, mely 
a DB egész területének valamennyi előadását, értekezletét és állami, társadalmi szerveinek 
rendezvényeit közli, évente többször is kiadják.

A  tervteljesítés ellenőrzése egy-egy szervezeti egységen belül már előzőkben ismer
tetett értekezleti rendszerben állandó és folyamatos. Ezenkívül pl. a bibliográfiai részle
gen a tervteljesítés ellenőrzésének jól bevált módszere az a havonta elkészülő grafikon, 
mely szemléletesen mutatja minden egyes bibliográfiai kiadványnak az egyes munkaállo
másokon eltöltött idejét s a végzett munka mennyiségét. Egy pillantással megállapítható, 
hogy hol van lemaradás, hol van szükség beavatkozásra.

A  főigazgató által vezetett heti megbeszélések keretében évente háromszor van terv
teljesítési ellenőrzés. Ez igen alapos és részletes beszámoltatás és számonkérés, az ülés 
rendszerint egy teljes napot igénybe vesz.

Itt említem meg azt a figyelemreméltó gyakorlatot, hogy a technikai üzemeknél 
könyvkötészet, foto-laboratórium, a tervteljesítést pénzben is kifejezik, ezzel is ellenőriz
ve a termelékenységet. Minden elvégzett munkánál kiszámítják: mennyibe kerülne az, ha 
egy másik vállalat, pl. egy külső könyvkötészet végezné. A  cél, hogy a saját üzem olcsób
ban dolgozzon, csak akkor érdemes fenntartani.

A könyvtár éves beszámolója két változatban készül. Egy belső, amely részletes, 
analizáló, értékelő, sok adatot tartalmazó. A szakfőosztály-igazgatók készítik saját terü
letükről. Ezeket úgy tekintik, mint a belső ellenőrzés munkaeszközeit, amelyek részletes 
és pontos helyzetképet adnak. Összefoglalásuk összkönyvtári szinten már lehetetlen, értel
me sem volna. Egy másik, rövidebb változat a nyilvánosság számára készül, és a DB év
könyvében jelenik meg.

A  DB statisztikai rendszere

Az NDK-ban 1976-tól megváltoztatták a tudományos könyvtárak statisztikai adat
szolgáltatásának űrlapját. Az űrlap nagymértékben különbözik a mi racionális, csak az 
alapadatokra koncentráló országos statisztikai űlapunktól. Elképesztő adatmennyiséget 
követelnek a könyvtáraktól, a DB szakértői szerint is sok feleslegeset.

Az új űrlap rovatai közül csak az állományadatokra vonatkozót emelem ki, ahol a
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mi gyakorlatunktól eltérő felfogás tükröződik. Nem kérik külön a könyvek és a folyóira
tok adatait: egy tételben kell szerepeltetni a könyveket és a bekötött folyóiratokat, kötet
szám szerint. Érdekesség, hogy a könyvek kategóriájától elkülönítve tartják nyilván az ős- 
nyomtatványokat .

A  DB saját állománynyilvántartása eddig meglehetősen speciális volt. Bármilyen fur
csán hangzik, de nem tudják megmondani, hogy hány kötetük van. Az állományt ugyanis 
nem kötetszám, darabszám, hanem bibliográfiai egység szerint tartják nyilván. Pl.: 1 mo
nografikus mű, mégha többkötetes is, 1 egység; 1 sorozat, tekintet nélkül az évfolyamok, 
illetve a bekötött kötetek számára, 1 egység tehát gyakorlatilag a címek száma van nyil
vántartva; 1 hanglemez 1 egység; mikrofilm: szintén címleírási egység szerint, de a kocka
számot nem tartják nyilván.

Ez az állománynyilvántartási forma érdekes módon újra csak a DB bibliográfia
központúságát, bibliográfiai szemléletét illusztrálja. Az UNESCO által előírt, nemzetközi
leg elfogadott kategóriákat az NDK-ban általában használják, csak a DB volt eddig kivé
tel. 1976 végétől azonban — párhuzamosan az új űrlapok bevezetésével — nekik is át kell 
témiök a kötetszám darab szám szerinti nyilvántartásra.

Nemzetközi kapcsolatok

A  DB-nek 1976-ban 7 szocialista ország 12 intézményével volt közvetlen kapcsola
ta és személycseréje, közülük 11 intézménnyel írásbeli együttműködési megállapodása. A  
személycsere keretében külföldre utazó munkatársak száma 1976-ban 26 fő volt OSzK: 
38.

A  vendégfogadással járó kötelezettség 1975-ben 79 hét volt, ez kb. 553 napnak fe
lel meg. Ebben a számban azonban nemcsak a DB saját vendégei szerepelnek, hanem a 
könyvtárban dolgozó olyan külföldi főleg NSzK-beli kutatók, akik miniszteriális enge
déllyel tartózkodnak hivatalosan az NDK területén. Részükre szállodai szobafoglalást, me- 
netjegybeszerzést és kulturális rendezvényekre való jegyszerzést intéznek.

Közönségkapcsolatok

Közönségkapcsolatokon elsősorban azt értik, hogy az ország nyüvánosságát a DB 
jelentőségéről, funkciójáról, feladatairól és tevékenységéről rendszeresen informálni kell. 
Céljuk, hogy a társadalmi tudatban, a közgondolkozásban a DB-nek, mint tudományos in
tézménynek, szilárd helye és tekintélye legyen.

A tömegkommunikációs szervek közül a sajtóval a legjobb a kapcsolatuk. Erre fek
tetik a legnagyobb súlyt is: passzív várakozás helyett az aktív tájékoztatást vállalták. 
Mindhárom helyi újságnak havonta rendszeresen küldenek közleményeket, melyek rövid 
beszámolókat közölnek a DB gyarapodásáról, olvasó- és kutatóforgalmáról, nemzetközi 
kapcsolatairól, vendégeiről, kiállításairól. E közleményeket „szabad felhasználásra” kap
ja meg a sajtó: közölhetik változatás nélkül, vagy lerövidítve. Esetleg a téma érdekességére 
való tekintettel az újság kiküld egy riportert, aki azután maga ír hosszabb cikket. Rend
szeresen küldenek még közleményeket az országos sajtónak és a hírügynökségeknek, vala
mint a szaksajtónak is. Lazább a kapcsolat a rádióval és a televízióval. Itt a kezdeménye
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zés majdnem kizárólag a saját szerkesztők kezében van, befolyásolni még eddig nem sike
rült őket.

Igen gondosan gyűjtenek minden, a DB-re vonatkozó, nyomtatásban megjelent pub
likációt. A  Sajtófigyelő Szolgálat által küldött anyag csak az egyik forrásuk, ezenkívül ma
guk is végeznek figyelőszolgálatot, bekapcsolva ebbe a gyarapítási osztály néhány munka
társát pl. a lexikonokban, útikönyvekben megjelent közleményeket is gyűjtik, kifotózva a 
megfelelő részt. A  kivágatokat és xerox-másolatokat felragasztva éves kötetekbe rendezik. 
A  „Chronikbände der DB” valóban impozáns, egészvászonba kötött sorozat, az alapítás
tól, 1913-tól folyamatosan vezetve.

Fontos szerepe van a közönségkapcsolati munkában a könyvtárat egyénileg vagy 
csoportosan meglátogatók szakszerű vezetésének, amely nem alkalmi, hanem rendszeresí
tett, intézményesített közművelődési feladat. Hétfőtől-péntekig naponta két vezetés van, 
előzetes bejelentkezésre, akár egyéneknek, akár csoportoknak, 8—14 óra között. A  veze
tésért fizetendő díj jelképes összege egyénileg 15 pfennig, csoportoknak fejenként 10 
pfennig. Havonta egyszer, minden harmadik vasárnap délelőtt is van csoportos vezetés, 
erre nem kell előzetesen jelentkezni. Üzemekből jött csoportoknak, szocialista brigádok
nak kívánságra 14 óra után is rendelkezésre állnak. A  vezetéseket a könyvtár erre kijelölt 
és megfelelően felkészített munkatársai végzik, kizárólag egyetemi végzettségűek. .1976- 
ban a DB-ben 452 könyvtári vezetést tartottak, 5 962 személy részére. A  diákok részére 
tartott vezetések közül 65-öt könyvtárhasználati oktatással kötöttek össze.

A  közönségkapcsolati munkához sorolják még a nem-bibliográfiai kiadványok szer
kesztésével, propagandájával és terjesztésével, valamint a kiállítások szervezésével kapcso
latos feladatokat.

SOMKUTI Gabriella

A  K IR IL I METODI NARODNA BIBLIOTÉKA (SZÓFIA) 
TUDOMÁNYOS KUTATÓI TEVÉKENYSÉGE

A szófiai nemzeti könyvtár négy nagyobb szervezeti egységre tagolva látja el felada
tait.

Ezek közül a legnagyobb a K ö z p o n t i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  
amelynek univerzális jellegű gyűjteménye kb. 900 000 kötet könyvet és időszaki kiad
ványt foglal magába. Külön részleget alkotnak a K ü l ö n g y ű j t e m é n y e k  (kéz
iratok, levéltári anyag, ősnyomtatványok, ritka könyvek, orientalisztikai művek). A 
B i b l i o g r á f i a i  K ö z p o n t  — amely a kotelespéldányokból egy sorozatot kap — 
a nemzeti bibliográfiai munkálatok felelőse. A negyedik egység, a T u d o m á n y o s  és 
M ó d s z e r t a n i  K ö z p o n t ,  alapjában a mi Könyvtártudományi és Módszertani 
Központunk feladatkörét látja el.

A könyvtár már 1954 óta k ö n y v t á r t u d o m á n y i  k u t a t  ó i n t é z e t 
k é n t  is tevékenykedik. Ebben a funkciójában az 1970. évi új könyvtári törvény ismétel-
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ten megerősítette, a könyvtártudományi kutatások országos központjává, irányítójává 
nyilvánította.

Bulgáriában a tudományos munka országos vezetését három testület : a Művészeti 
és Kulturális Bizottság, a Tudományos Felsőoktatási és Technikai Fejlesztési Bizottság, 
valamint a Bolgár Tudományos Akadémia látja el. Maga az intézmény a Művészeti és Kul
turális Bizottság felügyelete alá tartozik, de a kutatás kívánalmait a Tudományos Felsőok
tatási és Technikai Fejlesztési Bizottság szabja meg.

A  könyvtár kutatási tematikájának kidolgozásában — az előbb említett testülettől 
kapott direktívák alapján — az intézmény vezetőségének munkáját támogató Tudományos 
Kutatási Tanács vállal aktív szerepet. E testület munkájában más könyvtárak igazgatói, 
egyetemi szakemberek, a rokon szaknák (történelem, filológia stb.) képviselői mellett a 
könyvtár néhány vezető dolgozója is részt vesz. A  21 tagú együttes feladata az éves, illet
ve ötéves kutatási tervek kialakítása és jóváhagyása mellett az elért teljesítmények értéke
lése, a kutatók megbízása, illetve sikertelen munka esetén a kutatási engedély visszavoná
sa. Ők döntenek — a Könyvtári Kiadványi Tanáccsal egyetértésében (utóbbinak tagjai a 
Vezetői Tanács néhány tagja — az önálló tudományos munkák kiadásáról is. E testületnek 
határozathozatali joga van, állásfoglalásai kötelező érvényűek.

Tudományos tevékenységet jeenleg 36 kutató folytat. Szervezetileg a Tudományos 
és Módszertani Központ munkatársai, de tíz fő kivételével egyben más részlegek, sőt más 
könyvtárak dolgozói is. Például a plovdivi „Iván Vazov” Nemzeti Könyvtár két munkatár
sa félidőben a szófiai kutatóegyüttes keretében is dolgozik.

Ez a megoldási forma, amely átnyúlik az intézményen belüli és kívüli szervezeti ke
reteken, úgy valósítható meg, hogy a kutatók egy része fele időben könyvtári munkáját 
végzi, fele időben pedig tudományos témájával foglalkozik.

Az együttes vezetője a könyvtár egyik igazgatóhelyettese és a Tudományos és Mód
szertani Központ irányításával megbízott tudományos titkár.

Azt, hogy ki lehet tudományos munkatárs, egy időnként meghirdetett pályázat, 
illetve a jelentkezők alkalmasságának elbírálására rendezett vizsga eredménye dönti el. Er
re azonban csak 35 éves korig lehet az igényt benyújtani, tehát kutatói státuszba jelenleg 
csak fiatalok juthatnak be. Ezen elv érvényesítése sok vitára ad okot és általában élénk 
kritikát vált ki a bolgár könyvtárosokból.

A  tudományos kutatókat — publikációik száma, illetve életkoruk alapján — három 
csoportba sorolják. Kandidátusi fokozat csak a legfelsőbb kategória eléréséhez szükséges. 
(Könyvtártudományból Bulgáriában sem lehet tudományos fokozatot elérni.)

A  tudományos munkatársakfizetése magasabb mint a többi könyvtárosoké, és mint 
azoké a „szakembereké”  — akik az egyetemen mellékszakként nem szereztek könyvtárosi 
képesítést. A  kandidátusok ezen felül külön pótlékot kapnak.

Meg kell jegyezni, hogy kutatómunkát természetesen a nem tudományos besorolá
sú dolgozók is végezhetnek, a könyvtár évkönyvében, illetve a „Bibliotekar” c. szaklapban 
publikálhatnak.

A kutatók egyéni és az ezeket egybefogó intézeti (országos) tudományos terv alap
ján dolgoznak. Pontosabban az átfogó tervekből a rájuk kiosztott problémákkal foglal

181



koznak. A  témaválasztás joga ugyanis nem őket illeti, — kutatási területeket — a felső ve
zetés irányelveivel összhangban — a könyvtár vezetősége, illetve a Tudományos Kutatási 
Tanács határozza meg. A  kutatókat három évenként (a felső kategóriába soroltakat öt 
évenként) beszámoltatják végzett munkájukról, és amennyiben azt nem tartják kielégítő
nek, tudományos munkatársi besorolásuktól megfosztják őket.

A  tudományos kutatás fő célja a gyakorlati munka megalapozása, támogatása, így 
ehhez erősen kötődik. Ezért viszonylag kevés, az elvont, elméleti jellegű téma.

A  36 főnyi, részben félidőben kutató együttes, három szekcióra tagolva fejti ki te
vékenységét:

— köny vészét, paleográfia,
— könyvtárügy (könyvtári módszertan),
— bibliográfia.
A szekciókban mutatja be minden kutató első fokon saját kutatási tervét, munkájá

nak téziseit. Ez az együttes tűzi ki a határidőké, melyeknek megtartását nagyon szigorú
an veszik. Itt történik a teljesítmények elsődleges értékelése is.

A  feldolgozásra kerülő témák sokrétűek, a legfontosabbak:
— a Nemzeti Könyvtár története,
— a külföldi kiadványok könyvtári állományának megalapozása, a gyarapítás ösz- 

szehangolása a könyvtárak között,
— a megyei könyvtárak állománygyarapítási problémái,
— a régi bolgár könyvek és más bulgarika dokumentumok számbavétele az orszá

gon belül és szerte a világon (most egyes egyházi könyvtárak kéziratos anyagának 
regisztrálásán dolgoznak, egyetemi és akadémiai kutatók segítségével),

— a nemzeti repertórium összeállítása (már részben elkészült),
— orientalisztikai dokumentumok tartalmi feltárása,
— a szovjet osztályozási rendszer adaptálása,
— kézikönyv összeállítása a szakkönyvtárak számára,
— gépesített feldolgozás (elsősorban a folyóiratoké),
— a könyvtár szerepe az olvasók esztétikai nevelésében,
— bibliográfiai kérdések (UBC, szabványosítás stb.),
— szakbibliográfiák, helyismereti bibliográfiák elvi kérdései,
— a közművelődési könyvtárügy szervezete.
A  könyvtár tudományos tevékenységét kiadványai is tükrözik.
Előre kell bocsátani, hogy a kiadványi tevékenységet — bizonyos mértékig — a 

könyvtár nyomdájának kapacitása határozza meg, amely évi 1 000 — 1 200 ívelőállítását 
teszi lehetővé.

A  kiadványi terv középpontjában a folyóiratok és sorozatok állnak. A  Nemzeti 
Könyvtár adja ki a „Bibliotekar” c. szaklapot, a nemzeti bibliográfia kurrens füzeteit és 
ezek kumulációit, az új könyvekről szóló időszaki tájékoztatót, az országos gyarapodási 
jegyzék négy sorozatát stb. Rendszeresen megjelenik a könyvtár évkönyve („Izvesztija”  
címen), amely az évi beszámoló-jelentésen túl a munkatársak módszertani, könyvtörténe
ti, művelődéstörténeti tanulmányait tartalmazza. A két rendszeresen megjelenő sorozatuk 
közül az egyik különgyűjteményi és orientalisztikai témákat dolgoz fel (kéziratkatalógu
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sok, levéltári fondok, történelmi dokumentumok stb.), a másik pedig könyvtártudományi 
és bibliográfiai kérdésekkel foglalkozik (állománygyarapítási, feldolgozási, tájékoztatási 
segédletek, bibliográfia-elméleti tanulmányok, szak- és biobibliográfiák stb.).

E kiadványok számára a nyomdai keret biztosított, probléma csupán a nagyobb lé
legzetű, monografikus kiadványok közreadásánál jelentkezik. Annak eldöntése, hogy e 
kategóriából mi és hogyan illeszthető be a kiadványi tervbe, a Tudományos Kutatási Ta
nács hatáskörébe tartozik, amely e kérdésben a Könyvtári Kiadványi Tanáccsal együtt
működik.

A  bolgár Nemzeti Könyvtár kutatási tevékenysége — amelyben a hangsúly ungyan 
a praktikumra esik, de amelyben a dokumentumfeltárás is nagy szerephez jut — igen terv
szerűen folyik. Ha bizonyos formák idegenek is számunkra (a pályázati rendszernek adott 
módja, a munkatársak és a Tudományos és módszertani Központ szervezeti kapcsolata), 
ha látjuk, vagy sejtjük, hogy a gyakorlatban ellentmondások és visszásságok is jelentkez
hetnek (pl. a középkorúaknak a kutatásból történő „kizárása” ) — az egész koncepcióit 
mégis gondolatébresztőnek, tanulmányozásra méltónak ítéljük.

NÉMETH Mária

A  BIBLIOTÉKA NARODOWA (VARSÓ)
SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSI MUNKÁJA

A  lengyel nemzeti könyvtár négy nagy szervezeti egységből áll:
1. Modern gyűjtemények — gyarapítás, feldolgozás, olvasószolgálat és tájékoztatás.
2. Különgyűjtemények és reprográfia — kézirattár, régi nyomtatványok tára 1801- 

ig megjelent kiadványok, térképtár, zeneműtár, ikonográfiái gyűjtemény, mikrofilmtár, 
sokszorosító és nyomda, kötészet.

3. Bibliográfiai Intézet — nemzeti bibliográfia.
4. Könyv- és Olvasáskutatási Intézet.
A könyvtár élén főigazgató áll, első helyettese függetlenített vezető, míg két másik 

helyettese egyben két szervezeti egység vezetője is. Jelenleg a különgyűjtemények, illetve 
a Bibliográfiai Intézet vezetője. A  főigazgató mellett közvetlenül egy tudományos titkár 
működik, feladata különféle elemzések, beszámolók, összefoglalók, koncepciók kidolgo
zása. Az intézet tulajdonképpeni tudományos titkára egy 8 fős osztályt, ún. Titkárságot 
vezet. Ez a részleg résztvesz a könyvtár tervezési, vezetési, ellenőrzési munkájában, hozzá
tartozik a könyvtár belső életének dokumentálása, adminisztráció, irattár, a kifelé való 
kapcsolattartás főhatósággal, egyéb intézményekkel, a nemzetközi kapcsolatok, kiadvány 
ügyek, valamint a továbbképzés. A  közeljövőben ide kívánják koncentrálni a könyvtár- 
propagandát és a szélesebb értelemben vett közönségkapcsolatokat. Távolabbi jövőben a 
Titkárság kettéválasztását tervezik: a felsorolt feladatok megtartásával létrehoznának egy 
főleg adminisztratív szerepet ellátó irodát a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására is 
ide tartozna és egy kisebb létszámú tudományos titkárság, mely kutatási, tervezési, fej
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lesztési feladatokat látna el. Ennek munkája tartalmi, elméleti elemeket foglalna magába, 
kirekesztve a formális, adminisztratív elemeket.

A  vezetés munkáját két testület támogatja. A  hetenként ülésező Igazgatói Tanács, 
elnöke a főigazgató, tagjai a főigazgató három helyettese, a gazdasági-pénzügyi vezető és 
a Titkárság vezetője. A  tanácskozás mindig írásos anyag alapján, előre megállapított napi
rend szerint folyik le, az anyagot a titkárság vezetője készíti elő, illetve állítja össze. A  
megbeszélésen helyet kapnak természetesen a folyó ügyek is. Bővebbkörű tanácskozó 
testület az ún. Kollégium. Elnöke a főigazgató, tagjai — az Igazgatói Tanács tagjain kívül 
— a könyvtár főbb vezető beosztású munkatársai, valamint a párttitkár és a szakszervezeti 
titkár, összesen kb. 13 fő. Évente 4—6 alkalommal ülésezik, előre megküldött írásbeli 
anyag alapján. A tárgyalt témának megfelelően esetenként még más szakértők is meghí
vást kapnak.

A  könyvtár Tudományos Tanácsának tagjait a kulturális miniszter nevezi ki. Ez 
külső szakértőkből, tudósokból álló testület, évente kétszer ül össze, tanácsadó szerepe 
van, azonkívül megtárgyalja és jóváhagyja a könyvtár tudományos tervét. Tagjainak száma 
24.

A  könyvtár évente három tervet készít: az általános tervet, a kiadványok tervét és 
a tudományos munka tervét.

Az általános terv összesítésre és sokszorosított formában való közreadásra nem ke
rül, csak belső dokumentumként szolgál. Gyakorlatilag az egyes osztályok terveiből tevő
dik össze. A  Kollégiumon való tárgyalás és jóváhagyás után az osztályok a rávezetett fő 
igazgatói jóváhagyással, illetve korrekcióval kapják vissza a rájuk vonatkozó részt.

A kiadványok, illetve a tudományos munka tervét is a Kollégium tárgyalja meg és 
hagyja jóvá, utóbbit másodfokon a Tudományos Tanács. Mindkét terv sokszorosított 
formában közreadásra kerül.

A terv végrehajtásának ellenőrzésére évente négyszer kerül sor. A  szervezeti egysé
gek beszámolóikat a Titkárságra juttatják el ezek elsősorban a tervek mennyiségi teljesíté
sére vonatkoznak, a minőségi ellenőrzést, általuk analízisnek nevezett értékelést, a fő 
igazgató első helyettese végzi el évente kétszer.

Az a tény, hogy 1977-ben megindult a lengyel nemzeti könyvtár új épületének épí
tése, a könyvtár vezetőségét a szervezet és a működés újra való átgondolására, a felada
tok ellátásának optimális körülmények között való megtervezésére készteti. A főigazgató 
első helyettesének vezetésével 1976. végén a könyvtár szakembereiből egy 14 tagú bizott
ság alakult, amely az építészek és belső berendezők részére a könyvtári tervdokumentá
ciót készíti. Ez tartalmazza az ügymenet — és munkafolyamat — leírásokat is. Az új épü
letbe való költözéssel kapcsolatban került napirendre a nemzeti könyvtár funkciórendsze
rének újrafogalmazása is, 1977-ben voltak kidolgozás alatt azok a szinoptikus táblázatok, 
amelyek a nemzeti könyvtári rendszert és kapcsolatait a környezettel, illetve más rendsze
rekkel ábrázolják. Tervezik az elkészült anyagok munkadokumentumként való publikálá
sát. Az új épület elkészültét — a népgazdaság teherbírásától függően — 1982—83-ra irá
nyozták elő.

A könyvtár tudományos munkájával kapcsolatban rendkívül figyelemreméltó az a 
nagyszabású nemzeti, polonica-program, amely 1977-ben indult el a megvalósulás útján. A
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program célja a nemzeti érdekű és nemzeti értéket képviselő dokumentum-anyag gyűjté
sének, őrzésének és feltárásának optimális körülmények között való biztosítása, több 
könyvtár együttműködése útján.

A  könyvtár nemzetközi kapcsolataiban a szocialista országok nemzeti és nagyobb 
tudományos könyvtáraival való szoros kapcsolattartás egyik megnyilvánulási formája a 
személycsere. Összehasonlítva az OSzK ilyen természetű kapcsolataival, a rendelkezésre 
álló keretek azonosak, az országok közti megoszlás azonban két ponton eltérő. Varsónak 
minimálisak a kapcsolatai Jugoszláviával, viszont nagyobbak a lehetőségei a Szovjetunió 
felé, az OSzK-ban az arány fordított. Varsó évi 10 napos egyoldalú küldési lehetőséggel 
rendelkezik a párizsi Bibliothèque Nationale-ba. Az egyéb ösztöndíjas kiküldetési lehető
ségek a két könyvtár között nagyjából azonosak.

A könyvtár dolgozóinak létszáma 620 fő. Igen nagylétszámú a könyvtár nyomdája, 
több mint 100 fő. Ők végzik a központi katalóguscédula ellátást. A  könyvtár jelenlegi 
szétszórt, defunkcionális elhelyezése, a zsúfoltság, a helyhiány, az olvasói férőhelyek 
rendkívül alacsony száma (könyv+folyóirat együttesen 64!) az intézet működését ma még 
igen megnehezíti. Ezen a helyzeten csak az új épület — reméljük, határidő szerinti — bir
tokbavétele fog változtatni.

SOMKUTI Gabriella

A  NARODNA BIBLIOTÉKA SRBUE (BELGRÁD)
RESTAURÁLÓ MŰHELYÉBEN

A MŰHELY ÉS A LABORATÓRIUM BERENDEZÉSE,
A MŰHELYBEN FOLYÓ G YYAKO RLATI MUNKA

A konzerváló és restauráló műhely (és a mellette lévő kutató laboratórium) az épü
let alagsorában van, de a helyiségek természetes világítása igen jó. A légcserét szellőzőbe
rendezés biztosítja. A legnagyobb helyiség a tíz munkaasztallal és gépekkel berendezett 
tulajdonképpeni műhely, amelyhez a restaurálás-konzerválás során alkalmazott vizes mű
veletek elvégzésére szolgáló kis műhely-rész, valamint a vezetői szoba és az ugyancsak kis
méretű kutató laboratórium csatlakozik.

A restauráló-konzerváló munka folyamatában az első lépés a fertőtlenítés, ezt szük
ség esetén az épületen kívül, központi fertőtlenítő állomáson végeztetik el. Az ezután kö
vetkező száraz tisztítást és a szerves oldószerekkel való folttisztításokat a laboratórium
ban lévő elszívó vegyi fülkében végzik. A szükségletek szerinti vizes kémiai eljárásokra há
rom nagy medence szolgál. A felhasználandó vizes oldatokat ugyanitt készítik el, és a me
dencék fölött elhelyezett tartályokból adagolják őket. A papír savtartalmát a kétlépcsős 
BuTow-eljárással közömbösítik (kalcium-hidroxid majd kalcium-karbonát oldatba való 
merítés). A papír kiázott enyvtartalmát zselatinoldatba való bemerítéssel pótolják. Va
lamennyi vizes kezelés során — ha a papír állapota megkívánja — műanyag szitára teszik a
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lapot, hogy a széteső darabokat együtt tartsák. A  vizes kezelések után a lapok szívópapír
ra téve ötletes (nagy rakfelületű, könnyen mozgatható) szárítórácsokra kerülnek, ahol 
szobahőmérsékleten, préselés nélkül száradnak meg.

A  száraz lapokat a munkaasztaloknál kijavítják. A  szakadások megragasztását és a 
hiányok pótlását keményítőből főzött ragasztóval végzik, egy hosszúrostú, sima felületű, 
átlátszó japán papírral, amely valamivel vastagabb, mint a Magyarországon használatos ja
pán „fátyol”  papír. Tapasztalatom szerint ennek a papírnak az alkalmazásával sokkal bő
kezűbben bánnak, mint mi. A  kijavított lapokat levegőn majdnem teljesen megszárítják, 
majd a szivópapírok és selyemrétegek közé rakva, deszkák között présbe kerülnek. A  ja
vítás és a szárítás után a papíranyag erősítése is szükséges lehet. Ez zselatinos utánenyve- 
zéssel, kasirozással vagy laminálással történik. A kasirozást kiterjedten alkalmazzák újság
papír erősítésére is, olyannyira, hogy készíttetnek egy berendezést is, amellyel a kasirozás 
gyorsabbá, egyenletesebbé és kényelmesebbé tehető. Laminátoruk hasonló az Országos 
Levéltárban és az OSZK-ban működő gépekhez, jugoszláv gyártmány. A  lamináláshoz po
lietilén vagy cellulóz-acetát fóliát használnak. A cellulózacetát fólia előnyének azt tekin
tik, hogy anyagában közelebb áll a papírhoz, és a bomlása során keletkező anyagok ke
vésbé veszélyesek a papírra nézve, mint a polietilén esetében. A  cellulózacetát olvadás
pontja 55 C fok körül van (a polietiléné 115 C fok körül), amely alacsony hőmérséklet 
kedvező a papír szempontjából. Acetonnal könnyebben eltávolítható mint a polietilén az 
oldószerével (dekáimnál). Mindezen tulajdonságokat figyelembe véve, kéziratokhoz, érté
kesebb nyomtatványokhoz — ha a laminálás elkerülhetetlen — cellulózacetátot használ
nak, de csak a lap bal oldalára kerül fólia, hogy a papír levegőzni tudjon. A  kijavított és 
megerősített lapok a külön helyiségben működő könyvkötészetbe kerülnek kötésre.

A  restauráló-konzerváló munkát könnyítő, gyorsító gépi eszközök tekintetében a 
belgrádi műhely még nem mondható jól felszereltnek. A  laminátoron és a kézi erővel mű
ködtethető préseken kívül más ilyen berendezés nincsen. A  készülő kasírozó gép mellett 
folyamatban van egy papíröntő gép elkészítése is (mindkettő csak kisipari úton állítható 
elő, akárcsak nálunk). Megrendeltek egy nagyméretű, fűthető hidraulikus prést is az 
NSZK-ból.

Az eljárások kiválasztásának eldöntésére, eredményességük vizsgálatára szolgáló ku
tató tevékenységhez a következő felszereléssel rendelkeznek: egy mesterséges öregítő kam
ra (NSZK-gyártmány), amelyben tetszés szerint beállítható a hőmérséklet, a levegő rela
tív nedvességtartalma és az UV-fény intenzitása. A  papír erősségének mérésére kettős haj
togató gép, szakítási szilárdságmérő és nyúlási szilárdság-mérő szolgál. A  laboratóriumban 
az egyszerűbb kémiai kísérletek, ellenőrző mérések elvégzéséhez szükséges felszerelés 
megtalálható, a speciális papírvizsgálati igények szerint összeválogatva (pl. mikroszkópok, 
sikfelületű elektróddal ellátott elektronikus pH-mérő). Komplikáltabb analitikai vizsgála
tok elvégzéséhez azonban nincs kellő műszerezettségük. Az elméleti-kutató tevékenységet 
segíti elő a 1 —200 kötetes szakirodalomi segédkönyvtár (elsősorban az általános kémia, a 
vonatkozó speciális kémiai kérdések és a nemzetközi restaurálási irodalom területéről).
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A  MŰHELY SZEMÉLYZETE, A  MUNKA SZERVEZÉSE 
ÉS A  KUTATÓ TEVÉKENYSÉG

A  restauráló-konzerváló műhelyben és laboratóriumban 12 fő dolgozik. A  vezető 
és 2 dolgozó rendelkezik vegyészmérnöki végzettséggel. Az ő megnevezésük „konzervá- 
tor” , szemben a nyolc középfokú vegyészeti szakképesítéssel rendelkező „előkészítő”  dol
gozóval. Valamennyien a műhelyben sajátították el a restaurálás-konzerválás gyakorlati 
tudnivalóit. Egy fő képzőművészeti végzettségű, aki a grafikai anyag konzerválásával és 
dekorációs feladatok megoldásával, kiállítások rendezésével foglalkozik.

Mivel a műhelyben mindenfajta könyvtári dokumentumot restaurálnak, a restaurá
lási dokumentációnak általánosnak, minden dokumentumtípusra alkalmazhatónak kell 
lennie. A  munkalap nagyon egyszerű, a dokumentum adatait, eredeti állapotának leírá
sát, az elvégzendő és a ténylegesen elvégzett restaurálási-konzerválási folyamatokat rög
zíti. Ezzel együtt aránylag sok az adminisztráció.

A  vezető és a két konzervátor kutató munkával is foglalkozik. A  témákban közösen 
állapodnak meg, ezeket a gyakorlat által felvetett megoldandó kérdések határozzák meg. 
Kutatásokkal az évnek egy bizonyos részét töltik, 3—6 hónapot, egyébként a bonyolul
tabb eljárásokat igénylő dokumentumok konzerválásával-restaurálásával foglalkoznak.

Az eddigi kutatások elsősorban a színezékek fixálásával összefüggő kérdésekre irá
nyultak. Ez a tevékenység a vezető vegyészmérnök doktori disszertációjának témájához 
kapcsolódott, mivel ez a munka a könyvtörténet évszázadai során előforduló színezékek 
elméletét összegezi. Ez a mű kísérleti résszel kiegészítve várhatóan 1978-ban megjelenik. 
Sok kisebb-nagyobb mérés, vizsgálat mellett az egyik konzervátornak újabb, nagy témája 
a fényképek restaurálási és konzerválási problémáinak vizsgálata, a lehetőségek keresése. 
Ez igen nehéz terület, merőben különbözik a papírral kapcsolatos kérdések megoldási le
hetőségeitől, így gyors eredmények nem várhatók. A  későbbiekben viszont hasznos ta
pasztalatokat vehetünk át saját fényképgyüjteményeink helyreállításához.

A  kutató tevékenységről csak a könyvtár saját kiadványában jelennek meg cikkek. 
Ezek megírását nehezíti, hogy a tudományos cikkek egzaktsága iránti követelmény nem
igen elégíthető ki, mivel a kísérletek során a mérések általában nem végezhetők el a maxi
mális pontossággal. Elsősorban a gyakorlati munkát teszi megbízhatóbbá az összehasonlí
tó mérések eredményeinek értékelése és a megfelelő követelmények levonása. A  külföldi 
fejlődés újdonságait, tapasztalatait ismerik, de szükségesnek tartják, hogy ezeket a saját 
körülményeikre alkalmazzák, s ennek során ellenőrizzék.

KASTALY Beatrix
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SZEMLE

K Ö N Y V T Á R I K IA D V Á N Y O K  A Z  A D Y -É V F O R D U L Ó R A

I.rész

Ady és Debrecen. (A z  anyagot összeállította és a bev. tanulmányt ír
ta Szabó Sándor Géza. Szerk. Simon Zoltán.) [Közread, a] Megyei 
Könyvtár, Debrecen. 1977.251 p.

A  debreceni Megyei Könyvtár fölismerte azt a lehetőséget, hogy az Ady -centená
rium megünnepléséből olyan, kiadvánnyal veheti ki a részét, amely egyrészt klasszikus for
mája a könyvtári helyismereti munkának, másrészt a jubileumi alkalmon túlmenően is ma
radandó értékkel gazdagíthatja a magyar Ady-kutatást. A kötet új adatokat szolgáltat 
Ady pályájáról, kortársaira gyakorolt hatásáról, s amint a bevezető tanulmány (7 -21 . p.) 
külön rámutat, árnyaltabbá teszi képünket Ady és Debrecen kapcsolatáról, amelynek ed
dig szinte kizárólag a negatívumai éltek a köztudatban, sőt irodalomtörténet írásunkban is 
(jórészt magának Adynak a váradi újságíró korában írt cikkei alapján).

A kiadvány anyaga három, egymással időrendben jórészt párhuzamos, de egymástól 
logikusan elkülönülő részre oszlik.

1 .  A d y  E n d r e  n a p j a i  D e b r e c e n b e n  (25—83. p.). — Időrendi átte
kintés: napról napra feltünteti előbb Ady kétszeri (1896. szept. — 1897. jún., illetve 
1898. szept. — 1899. dec.) folyamatos debreceni tartózkodásának eseményeit, beleértve 
verseinek és (a szignóból azonosítható) cikkeinek megjelenését a debreceni sajtóban; majd 
ugyanígy folytaja a krónikát 1900-tól is, jelezve Ady verseinek és főként novelláinak a 
megjelenését (általában másodközlésként) a debreceni lapokban, valamint a költő debre
ceni látogatásait.

2. A d y  D e b r e c e n r ő l  (97—131. p.) -  Néhány, Debrecent, illetve a hozzá 
való viszonyát jellemző verse, valamint szemelvények a várossal közvetlenül vagy más té
mák (kálvinizmus, Csokonai, Oláh Gábor stb.) kapcsán közvetve foglalkozó prózai írá
saiból.

3. A d y  a l a k j a  a d e b r e c e n i  s a j t ó b a n  (135—238. p.). — Ez a leg
terjedelmesebb s egyúttal leginkább eredeti része a kötetnek; tartalmának zöme eddig csak 
a korabeli debreceni lapok hasábjain szerepelt. A  négy első szemelvény még Ady debrece
ni működéséhez fűződik; majd hol mérsékeltebb, hol indulatos hangú válaszok következ
nek annak az Adynak, aki nagyváradi újságíróként sokszor élesen támadja Debrecent. Az 
igazi érdekességet azonban a debreceni sajtónak azok a megnyilatkozásai jelentik, ame
lyek az 1905-től országos hírre jutott, állandóan heves viták középpontjában álló költővel 
foglalkoznak. Már 1906-ban hangot kap ebben a sajtóban az Ady-rajongás, mások gúnyo
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san vagy felháborodva reagálnak verseire, ismét mások elismerik tehetségét, de bevallják, 
hogy sok mindent nem értenek benne. Ady tekintélyének országos növekedése, valamint 
két debreceni felolvasása (1908. febr., 1909. okt.) s a velük kapcsolatos baráti összejöve
telek érezhetően növelik tisztelőinek táborát. — Külön szint és színvonalat jelentenek 
O l á h  Gábor írásai Adyról; a debreceni tanárságba szorult Nyugat-poéta máig is érvé
nyesen fogalmazza meg Ady művészetének sok nagy értékét, gyötrő féltékenységében 
mégis elvitatja igazi jelentőségét.

A  kiadványnak ez a 3. része tehát nemcsak Ady és Debrecen viszonyáról alkotott 
képünket gazdagítja, hanem megvilágítja azt is, hogyan haladt előre Ady „recepciója”  a 
magyar vidéki városokban, milyen nézetek ütköztek össze ennek kapcsán. Helyismereti 
szempontból igen jó szolgálatot tesz a másik két rész is, amelyekbe lényegében az Ady- 
összkiadásoknak és Kovalovszky „Emlékezések Ady Endréről”  ç. művének hatalmas 
anyagából válogatták ki a debreceni vonatkozásokat.

Igen sok munka fekszik ebben az értékes kiadványban. De még valamivel több szer
kesztői gondosság kellett volna ahhoz, hogy használóinak öröme zavartalan legyen.

„Lényegében”  már kiadott anyagból válogat az első két rész — írtuk az imént. Az 
előszóból megtudhatjuk viszont, hogy az 1. rész anyaggyűjtésének alapja „az eddigi élet
rajzi irodalom és a teljes korabeli helyi sajtó” . Akkor is hasznos lett volna ez az összeállí
tás, ha kizárólag a publikált anyagból válogat — de ha kiegészítésekkel is szolgál, akkor ezt 
az egyes tételeknél is jeleznie kellett volna, hiszen nélkülözhetetlenné vált kézikönyvek 
anyagának kiegészítéséről van szó. Másrészt zavaró, hogy hiányzik ebből a gazdag króni
kából a Kovalovszky művében található — s itt fel is használt — életrajzi adatsor néhány 
lényeges ténye (pl. Ady átlépése a Debrecen szerkesztőségébe).

A 2. és a 3. rész szövegközléseiben is érezzük olykor az utolsó simítások hiányát. 
Kisebb baj, hogy a 158. oldalon található szöveg nem a 157., hanem a 171. oldal szövegét 
folytatja; az olvasó könnyen rekonstruálhatja az összefüggést, hiszen a lapcsere folytán 
két 1908-as keltezésű cikkrészlet ékelődött itt a 1904. és 1905. évi dokumentumok közé. 
Csakhogy maguknak a szövegeknek a közlése sem mindig eléggé gondos. „Ezt a várost...”  
— kezdi a közreadó egy Ady-cikk ismertetését (101. p.), s nem mondja meg, hogy Várad
ról van szó. „Neki is azt kellene magukról mondani — folytatja kiadványunk —, amit a 
váradi újságíró mondott”  — de hogy mit is mondott a váradi újságíró, azt csak akkor tud
hatjuk meg, ha felütjük az ÖPM jelzett oldalait. — A 126. oldalon közölt szemelvény így 
kezdődik: „ .. .  bajosan kaptuk volna Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, nem szólván az ap
róbb többiekről.”  Lemaradt az ÖPM-ben olvasható mondat két első szava, ti. „Csokonai 
nélkül... ”  — s enélkül bizony értelmetlen a szöveg.

Jegyzeteket — a publikációk megjelenésének adatain kívül' -  nem tartalmaz a ki
advány. Ez elvileg teljesen indokolt, hiszen bármilyen hasznos volna is pl. néhány szóval 
bemutatni azokat, akiknek Adyról írott cikkeit olvashatjuk itt, ez felduzzasztaná a kötet 
terjedelmét. Mégis szívesen vennénk némi következetlenséget ezen a téren, amikor a kö
zölt szemelvényt lényegesen tartalmasabbá, világosabbá tenné egy rövidke jegyzet. Pl. a 
3. résznek talán legszebb írása, „A  ’Nyugat’ a tradíciók városában” , névtelenül jelent meg; 
a helyi sajtó múltját kitűnően ismerő debreceni kartársaink bizonyára könnyen meg tud
nák állapítani írójának személyét, valószínűleg meg is állapították — de velünk nem köz-
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lik. Vagy: egy zsémbes, konzervatív kritikus kijelenti az 1909. októberi Nyugat-matiné 
után, hogy ezúttal végre érthető Ady-verseket hallott, „kivéve Ady utoljára felolvasott 
versét” ; plasztikusabb lenne a kép, ha tudhatnánk, mi volt a műsor utolsó, a kritikust 
megbotránkoztató száma.

Mindezeket a kifogásainkat őszintén el kellett mondanunk, éppen mert országos je 
lentőségű kiadványról van szó, amely más könyvtáraknak is ösztönzésül szolgálhat hason
ló vállalkozásokhoz.

PÉTER László: Ady nálunk. Antológia. [Szerk. ésjegyz.ell.- -] So
mogyi-könyvtár, Szeged. 1977. 150 p. /А Somogyi-könyvtár kiadvá
nyai 21./

A  ,piálunk”  Csongrád megyét jelenti, közelebbről Szegedet, Pusztaszert, Hódmező
vásárhelyét és Makót.

A  kötetet nyitó szemelvény Ady nevének első feltűnése a szegedi sajtóban: tudósí
tás párbajáról, a debreceni lapokból átvéve (1899. május 6.). Az első Ady-verset (Sirasson 
meg) 1900 elején közölte szegedi lap, a Versek c. kötetből ollózva. Dankó Pistáról Vára
don írt cikkei után közvetlenül Szegedre vonatkozó írásai is jelennek meg Adynak; han
goztatja ugyan bennük a város iránti becsülését, de itt is kipécézi a magyar vidék elmara
dottságának jeleit és ironikusan emlegeti, hogy a szegediek „magyar Moszkvának” , a 
leendő „nemzeti fővárosnak” érzik városukat. Helyi újságírók emlékezései szerint Ady 
többször is járt és mulatott Szegeden, sőt majdnem szerződtették is a Szegedi Napló mun
katársának (csakhogy a kiadó nem volt hajlandó ráígérni Ady váradi fizetésére, inkább a 
feleannyiba kerülő Móra Ferencet választotta). Hiteles dokumentumok azonban ebből az 
időszakból csak két szegedi látogatásáról maradtak fenn: 1902-ben öt napot ült párbajá
ért a szegedi államfogházban, majd 1905-ben a Dugonics-Társaság ülésén olvasta fel Egy 
párisi hajnalon c. versét. Ezután már csak 1917. szept. 29-én állt pódiumra Szegeden: 
megemlékezett a nemrég elhunyt Tömörkényről és felolvasta négy versét. Ez volt Ady 
utolsó nyilvános felolvasása.

Az Ady-művek szegedi recepciójának története a Még egyszer c. kötet lelkes mélta
tásával (1903) kezdődik. 1908-ban mér a Vér és arany c. kötetről ír nemcsak lelkesen, ha
nem valóban lényeges vonásokat is megláttatva a Szeged és Vidékében B a r a n y a i 
Zoltán (sajnos, itt elmarad a jegyzet, amely az ő kilétéről tájékoztatná az olvasót). — 
M ó r a  — akinek mint ifjú verselőnek alaposan a tyúkszemére taposott Ady — csak a 
költő halála alkalmával szánta rá magát méltatására, nagy tisztelettel, de némi fenntartá
sokkal. — Ady szegedi tisztelőinek sorából H o l l ó s  József orvos érdekes alakját eme
li ki az antológia.

Szegedet és Adyt azonban legmélyebben J u h á s z Gyula élete és írásai kapcsol
ják össze. „Nincs még magyar költő vagy író, aki műveiben annyiszor idézné Ady emlé
két”  -  állapítja meg róla kötetünk szerkesztője. Juhász 1904-ben írta le először Ady ne
vét szegedi lapban; az Új versek Adyját már „a fiatal modern magyarság legnagyobb költő
jének” nevezte, s a duk-duk ügyben kapott sebei sem tántorították el mellőle. Ady halá
la után is következetesen harcolt azért, hogy a költő méltó helyére kerüljön a magyar iro
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dalmi tudatban és a közvéleményben. — Ennek a harcnak a heve fűti a pályakezdő J ó - 
z s e f  Attila Adyról szóló verseit is.

Kevésbé ismeretesek a Vásárhelyre és Makóra vonatkozó Ady-dokumentumok, ez 
teszi különösen érdekessé közlésüket. A  két Páris c. cikkben üdvözölte Ady 1910-ben 
Gonda Józsefnek H ó d m e z ő v á s á r  h e l y e n  megjelenő, A  jövendő c. radikális 
folyóiratát, pozitív értelmet adva a város „paraszt Párizs”  csúfnevének. Ugyanitt élt né
hány hónapot Nagy György folyóirata, a Magyar Köztársaság, amely miatt újabb szegedi 
fogházlátogatás fenyegette Adyt; Rohanunk a forradalomba c. versét ez a lap is leközölte, 
s a vers ebben a kontextusban olyan lázítónak hatott, hogy az ügyész a költő ellen is vá
dat akart emelni izgatásért. — A  jegyzetek jóvoltából azt is megtudjuk, mit jelent a Csil
lagos, vén csatalovak rejtélyes két sora: „Még akkor nem volt hősi bajnok Se Ferencváros, 
se Makó...” ; Nagy György a Ferencvárosban lépett fel először képviselőnek köztársasági 
programmal, majd M a k ó  volt a színhelye a Köztársasági Párt első országos nagygyűlé
sének, amelynek résztvevői a gyűlést feloszlató csendőröknek is ellenszegültek, s végül ka
tonaságnak kellett helyreállítania a rendet. A  Vendégség Bottyán vezérnél pedig a Justh 
Gyula által Makón rendezett függetlenségi párti nagygyűlés alkalmával íródott.

Mindezzel csak a legfontosabbakat ragadtuk ki a füzet gazdag tartalmából. Péter 
László, akinél aligha van rutinosabb művelője és kiválóbb szakértője az irodalmi biblio
gráfiának, az antológia rokon műfajában is biztosan mozog. Jó arányérzékkel válogatta 
össze anyagát; a kis kötet végig érdekes olvasmány, sehol sem érzünk benne töltelék
anyagot, üresjáratot.

Az általunk tárgyalt négy kiadvány közül, sajnos, csak ezt az egyet becsülték meg 
az illetékesek azzal, hogy lehetővé tették nyomdai előállítását. Ez épp az ilyen, nem fo 
lyamatos szöveget közlő kiadványokban mérhetetlen előny a gépelt szöveg sokszorosítá
sával szemben. A szerkesztő maximálisan kihasználja az így adódó lehetőségeket; nemcsak 
rendkívül vonzó a kötetke külső kiállítása, hanem — ami lényegesebb — félreérthetetlenül 
különülnek el benne egymástól az Ady-szövegek, az egyéb dokumentumok, valamint a 
szerkesztői jegyzetek.

Ady versek [sic!] kottán és lemezen. (Összeáll. Papp Emma, R. Má- 
tyus Ottilia.) [Közreadja a Debreceni Zenei Könyvtár.] Debrecen, 
1977. 56 p. — Borítékcím: Ady versek kottán és hanglemezen 1945— 
1976.

Ez a kiadvány, Ady megzenésített verseinek kotta-bibliográfiája és diszkográfiája, 
valamint az Ady-versmondások diszkográfiája, szintén országos jelentőségű, s a maga spe
ciális területén különösen nagy hiányt pótol. Teljességre törekedve tálja fel az Ady-ver- 
seknek 1945—1976 között hazánkban megjelent megzenésítéseit, valamint az irodalmi 
hanglemezeken szereplő Ady-verseket (78 tétel). A  199 tétel leírását egyrészt a zeneszer
zők, másrészt az előadók és közreműködők betűrendes mutatója egészíti ki (sajnos, ennek 
használatát is megzavarja első pillanatra egy lapcsere). A  kották címleírása után jelzik, mi
lyen helyrajzi számon találhatók meg az OSzK vagy a KLTE zeneműtárában (többnyire
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mindkét helyen); a hangzó anyag egésze megvan a Debreceni Zenei Könyvtárban, így ott a 
lelőhelyet nem tűntetik fel külön.

Igen érdekes képet ad a kiadvány arról, milyen hatást tett Ady korának és korunk
nak magyar zenéjére. A k o t t á k  összesen 64 Ady-vers megzenésítését tartalmazzák. 
Ebből úgy jön ki a 97 tétel, hogy egyes zeneművek — főként a Kodály-kórusok — jó né
hány kiadással szerepelnek, némelyik verset pedig többen is megzenésítették: az Új várak 
épülnek 5, Az Isten harsonája és az Új vizeken járok 3—3, még néhány költemény pedig 
2—2 zeneszerző feldolgozásában található meg kottán. A megzenésített versek száma 
azonban még nagyobb, mert a h a n g l e m e z e n  szereplő 18 megzenésített Ady-vers 
közül 9-nek (pl. Bartók Öt Ady-dalának) a kottája nem jelent meg Magyarországon a 
tárgyidőszakban. — 39 zeneszerző neve szerepel a művek fölött, Bartók Bélától Tolcsvay 
Lászlóig. — Főként gyakorlati szempontból (hiszen nyilván a jubüeumi kampány elmúltá
val is lesz szükség megzenésített Ady-művekre különféle rendezvények műsorán) fontos, 
hogy a feldolgozások között mindenféle vokális előadási mód (több művel is) képviselve 
van: szólóének zongorakísérettel, egynemű kar, vegyeskar, férfikar, vegyeskar zenekarral, 
oratórium (szólóének és vegyeskar, zenekarral).

Az i r o d a l m i  h a n g l e m e z e k e t  —a zeneiekhez hasonlóan — analitiku
san tálja fel a bibliográfia. Adatainak böngészéséből megtudhatjuk, hogy Latinovits Zol
tán klasszikus Adydemezén kívül még 13 lemezen hallhatók Ady-versek, jelentős soroza
tot tartalmaz belőlük az LPX 3558, valamint az EP 1603, 23632 és 23659. sz. lemez. S 
talán nem e sorok írója lesz az egyetlen, aki innen értesül róla, hogy Ódry Árpád archív 
hangfelvételeiről 1959-ben hanglemezt (LPK 3530) készítettek, amely négy Ady-verset 
tartalmaz. — Ódryn és Latinovitson kívül még 23 színész és előadóművész tolmácsolja a 
verseket. Az 57 verset összesen 78 féle előadásban hallhatjuk; érdekes összehasonlításokra 
adhat alkalmat, hogy 4 vers (Góg és Magóg fia vagyok én, Magyar jakobinus dala,Páris- 
ban járt az Ősz, A Tűz csiholója) 3—3 művész, 13 másik vers pedig 2—2 művész tolmácso
lásában szerepel hanglemezen.

Ady. Verselemzések. /Válogatott bibliográfia./, (Összeáll. Rehó Éva.)
Kiadja a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár és a Szabolcs-Szatmár
Megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet. Nyíregyháza, 1977. 30 p.
/Bibliográfiai füzetek 3/1977./

Ez a kiadvány, a másik háromtól eltérően, közvetlenül gyakorlati célra készült. A 
magyar tanárokat tájékoztatja arról, milyen folyóiratban, monográfiában, antológiában 
találhatnak e l e m z é s e k e  t azokról az Ady-versekről, amelyek az általános és a kö
zépiskolai t a n t e r v b e n  szerepelnek. — Sokat emlegetjük a könyvtárak segítségét az 
oktatásnak, a pedagógusoknak; a szakirodalom feltárása terén elképzelni sem lehet az 
ilyen segítségnek hasznosabb, hathatósabb módját ilyesféle bibliográfia szerkesztésénél. 
Kitűnő az ötlet; szinte csodálkozhatunk, hogy eddig még senkinek sem jutott eszébe.

60 Ady-versről 98 elemzés bibliográfiai adatait közli a kiadvány. A versek zöméről 
csak egyet-egyet, de pl. A föl-földobott kő elemzéséhez 4 szerző írását is ajánlja.
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Amilyen hasznos a tanár számára, ha egy-egy költemény elemzéséhez több forrásból 
is kínálnak segítséget, ugyanolyan zavaró az ál-választék:több versről ugyanis két, sőt há
rom helyen megjelent elemzést is kínál a bibliográfia (külön-külön tételként) u g y a n 
a z o n  szerző tollából. Sajnos, semmiféle annotáció nem járul a címleírásokhoz, az olva
só tehát a bibliográfiából nem tudhatja meg, hogy azonosak-e a különféle kiadványokban 
megjelent elemzések (tehát bármelyikük elolvasása fölöslegessé teszi a többiét), esetleg 
egyikük bővebb a többinél (tehát csak ezt érdemes elolvasni), vagy netán más-más szem
pontból elemezte a verset más-más alkalomra, más-más olvasóréteg számára ugyanaz a 
szerző (tehát mindkét változat elolvasása hasznos lehet).

Hely pedig bőven jutott volna ilyen annotációkra, ha jobban gazdálkodnak vele. 
A 98 tétel közül pl. 25 Király István Ady-könyvéből való, s a bibliográfia mind a 25 eset
ben közli a könyv teljes címleírását, még sorozatjelzését is (szabályszerűen, külön sorban) 
— ahelyett, hogy a szerző neve után ennyit írna: AE I. 450-453. 1. A füzet végén úgyis 
megtaláljuk a felhasznált irodalom jegyzékét, itt mindjárt a r ö v i d í t é s e k e t  is meg 
kellett volna adni, annál is inkább, mert néhány más kiadvány is 3—6 ízben szerepel a té
telekben. — Ugyancsak fölösleges Ady nagyságának 2 oldalnyi méltatása az ilyen kiadvány 
bevezetőjében. Bármilyen sikerültén tömör a fogalmazása^ ilyen terjedelemben erről a 
tárgyról nem mondhat érdemlegeset, csak a helyet foglalja.

A bibliográfiának épp a gyakorlati használhatósága követeli meg, hogy m i n é l  
k i s e b b  h e l y e n  minél több információt közöljön. Erről ne feledkezzenek meg 
azok, akik ennek a rendkívül hasznos kiadványnak a példáját követni akarják!

*

Ha a debreceniek és a szegediek irodalomtudományi értékű kiadványait egymás 
mellé tesszük, szinte hiányoljuk a társaikat: miért nem lehetett ezt a munkát valamilyen 
formában több megyében, m i n d e g y i k  m e g y é b e n  elvégezni? Ady az egész or
szág szellemi életét fölkavarta, mindenütt heves viták folytak róla, sok helyen megfordult 
maga is Nyugat-matiné vagy saját felolvasása alkalmával. Oláh Gábora vagy Juhász Gyulája 
nem minden megyének volt, de mindenfelé akadtak Hollós Józsefek, akik példájukkal ta
núsítják Ady költészetének és személyének szuggesztív hatását, s akiknek az emlékezései 
esetleg magáról Adyról is új adatokkal gazdagíthatják az eddigi impozáns anyaggyűjtés 
eredményeit. Milyen jó hasznát venné irodalomtörténetünk, ha valamennyi megyei 
könyvtár -  ha nem a maga erejéből, hát a helyi sajtótörténet külső szakértőinek segítségé
vel, akár bibliográfia , akár antológia, akár kismonográfia formájában -  ugyanígy képet 
adott volna Adynak és műveinek ottani fogadtatásáról.

Nem az elmulasztott alkalom a lényeg, hanem a továbbra is fennálló lehetőség. Meg 
lehet ezt tenni akár a jubileum után Adyival, akár más jubileum alkalmával vagy jubileumi 
ürügy nélkül is szellemi életünk más olyan jelenségeivel kapcsolatban, amelyek helyi hatá
sait érdemes volna országosan összegezni.

S az olyan konkrét gyakorlati célú kiadvány, mint a nyíregyháziaké, szintén azt a 
gondolatot sugallja, hogy a jubileumszülte értékes ötleteket a mindennapi munkában, 
tervszerűen, szélesebb körben is lehet hasznosítani. Nem feltétlenül arra gondolunk, hogy
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m á s  n a g y  í r ó i n k  műveinek iskolai feldolgozásához is készüljön ilyen segédlet — 
de épp erre is gondolhatnánk. Az a lényeg, hogy ha megyei és városi könyvtáraink számon 
tartják egymás ilyen természetű spontán kezdeményezéseit és — egymás eredményeiből és 
hibáiból tanulva — kicsiszolják a munka módszereit, akkor erőfeszítéseiket összehangolva 
á t f o g ó b b  f e l a d a t o k a t  oldhatnak meg ezen a szinten is.

KÖVENDI Dénes

VÁSÁRHELYI Pál: Gépesített tájékoztatási rendszerek egyes haté
konysági kérdései. Bp. 1977. OMKDK 158 p. /А tudományos Tájé
koztatás Elmélete és Gyakorlata 22./

„Megint egy könyv, amely nem arról szól, amiről a címe” sóhajthatnánk fel átlapoz
va a kötetet. Ezúttal azonban inkább örömre, mint bosszankodásra van okunk. Már a tar
talomjegyzék is arra mutat, hogy a szerző lényegesen szélesebb kört dolgozott fel, s az 
idegen nyelvű összefoglalókban pontosan meg is fogalmazza szándékát: mindazon számí
tástechnikai ismereteket összegyűjtve kívánja nyújtani, amelyek egy tájékoztatási szakem
ber számára szükségesek ahhoz, hogy számítógépes információs rendszer kifejlesztése so
rán sikeresen működhessen együtt a rendszerszervezőkkel és a programozókkal.

Minthogy ezúttal a cím lényegesen kevesebbet mond, mint amit a könyvben tényle
gesen megtalálhatunk, elkerülhetetlennek tűnik, hogy a megszokottnál kissé bővebben 
számoljunk be a mű tartalmáról.

A szerző kiindulópontja a tájékoztatási munkában meglehetősen nehezen meghatá
rozható „használati érték”  és „ráfordítás” , ezek értelmezése, összetevői, fontosabb aspek
tusai. Az érték és költség, mint a tájékoztatási tevékenység hatékonyságának alapvető 
megítélési szempontjai, végig kísérik a további fejezeteket is, de túlzás volna azt állítani, 
hogy a mű valódi tárgya nem terjed túl ezek nyomonkövetésén.

Második fejezetében a gépesítés és a dokumentum-feldolgozás kölcsönhatását vizs
gálja, kiemelve a feldolgozással szembeni követelmények szükségszerű módosulásait — vol
taképp magasabb szintre emelését - ,  s az emberi feldolgozás és a gépi rendszer egymást 
befolyásoló vonásait.

A szakirodalmi adatok gépi adathordozón való rögzítésével foglalkozó fejezet há
rom fő témakört tárgyal: az adatrögzítés szerkezeti kérdéseit (a rekordot és részeit), az 
adathordozók bizonyos jellemzőit és ezek hatását az értékre és a ráfordításokra, valamint 
a fontosabb — ismertebb -  adatrögzítő berendeléseket.

A z adatrögzítést az adatok bevitelével (adathordozókról és bizonylatokról történő, 
illetve közvetlen adatbevitel) foglalkozó rész követi, majd külön fejezetben kerül tárgya
lásra a készen beszerezhető gépi adattárak adaptálása, hatékonyságnövelő hatása.

A z adatok tárolásával foglalkozó rész egy „hardware”  és egy „software”  szakaszra 
oszlik, az előbbiben a külső tárolók kérdései kapnak helyet (az adattárolás módja illetve a 
különféle mágneses tárak jellegzetességei), míg utóbbiban a tárolással kapcsolatos szerve
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zési kérdések kerülnek tárgyalásra (file -szerkezetek, adathozzáférési formák, rekordszer
kezeti kérdések stb.).

Hasonlóan oszlik két részre a tárolt adatok gépi feldolgozásával foglalkozó fejezet: 
egyrészt az elektronikus számítógéppel és különféle üzemmódjaival kapcsolatos alapisme
retekre, másrészt a programozás, programnyelvek, operációs rendszerek, adatbáziskezelő 
rendszerek témakörére.

Az „Információkeresés” fejezetcím alatt a keresés folyamatát írja le a szerző, de itt 
kaptak helyet az output-berendezések különböző típusainak kérdései, valamint a kereső 
rendszerek eredményességével összefüggő problémák (kereső stratégia, profil, adatbázis- 
méret, alkalmazható keresési operátorok, műveletek stb.) is.

Külön fejezet jutott a kurrens bibliográfiák és (főként) indexek előállításának, tár
gyalva az előállítás módját, a közreadási formátumot és az index használati értékét befo
lyásoló tényezőket. Egy másik fejezet — túlságosan is röviden — egyes könyvtári munka- 
folyamatok (nevezetesen: kötetkatalógus-készítés és kölcsönzés-nyilvántartás) automatizá
lási lehetőségeivel, végül a befejező rész a munkafolyamatok integrálásának a ráfordítások
ra gyakorolt hatásával foglalkozik.

E hosszasnak tűnő, mégis igen vázlatos tartalmi ismertetés után viszont már úgy me
rülhet fel a kérdés: hogyan írhatta meg mindezt Vásárhelyi Pál alig 140 (igaz, az olvasha
tóság határáig „sűrített” ) oldalon, ábrákkal, táblázatokkal?

A magyarázat: Vásárhelyi fogalmazása ezúttal rendkívül tömör, anélkül, hogy -  cse
kélyszámú kivétellel — elnagyolt lenne. A tájékoztatásban dolgozók számára szükséges 
számítástechnikai ismeretek szinte kivétel nélkül megtalálhatók a kötetben, a voltaképp 
igen világos, logikus szerkezet révén aránylag könnyen. Sőt, inkább azt lehetne megkér
dőjelezni, hogy feltétlenül helyet kell-e kapnia egy ilyen jellegű és célú összefoglalásban 
pl. a decimális számok binárissá alakítása módjának.

Ennek a jelzett tömörségnek azonban nem tudunk fenntartás nélkül örülni. A  kö
tet ugyanis csak azok számára válik teljes egészében, „hozzáolvasás” vagy sűrű kézikönyv 
lapozgatás nélkül is érthetővé, tartalmában hozzáférhetővé, akik nem csupán — tágan ér
telmezett — könyvtárosi és dokumentációs alapismeretekkel rendelkeznek, de technikai, 
sőt, számítástechnikai szempontból sem „analfabéták” már.

Másként fogalmazva: Vásárhelyi könyve rendkívül terjedelmes ismeretanyagot te
kint át, foglal össze, és az értékelési, hatékonysági kérdések kapcsán sok újat is mond, 
olyasmit, ami közismertnek bizonyosan még a terület szakemberei körében sem tekint
hető. Aligha alkalmas ugyanakkor arra, hogy éppen azok számára, kiknek készült, „beve
zetőként” vagy önképzési segédeszközként szolgáljon.

Ez a tömör fogalmazás tehát úgy vált elérhetővé, hogy a szerző — néhol úgy tűnik, 
túlzottan — sokat „feltételez”  olvasóiról, azok előismereteiről, tájékozottságáról.

Számomra tehát a legfőbb problémának a könyv „olvashatósága”  tűnik, leginkább 
— de korántsem kizárólag — az eddig emlegetett tömörség, előismeret-igény miatt. Utal
tunk már a kötet külsejének „tömör” , rendkívül sűrűn gépelt voltára. Meg kell értenünk a 
kiadót, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központot, hiszen papírral, 
nyomdai kapacitással takarékoskodni kell. Mégis aggasztónak tűnik az a tendencia (ko
rántsem csak az OMKDK-nál), amely ilyen indokok alapján kockáztatja az olvasó indo
koltnál gyorsabb elfáradását, a koncentráció minimálisra csökkenését.
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Végül néhány szó Vásárhelyi Pál „magyarítási”  szándékáról. Bármennyire is dicsére
tes ez, hiszen az e téren valóban hemzsegő idegen — főként angol — kifejezések megfelelő, 
találó magyar szavakkal való felváltásának igazán ideje volna, ez a tevékenység itt mégsem 
járul hozzá a könyv könnyebb olvashatóságához, hiszen mindazok, akik más forrásokból 
szerezték meg a szerző által — kimondatlanul — feltételezett előismereteket, szükségkép
pen gondolkodóba esnek „adagolt és azonos idejű feldolgozásról”  olvasván. A terminoló
gia-alkotási tevékenység ugyanakkor — érthető okokból — korlátozott, s az angol eredetű 
vagy közvetítésű idegen „számítástechnikai”  nyelv így is uralja a megfogalmazást (a talán 
Jegszebb” alcím pl. így hangzik: „Szeriális, szekvenciális, random és direkt file-szerke- 
zet”).

Szeretnénk hinni, hogy Vásárhelyi Pál könyvének kiadása nem lezárása, éppen el
lenkezőleg: kezdete egy olyan folyamatnak, amelynek végcélja a tájékoztatásban, könyv
tárakban dolgozó szakemberek felvértezése — a szerző által kitűzött módon — a számuk
ra előbb-utóbb életbevágóan fontossá váló számítástechnikai ismeretekkel. A  könyv szinte 
minden fejezetéből külön könyv volna írható, s reméljük, hogy erre belátható időn belül 
sor is kerül. Addig azonban azt kell ajánlanunk, hogy a téma iránt — önként vagy szük
ségletből — érdeklődők forgassák minél többet Vásárhelyi Pál könyvét, ne rettenjenek 
vissza az első, második, sokadik érthetetlennek tűnő fejtegetéstől és megállapítástól, ha
nem -  ha kell, kínlódva is -  „fejtsék meg” és sajátítsák el. Megéri.

SÁRDY Péter

HALÁSZ László — NAGY Attila: Hatásvizsgálat könyvtárban II.
[Közread, az] OSzK KMK. BpJslPI. 1977.122 p.

A szerzőpáros kutatási jelentésének 2. része az azonos című első kötetnek* nem 
egyszerűen folytatása, hanem a téma továbbvitele, és az elért eredmények összegezése is. 
A mű sikerrel hidalta át azt a nehézséget, amit ugyanazon kutatási témának két különbö
ző időpontban való feldolgozása és megjelentetése okoz, mivel a második kötetben az el
ső és második vizsgálat adatai közötti v i s z o n y t  hangsúlyozták, tehát anélkül dol
gozták be a második kötetbe az elsőt, hogy ismétlésekbe, visszautalásokba bonyolódtak 
volna. Ez önmagában véve is nagyszerű módszertani teljesítmény.

A  valódi értéket azonban nem a mű módszere, hanem feldolgozott anyaga és célja 
hordozza. A könyvtárnak, mint intézménynek sok tudományos igényű vizsgálata ismert, 
de a könyvtárnak, mint személyiségformáló hatásnak vizsgálatát Halász László és Nagy 
Attila alapozta meg, nevüktől ez a kutatási irány immár elválaszthatatlan. Ez viszont 
együtt jár azzal, hogy mind a tudományos világ, mind az érdeklődők tábora tőlük kéri 
számon a teljes témakört, ami nem kétlépcsős, hanem s o k l é p c s  ő s  feladat.

*Az első kötet ismertetése a Könyvtári Figyelő 1977/2. számában jelent meg. (A  szerk.)
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A szombathelyi és veszprémi könyvtárban három hasonló demográfiai és szocioló
giai összetételű vizsgálati csoport körében 1972-ben és 1974-ben végzett felmérések sta
tisztikai összevetése a szerzőpáros számára rendkívül sok következtetés levonására nyújt 
lehetőséget, ám őket nem a következtetés, hanem maga az a d a t  foglalkoztatta az el
ső lépcsőben. Itt a kísérleti minták életkor, nem, iskolai végzettség, családi állapot, foglal
kozás, társadalmi aktivitás és a jövedelem szerint differenciáltak, s mivel a cél a könyvtár 
szubjektumra gyakorolt hatásának megismerése: maximálisan felhasználható — sőt fel
használandó -  minden műalkotás ízlés-, életpálya-, erkölcsformáló erejéről mondott szub
jektív vélemény. Az első lépcsőnél tehát a könyvtár csak a műalkotások tárháza, s a hatás- 
vizsgálat tulajdonképpen a m ű hatásának vizsgálata. A  kutató által tapasztalt jelensé
gek törvényszerűsége f ü g g e t l e n  maradt attól a rendszertől, melyben a jelenséget 
észlelte, hiszen a vizsgált alanyra akkor is hatna József Attila, ha vett, vagy baráttól ka
pott könyvből ismerkedne vele.

A második lépcsőben a vizsgálatot nemcsak azzal szorították meg, hogy a „könyv- 
tárbajárók” és „nem-könyvtárbajárók” kulturális potenciáját összevetették, hanem azzal 
is, hogy középpontba állították a könyvtárhasználat kvalitásának és kvantitásának hatás- 
vizsgálatát. Ezáltal a jelenség törvényszerűsége — azaz a mű személyiségformáló ereje — 
nem volt független attól a rendszertől, melyben a jelenség létrejött. Sőt, maga a rendszer 
vált volna meghatározóvá, amennyiben bebizonyosodik, hogy a könyvtárosi irányítással 
olvasó, a véletlen válogatást kiküszöbölő, határozott értékítéletet igénylő, szakmai köny
veket előnyben részesítő, önmaga tökéletesítése érdekében olvasó igényes személyiség ki
alakulásának egyik d ö n t ő  t é n y e z ő j e  a könyvtári hatás.

A szerzőpáros kutatása „legmeglepőbb eredményének” nevezi, hogy a könyvtárnak 
ezt a személyiségformálásra gyakorolt döntő hatását n e m  mutatták ki az adatok. Ho
lott ez egyáltalán nem meglepő egy kutatás kezdetén.

Ennek a kezdetnek eredményeit elemezve leglényegesebb „A  házikönyvtár, a 
könyvtárhasználat és az önállóság”  összefüggéseit bemutató szociológiai adatrendszer, 
mely szerint a könyvtári tagság, a könyvtárhasználat n e m  jelent ösztönzést a fokozott 
könyvvásárlásra, de a fokozott könyvtárlátogatás sem jelent ö n á l l ó  könyvtárhaszná
latot. A felmérés tehát a könyvtárhasználat területén igazolja a munkaszociológusok állí
tását, hogy igényeinkhez képest mindnyájan el vagyunk maradva a korszerű gondolkodás 
kérdésében. Éppen ezért a szerzőpáros elvégzi a „Szabadidő-tevékenységek”  vizsgálatát is, 
ahol az igény és igényesség kerül nagyító alá, elsősorban televízió, könyvtár- és múzeumlá
togatás viszonylatában. Az eredmény érdekessége, hogy az Én és a Többiek vonzódásai 
közötti fesztávolságban az Én vonzódik lényegesen erősebben mindahhoz, ami társadalmi
lag feltehetően kívánatosnak minősül, s a Többiek ahhoz, ami rontaná az Én igényes fo 
galmát.

A kutatásnak ezen a ponton a szakmán kívül a pszichológiára és filozófiára is szük
sége van, mivel a szakmai, társadalmi igényesség és az egyén t u d a t  i s z i n t j e  szo
rosan összefügg. A szerzőpáros úgy oldja meg a kérdést, hogy minden szociológiai kutatás 
azonos eszközét, a kérdőívet használja, ami által az „Emberközelben” c. egység adatköz
pontúsága mellett egyben embercentrikus is. Az intenzív interjúkban az objektív körül
mények (lakás, család, iskola), az idősík (múlt, jelen, jövő) és az érzelmi minősítés (pozi
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tív, negatív, semleges) összetett hármasegysége motiválja az igényszint kialakulását. A  
komplex vizsgálatnak ezen az embercentrikus részén válik nyilvánvalóvá, hogy a könyv
tár nemcsak közintézmény, hanem t á r s a d a l m i  j e l e n s é g  is, mely nemcsak fa
lai között érezteti hatását, hanem kívüle is — a társadalom igényeit kereső, hordozó és kie
légítő emberek által. Ezek az adatok egyszerűen igénylik a folytatást, a veszprémi és 
szombathelyi könyvtárakban végzett kutatásokat nyilván követnie kell a szegedi, debrece
ni, stb. könyvtárakban végzett kutatásoknak, a hasonló demográfiai és szociológiai cso
portokat pedig a különböző demográfiai és szociológiai csoportoknak, a két évet több 
évnek. Az új közművelődési törvénynek a könyvtár (és remélt hatása) olyan lényegi része, 
hogy megérdemli a könyvtár hatásvizgálatának h o s s z ú  távra és s z é l e s  körben 
végzett kutatását, amihez ez a mű olymódon a l a p ,  hogy egyben messzi távlatokat 
nyit meg.

KÁLM ÁN Mária

Az Új írás repertóriuma 1961-1973. (Összeáll. Kolozsné Kovács Gi
zella.) [Bp. 1977], NPI. 467 p.

Élő irodalmi folyóirataink közül már csak a Kortársnak és a Kritikának nincsen 
repertóriuma. Sőt, a Nagyvilágé után immár az Új írásnak is második ízben adják közre 
ezt a nélkülözhetetlen összefoglalóját, önként kínálkozik a hasonlóságok, a párhuzamok 
megállapítása: első ízben mindkét folyóiratnak az ötödik évfolyama után készült el a re
pertóriuma; az utóbbi kötet nem egyszerűen folytatása, hanem újabb feldolgozása az 
előbbinek; mindkét vállalkozás azonos szerkesztési alapelv (a személyek betűrendje) sze
rint készült; a személyek szerinti csoportosításból szükségszerűen következő két-három
szoros, helypazarló ismétlődéseket látva arra kell gondolnunk, hogy terjedelmi korlátáik 
nem igen voltak; és végül mindkét esetben az első (az ötéves) ciklus összeállítója vállal
kozott a második, a bővített változat elkészítésére.

Ám míg Körtés Júlia a Nagyvilág második repertóriumában kénytelen volt lemonda
ni a szerzőket nemzeti hovatartozás alapján csoportosító táblázata közléséről, addig az 
Új írás feldolgozója, Kolozsné Kovács Gizella — tegyük hozzá: à Nagyvilágénál kisebb vo
lumenű anyagon — képes volt (nyilván okulva az előző kötet tapasztalataiból, s a taná
csokból, bíráló megjegyzésekből) a maga választotta szerkesztési elv korlátái között, bizo
nyos továbblépésre. Ennek köszönhető, hogy anyagának egy részét tételszámmal láttáéi 
és ezek felhasználásával mutatókat is készített.

Törzsanyagát a „betűrendi rész”  alkotja, amely csaknem 1900 személynevet (Abo- 
dytól Zsugánig), valamint kb. 60 testület és intézmény nevét, címszót stb. tartalmaz — 
közös ábécében. E rész zömét természetesen az ún. „szerzők” alkotják, azonban helytelen 
és félrevezető „szerzői betűrendéről beszélni, ahogyan azt a bevezető teszi, hiszen bőven 
szerepelnek köztük írással nem foglalkozók (művészek, illusztrátorok, interpretátorok), 
valamint a már említett testületi és intézménynevek, címszavak is. Ahol az anyag mennyi
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sége indokolttá teszi, egy-egy személynél műfaji és egyéb csoportosítást alkalmaz, szöveg
gel vagy egyezményes jelekkel választja el egymástól a különböző kategóriákat. (Több he
lyütt található a sorok élén felkiáltójel, melynek szerepe a bevezető szerint „az áttételes 
vonatkozás” jelölése lenne, de ennek jelentőségét nem tudtam belátni.)

A  betűrendi rész után — még mindig a repertórium törzseként — a Szerkesztőségi 
ankétok, a Viták, a Nemzeti irodalmi kisantológiák, valamint a Szerkesztőségi anyag el
nevezésű részek következnek, melyek anyaga ugyan nagyrészt a betűrend megfelelő he
lyein is fellelhető, külön csoportosításuk azonban az Új írás sokoldalú érdeklődését bi
zonyítja.

A  három mutatóban (tárgymutató, folyóirat-mutató, földrajzi nevek mutatója) a 
hivatkozás tételszámra történik. Számot csak azok a tételek kaptak, melyek a mutatók 
valamelyikében szerepelnek. A  tételszámmal való ellátottság tehát nem jelent értékítéle
tet.

A  tárgymutatóban tárgyi és műfaji fogalmak keverednek, speciális kifejezések és 
többszörösen alosztott, szisztematikus szóbokrok váltogatják egymást. A  nem azonos 
szintek és síkok között botorkáló olvasó zavarban van, amikor „határon túli magyar iro
dalom” és „külföldi művek” tárgyszavakkal találkozik. Hol marad a „hazai” irodalom? 
Magyar irodalmi folyóiratról lévén szó, az összes többi az? De miért kell egy közös betű
rendbe gyömöszölni mindezeket? Ráadásul alcsoportonként is előfordulnak az „emléke
zés” , az „ismertetések” , valamint a „tanulmány” tárgyszavakon belül. A  környezet je l
lemzésére felsorolok néhányat az egyetlen hivatkozást tartalmazó tárgyszavak közül: al
koholizmus, civilizációs ártalmak, emancipáció, hanglemezkiadás, morbiditás, sajtópél
dány, „sorsanalízis” , technika, véres csütörtök stb. Ilyen szóródású anyagnál a szisztema
tikus index megfelelőbb lenne. Fölösleges a „helyismereti, helytörténeti vonatkozások” 
tárgyszó a maga 72 tételével, hiszen ezek konkrét helynevekre bontva megtalálhatók a 
Földrajzi nevek mutatójában.

A  bevezető szerint csak kétféle (egyenes és kerek) zárójel állt rendelkezésre, ám 
ezeket is csak akkor alkalmazták, „ha erre feltétlen szükség volt” . Az egyenes zárójel 
nem igen fordul elő a kiadványban, kerek zárójeleket viszont leginkább olyan esetekben 
találtam, amikor a könyvtárosok szögleteset használnak. A  Népművelési Propaganda Iroda 
létrehozásától kezdve kötelességszerűen foglalkozik könyvtári kiadványok, bibliográfiák 
előállításával. Mikor éljük már meg, hogy legalább egyik írógépükre a szögletes zárójeleket 
is felszereltetik?

REGULI Ernő

HORVÁTH Viktor: Az Országos Széchenyi Könyvtár Híradójának 
története és repertóriuma. 1958—1974. (Összeáll.--) [Kiad. az Or
szágos Széchényi Könyvtár] Bp, 1977. 231 p.

Általában egy intézmény életében tizenhét esztendő nem nagy idő. Általában egy 
kiadvány életében sem az. Ez esetben mégis annak tűnik, intézeti belső kiadványok, „üze
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mi” lapok azt hiszem ritkán élik meg ily kevés belső töréssel ezt a kort, arra pedig aligha 
van túl sok példa, hogy történetük megírható, anyaguk érdemileg repertorizálható lenne.

1958. májusában jelent meg a lap első száma, akkor még „OSZK Szakszervezeti 
Híradó” címen, s címe is sugallja hivatását: a szakszervezeti munka fellendítése, a könyv
tár belső életének megszilárdítása céljából hozták létre. Ezen az önmagában sem szűk pro
filon, célkitűzésen azonban hamarosan túlnőtt a Híradó, 1959-ben megfogalmazott prog
ramja szerint: „Szükségesnek tartjuk, hogy minden munkatársunk saját részfeladatán túl 
lássa annak összkönyvtári vonatkozásait és szélesebb társadalmi hatását is.”  Ez pedig — 
mivel nemzeti könyvtárunk belső lapjáról van szó — nem kevesebb, mint annak vállalása, 
hogy a könyvtárügy, művelődésügy valamennyi eseményét, jelenségét a könyvtár vonat
kozásában és vetületében tárgyalja, miközben eredeti feladatának, a munkahelyi közösség 
erősítésének is eleget tesz. így tehát anyagának számbavétele sem csak (és itt a csak nem 
lekicsinylő jelző akar lenni, önmagában is tiszteletre méltó vállalkozás lenne) egy intéz
mény, az Országos Széchényi Könyvtár tizenhét esztendejének, fejlődésének és problé
máinak áttekintése, hanem egyúttal könyvtárügyünk fejlődésének tükre is.

A  repertórium szerkezete önmagában is biztosítja a könnyen kezelhetőséget, a jó 
visszakeresést. Elég részletes lap- ill. könyvtártörténet (a kettő aligha választható el egy
mástól) vezeti be a kiadványt, ezt követi a repertórium használatához szánt Útmutató. A 
tartalmi feltárás szempontjából a repertorizáló HORVÁTH Viktor a „válogatást az elér
hető teljességre való törekvéssel együttesen”  alkalmazta. Nem vette fel a Híradónak más 
lapokból átvett cikkeit — kivéve, ha OSzK-vonatkozású volt; az állandó rovatok és címek 
zömét — de kiemelt belőle minden OSzK-ról információt nyújtó anyagot, hír formájá
ban; a Személyi hírek c. rovat anyagát — de ennek legfontosabb elemeit: (kitüntetések, 
nyugdíjazások, halottaink) a „Függelék” -ben rögzítette.

A  címleírások sorszámozást nyertek, biztosítva ezzel egyrészt az egyszeri feltűnte
tést (minden szükséges további helyen a sorszámra való utalást) és a mutatók szerkeszt
hetőségét. A  tételek tizedes rendszerű szerkezetben követik egymást, ez a szerkezet gya
korlatilag megegyezik a könyvtárat ismertető tájékoztatók és az OSzK évkönyveiben kö
zölt jelentések felépítésével, tehát az intézményre vonatkozó anyagok egységes elv szerinti 
visszakeresését biztosítja. Címleírásaiban lényegében csak annyiban tér el a szabványtól, 
amennyiben ezt a repertórium műfaja és szerkesztési követelményei indokolják (néhol 
rövidítések, más helyütt a megszokottnál bővebb kiegészítések, az egy témával foglalko
zó cikkek azonos címleírásainak mellőzése, ill. az „Ua.”  jelzés alkalmazása stb.). Az egyes 
csoportokon belül a címleírásokat a megjelenés sorrendjében közli a repertórium, bizto
sítva ezzel az időrend és a folyamatosság érvényesülését.

Csupán felsorolásszerűen emelünk ki néhány szakcsoportot, hogy érzékeltessük a 
feltárás mélységét, az anyag tagolását. Az 1. csoport: Az OSzK múltja és jelene. Ezen be
lül: 1.1 A könyvtár története; 1.11 [A könyvtár története] Általában; 1.12 A könyvtár 
nevéről; 1.13 Tanulmányok, cikkek az OSzK múltjáról: 1802-1918, 1919-1944,1945- 
1970; 1.2 A  könyvtár munkáját ismertető kiadványok; 1.21 OSzK évkönyvek; 1.22 OSzK 
tájékoztatók. A 2. csoport A  könyvtár irányítása, a 3. A Könyvtár működése (ennek főbb 
csoportjai: 3.1 Állománygyarapítás; 3.2 Katalógusok; 3.3 Raktározás; 3.4 Állományvéde
lem; 3.5 Olvasószolgálat, tájékoztatás; 3.6 Különgyűjtemények), 4. Országos szolgáltatá
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sok, 5. Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 8. Az új nemzeti könyvtár. Ez utób
binál — az érdekesség kedvéért — a belső tagolás: 8.1 [Az új nemzeti könyvtár] Koncep
ciójának kialakítása; 8.11 Tervek, tanulmányok feladatkörének és működésének megha
tározására; 8.12 Külföldi tanulmányutak tapasztalatai; 8.2 Az OSzK új székházának épí
tése a Budai Várban; 8.21 A  programtervezet és a műszaki tervek; 8.22 Az új székház épí
tési kronológiája: 1962—1964,1965—1969,1970—1974.

A  repertórium mutatói a visszakereséshez minden támpontot megadnak; a szerzői 
mutatóval (csaknem 280 szerző neve szerepel, és ez a lapnak az intézmény életében ját
szott fontos szerepét mutatja) és külön betűrendes mutatóval rendelkezik. A  mutatók a 
címleírások tételszámát közlik. Ezekkel az alapmutatókkal a konkrét keresés megoldható, 
a tematikusán, jó l csoportosított anyag tartalmát tekintve tulajdonképpen önmagát tálja 
fel. A  jó l szerkesztett repertóriumból nem hiányzik a rövidítésjegyzék sem.

Repertorizáló, bibliografizáló nemzet vagyunk. Bizonyítja ezt Kertész Gyula közel
múltban megjelent összeállítása is (A  magyar sajtó repertóriumainak annotált bibliográfiá
ja. NPI, Bp. 1977), mely csaknem 400 tételével rendkívül gazdag forrásértékű anyagokra 
hívja fel a figyelmet. S hogy ez a tevékenység, ha netán mennyiségileg néha riasztó is, nem 
felesleges, ezt Horváth Viktor összeállítása újabb példaként bizonyítja. A  könyvtár speciá
lis helyzetéből, nemzeti könyvtári jellegéből fakadóan könyvtárügyünk egészére nézve 
hallatlanul gazdag, érdekes anyag kerül elő a repertórium révén, a közelmúlt történetének 
egyes kérdései kerülnek más, mélyebb, olykor emberibb megvilágításba. Amit — éppen az 
anyag gazdagsága miatt -  sajnálatosnak érzek, az a kis példányszám. A z OSzK Híradó 
repertóriuma mindössze 200 példányban látott napvilágot. Az Országos Széchényi Könyv
tárnak csaknem 600 dolgozója van. Noha nem képzelem, hogy valamennyi munkatárs „ki 
akarná olvasni” , tanulmányozni kívánná a repertóriumot, az intézeti közösség erősítését 
terjesztése kétségtelenül elősegítené — és akkor még nem szóltam a könyvtárügy más terü
letein is várható használók igényeiről.

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa
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C O N T E N T S

FÜGEDI Pétemé

THE INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION AND 
THE NEW HUNGARIAN STANDARD. — Historical survey o f efforts aiming at the inter
national standardization o f cataloguing; the concept o f bibliographic description; the fun
damental tasks, additional functions and regulations o f International Standard Bibliogra
phic Description for Monographic Publications; the adoption o f ISBD to other document 
types: ISBD/S (for serials), ISBD/NBM (for non-book materials), ISBD/C (for cartographic 
materials); assuring o f compatibility among different document types: ISBD/G (general); 
the connection o f standard-technical prescriptions between the ISBD-s and the Interna
tional Scientific and Technical Information System; translation o f ISBD-s into the na
tional language; ISBD/M as a basis for the new Hungarian description standard.

117-125 .p.

FÖLDI Tamás

PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE SOCIALIST SCIENTIF
IC INFORMATION. — The information system and the international relations; the role 

o f international relations in the social scientific information; Hungarian relations with so
cialist countries; relations with non socialist countries (developed capitalist and de
veloping countries); participation in international information organizations, linkage to 
international systems; disciplinary divergencies — disciplinary cross-cut; documents and 
documentation o f international relations; some conceptual and practical questions, tasks.

125-137.P.

F O R U M

ZSIDAI József

REFLECTIONS IN THE PERIOD OF PLANNING THE NATIO NAL PROFES
SIONAL INFORMATION SYSTEM IN HUNGARY. -  Criticism on Hungarian special 
information and professional literary provision; contradiction between the nature o f in
formation systems and managerial structure o f the society; autarky as the opposite part
ner o f cooperation; centralization — decentralization — frittering away; the disadvantage
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o f differentiating signalling information and the professional literary basis. The input-out
put dilemma as one o f the key problems in computerization. Experimental proposals for 
the concept o f the National System for Professional Literature.

138-148. p.

O U T L O O K

TRAINING OF LIBRARIANS AND INFORMATION SPECIALISTS A T  THE KO- 
MENSKY UNIVERSITY IN BRATISLAVA (CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUB
LIC). — The Library and Scientific Information Science Faculty by the Komensky Uni
versity in Bratislava celebrated its 25th anniversary o f its existence on October 29,1976. 
On the occasion o f this jubilee an international meeting was held. From the material pub
lished in print, entitled „Za vyssiu üroven vysokoskoleského vzdelávania kniznicnych a 
informacnych pracovnikov” published in Bratislava, 1977. 81 p. Tibor FUTA LA  prepar
ed a review.

149-151. p.

BASL, Z. — VITKOVÁ, H.

CZECHOSLOVAK GOVERNMENT DECISION ON THE FUNDAMENTAL PRIN
CIPLES OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL INFORMATION SYSTEM T ILL  
1980. — The article „Usnesení^vlády ŐSSR c. 237 77 к Zasadám rozvoje soustavy VTEI 
do roku 1980” , published in Ceskoslovenská Informatika, 1977. 9. no. 233—236. p. was 
summarized by Tibor FUT ALA .

152- 153. p.

KAZLAUKAS, E.J.

SELECTING A COMPUTER TERMINAL FOR THE LIBRARY. -  This article 
published in Special Libraries, 68. vol. 1977. 1 mo. 24—27.p. was summarized by Péter 
SÁRDY.

153— 155.p.

ROVELSTAD, M.V.

THE CHANGING DIMENSION OF LIBRARY SCIENCE. -  This article published 
in Libri, 27. vol. 1977.1 mo. 9—21. p. was summarized by Ilona KOVÁCS.

155—158.p.
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TREZZA, A J 1.

TOWARD A  NATIO NAL PERIODICALS SYSTEM. -  This article published in 
Special Libraries, 68.vol. 1977.1 л о . 7—12.p. was summarized by Ilona KOVÁCS.

158—160.p.

HRENKOVA, A A .

STANDARDIZATION OF INFORMATION-BIBLIOGRAPHIC DOCUMENTA
TION IN THE SOVIET UNION. — The article „Standardizacija informacionno-bibliogra- 
flceskoj dokumentacii v SSSR” , published in Sovetskoe Bibliotekovedenie, 1977. 3.no. 
49—64.p. was summarized by Lászlóné TARR.

161—164 .p.

SUMMANN,F.

SUBJECT CATALOGUING IN THE L IBRARY COLLECTION. (Draft for a library 
science classification system). — The work „Probleme der Sachkatalogisierung im Fach 
Bibliothekswissenschaft. Mit einem Entwurf einer Fachsystematik Bibliothekswissen
schaft” , published by the Deutscher Bibliotheksversband, Arbeitsstelle für das Biblio
thekswesen, Berlin [West], 1976. 81. p. /Bibliotheksdienst, Beiheft 122./ was summarized 
by Dénes KÖVENDE

164—167.p.

C H R O N I C L E

SECOND CONFERENCE OF NATIONAL LIBRARIES IN SOCIALIST COUN
TRIES ON ACQUISITION POLICY. -  Berlin, 25-29 September, 1977. (FERENCZY 
Endréné -  HAVASI Zoltán)

168—170.p.

CONFERENCE OF NATIO NAL LIBRARIES IN SOCIALIST COUNTRIES ON 
THE STATE OF UNION CATALOGUES AND INTERLIBRARY LOAN -  Sofia, 18- 
20 October, 1977. (FEJES Józsefné)

170—172.p.

READING RESEARCH CONFERENCE IN PRAGUE -  15-17 November, 1977. 
(N AG Y  Attila)

172—174.p.
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EXPERIENCES OF STUDY TOURS IN THE NATIO NAL LIBRARIES OF SOCIALIST 
COUNTRIES

SOMKUTI Gabriella
ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE DEUTSCHE BÜCHEREI 

(LEIPZIG).
174—180.p.

NÉMETH Mária
SCIENTIFIC RESEARCH AC ITIV ITY  IN THE NATIO NAL L IB RARY K I

R ILL  AND METHODIUS (SOFIA).
180—183.p.

SOMKUTI Gabriella
ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN  THE NATIONAL LIBRARY 

(WARSAW). — Organizational building up; scientific work (Polonica programme); 
international relations.

183—185.p.

KASTALY Beatrix
REPAIRING WORKSHOP IN THE NATIO NAL LIBRARY OF SERBIA (BEL

GRADE). — Equipment o f  the workshop and the laboratory ; practical work going 
on in the workshop; staff o f the workshop, organization o f work and the research 
activity.

185—187.p.

R E V I E W S

LIBRARY PUBLICATIONS ON A D Y ’S CENTENARY. -  Endre Ady (1877-1977) was 
one o f the greatest Hungarian poets. Last year, on the centenary o f his birth a number o f 
festival programmes were organized all over the country. On this occasion library publica
tions were issued too. Among these publications are the followings: Sándor Géza SZABÓ 
Ady and the Hungarian city Debrecen, László PÉTER Ady in this country, Emma PAPP 
— Ottilia R. MÁTYUS Ady poems on notes and records 1945—1976. (Rev. by Dénes 
KÖVENDI)

188-194.p.

VÁSÁRHELYI PÁL: Some questions o f effectiveness in the mechanized information 
system. (Rev. by Péter SÁRD Y)

194—196.p.

HALÁSZ László — N AG Y Attila: Investigation o f effectiveness in the library. 2. part. 
(Rev. by Mária KÁLM ÁN)

196—198.p.
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KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella: The repertory o f the journal „Új írás” . (Rev. by Ernő 
REGULY)

198- 199.p.

HORVÁTH Viktor: The history and repertory o f the National Széchényi Library News. 
(Rev. by Zsuzsa LÁSZLÓ, SZÍN A ÎNÉ )

199- 201.p.
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I N H A L T

FÜGEDI Pétemé

INTERNATIONALE NORMUNG DER BIBLIOGRAPHISCHEN BESCHREIBUNG 
UND DER UNGARISCHE STANDARD. -  Historischer Überblick der Bestrebungen für 
die internationale Einheitlichung der Katalogisierung; Begriff der bibliographischen Be
schreibung; Grundaufgaben, hinzugefügte Funktionen und Regeln der ISBD/M (Internatio
nale Vereinheitlichung der bibliographischen Beschreibung von Monographien); die An
wendung der ISBD (Internationale Vereinheitlichung der bibliographischen Beschreibung) 
auf andere Dokument-typen; ISBD/S (für periodische Schriften), ISBD/NBM (für nicht 
Buch Materialien), ISBD/C (für kartographische Materialien); Sicherstellung der Kompati
bilität der verschiedenen Dokument-typen: ISBD/G (allgemeines); die Verbindung der 
normativ-technischen Vorschriften mit ISBD und NTMIR (Internationales Informations
system für Wissenschaft und Technik); Übersetzungen der ISBD in Nationalsprache; 
ISBD/M als Grundlage für den neuen ungarischen Beschreibungsstandard.

117-125 .p.

FÖLDI Tamás

ZU DEN FRAGEN DER INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN AUF DEM GE
BIETE DER GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN INFORMATION. -  Das In
formationssystem und die internationalen Beziehungen; die Rolle der internationalen Be
ziehungen in der gesellschaftswissenschaftlichen Information; ungarische Beziehungen mit 
den sozialistischen Ländern (entwickelte kapitalistische Länder und aufstrebende Länder) 
Beteilung in den internationalen Informationsorganisationen; Verbindung zu internatio
nalen Systemen; disziplinarische Divergenzen -  disziplinarischer Querschnitt; Dokumente 
und Dokumentation der internationalen Beziehungen; einige prinzipielle und praktische 
Fragen, Aufgaben.

125—137.p.

F O R U M

ZSIDAI József

GEDANKEN WÄHREND DER PLANUNGSPERIODE DES NATIONALEN SYS
TEMS FÜR FACHINFORMATION IN UNGARN. — Kritik über die inländische Fachinfor
mation und fachliterarische Versorgung; Widerspruch zwischen der Natur des Informations-
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systems und der Verwaltungsstruktur der Gesellschaft; die Autarkie als Gegenstück der 
Mitarbeit; Zentralisierung — Dezentralisierung — Zerkleinerung; Nachteil in der Trennung 
signalisierender Information und fachliterarischer Basis. Eingabe und Ausgabe (input-out
put) Dilemma als eine Schlüsselfrage der Computerisation, Erfahrungsvorschläge zur Kon
zeption des Nationalen Systems für Fachinformation.

138—148.p.

A U S B L I C K

AUSBILDUNG DER BIBLIOTHEKARE UND INFORMATOREN AN DER KO- 
MENSKY UNIVERSITÄT IN BRATISLAVA (Tschechoslovakische Sozialistische Repub
lik). — Die Fakultät für Bibliothekswissenschaft und Wissenschaftliche Information bei 
der Komensky Universität in Bratislava, feierte am 29.1976. ihr 25-jähriges Bestehen. An
lässlich des Jubiläums fand eine internationale Konferenz statt und aus diesem, in Druck 
veröffentlichtem Material (Za vyssiu úroven vysokoSkolského vzdelávania kniznicnych a 
informacnych preacovnikov. Bratislava, 1977. 81 S.) hat Tibor FUT A LA  eine Rundschau 
zusammengestellt.

149—151.p.

BASL, Z. -  VÍTKOVÁ, H.

TSCHECHOSLOWAKISCHER REGIERUNGSBESCHLUSS ÜBER DIE GRUND
PRINZIPIEN DER ENTWICKLUNG DES FACHINFORMATIONSSYSTEMS, DURCH
FÜHRBAR BIS ZUM JAHRE 1980. -  Den Artikel „Usnesení vlády CSSR c. 237/77 к 
„Zásadám rozvoje soustavy VTEI do roku 1980” veröffentlicht in íeskoslovenská Infor
matika, 1977.9.No. 233—2365. hat Tibor FUTA LA  zusammengefasst.

152— 153.p.

KAZLAUSKAS, E J.

BIBLIOTHEKARISCHE ASPEKTE BEI DER AUSWAHL VON KOMPUTER
TERMINALE. — Den Artikel „Selecting a Computer Terminal for the Library” , veröf
fentlicht in Special Libraries, 68 Jg. 1977. l.No. 24—275. hat Péter SÁRDY zusammen
gefasst.

153— 155.p.

ROVELSTAD, M.V.

DIE VERÄNDERTEN DIMENSIONEN DER BIBLIOTHEKSWISSENSCHAFT. -  
Den Artikel „The Changing Dimension o f Library Science” , veröffentlicht in Libri, 27.Jg. 
1977. 1 .No. 9-21 .S. hat Ilona KOVÁCS zusammengefasst.

155—158.p.
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TREZZA, A.F.

EIN NATIONALSYSTEM DER ZEITSCHRIFTENVERSORGUNG. -  Der Artikel 
„Toward a National Periodicals System” , veröffentlicht in Special Libraries, 68Jg. 1977. 
1 .No. 7—12.S. hat Ilona KOVÁCS zusammengefasst.

158—160.p.

HRENKOVA, A A .

DIE NORMUNG DER IN F ORM ATIONS-BIBLIOGRAPHISCHEN DOKUMEN
TATION IN DER SOWJETUNION. -  Der Artikel „Stndartizacija informacionno-biblio- 
graficeskoj dokumentacii v SSSR” veröffentlicht in Sovetskoe Bibliotekovedenie, 1977.
3.No. 49 -64 .S. hat Frau László TARR  zusammengefasst.

161-164 .p.

SUMANN, F.

PROBLEME DER SACHKATALOGISIERUNG IM FACH BIBLIOTHEKSWIS
SENSCHAFT. (Mit einem Entwurf einer Fachsystematik Bibliothekswissenschaft). -  Die 
Monographie veröffentlicht im Verlag des Deutschen Bibliotheksverbandes, Arbeitsstelle 
für das Bibliothekswesen, Berlin [West], 1976. 81.S. /Bibliotheksdienst, Beifeht 122/ hat 
Dénes KÖVENDI zusammengefasst.

164—167.p.

C H R O N I K

2. KONFERENZ DER NATIONALBIBLIOTHEKEN SOZIALISTICHER LÄ N 
DER FÜR DEN BESTANDSAUFBAU -  Berlin, 25-29. IX. 1977. (FERENC Z Y  Endré- 
né -  HAVASI Zoltán)

168—170 p .

KONFERENZ DER NATIONALBIBLIOTHEKEN SOZIALISTISCHER LÄNDER 
ÜBER DIE LAGE DER ZENTRALKATALOGE UND DES AUSWÄRTIGEN LEIHVER
KEHRS. -  Sofia, 18—20.X.1977. (FEJES Józsefné)

170-172.p.

KONFERENZ FÜR LESEFORSCHUNG IN PRAG -  15-17. XI. 1977. (N AG Y 
Attila)

172-174.p.
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ERFAHRUNGEN DER STUDIENREISEN IN DEN NATIONALBIBLIOTHEKEN 
SOZIALISTISCHER LÄNDER:

SOMKUTI Gabriella
DIE ORGANISATION UND DIE VERWALTUNGSARBEIT IN  DER 

DEUTSCHEN BÜCHEREI (LEIPZIG).
174—180.p.

NÉMETH Mária
ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSTÄTIGKEIT IN  DER N A 

TIONALBIBLIOTHEK K IR ILL  UND METHODIUS (SOFIA)
180—183.p.

SOMKUTI Gabriella
DIE ORGANISATION UND DIE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER NATIO 

NALBIBLIOTHEK (WARSCHAU). — Organisatorischer Aufbau; wissenschaft
liche Arbeit (Polonica Programm); internationale Beziehungen.

183—185 .p.

KASTALY Beatrix
RESTAURIERUNGSWERKSTATT IN DER SERBISCHEN NATIO NALBI

BLIOTHEK (BELGRÁD). -  Die Einrichtungen der Werkstatt und des Laboratori
ums; die in der Werkstatt laufenden praktischen Arbeiten; Personalbestand in der 
Werkstatt, die Arbeitsorganisation und die Forschungstätigkeit.

185—187.p.

R E Z E N S I O N E N

BIBLIOTHEKARISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN ZU EHREN DER ADY-JAHRES- 
WENDE. — Endre Ady (1877—1977) war einer der grössten ungarischen Dichter. Im 
Laufe des vorigen Jahres gedenkten wir überall im Lande mit einer Reihe von Festprog
rammen, der hundertsten Jahreswende seiner Geburt. Bei diesem Anlasse erschienen, un
ter anderen, folgende bibliothekarische Veröffentlichungen: SZABÓ Sándor Géza Ady 
und die Stadt Debreczen;PÉTER László Ady bei uns; PAPP Emma — R. MÁTYUS Ottilia 
Ady Gedichte in Noten und an Schallplatten 1945—1976. (Réz.: Dénes KÖVENDI)

188-194.p.

VÁSÁRHELYI Pál: Einige Fragen der Wirksamkeit bei den mechanisierten Informations
systemen. (Réz.: Péter SÁRDY)

194-196.p.

HALÁSZ László — NAGY Attila: Untersuchung der Wirksamkeit in der Bibliothek. II. 
Teil. (Réz.: Mária KÁLM ÁN)

196—198.p.
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KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella: Repertorium der Zeitschrift „Új írás” . 1961—1973. 
(Réz.: Ernő REGULI).

198— 199.p.

HORVÁTH Viktor: Die Geschichte und das Repertorium des Nachrichtenblattes der 
Nationalbibliothek Széchényi. 1958—1974. (Réz.: Zsuzsa LÁSZLÓ, SZINAINÉ)

199— 201.p.

211



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ф Ю Г Е Д И  Петернэ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К О 
ГО  О П И С А Н И Я  И  Н О В Ы Й  В Е Н Г Е Р С К И Й  С Т А Н Д А Р Т . —  Исторический 
обзор стремлений на международную унификацию библиографического описания; 
понятие библиографического описания; основные задачи, придаточные функции 
и правила Международного стандарта библиографического описания монографи
ческих произведений (ISBD/M) применение Международной стандартизации 
библиографического описания (IS B D ); на остальные типы документов; Междуна
родный стандарт библиографического описания серийных изданий (ISBD/S); 
Международный стандарт библиографического описания не монографических про
изведений (ISBD/NBM ); Международный стандарт описания картографического 
материала (ISBD/С); обеспечение совместимости между разными типами до
кументов; Общий Международный стандарт библиографического описания 
(ISBD/G); связь между международными стандартами библиографического опи
сания и нормативно-техническими предписаниями М Ц Н Т И ; переводы между
народных стандартов библиографического описания на национальные языки; Меж
дународный стандарт библиографического описания монографических произве
дений (ISBD /М) как основа нового венгерского стандарта описания.

стр. 117— /25.

Ф Ё Л Д И  Тамаш

К В О П Р О С У  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  С В Я З Е Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -Н А У Ч 
Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И . —  Информационная система и международные связи; 
роль международных связей в области общественно-научной информации; вен
герские связи со социалистическими странами; связи с несоциалистическими (с 
развитыми и развивающимися капиталистическими) странами; сотрудничество в 
международных информационных организациях; связь с международными систе
мами; отраслевые разницы —  отраслевый профиль; документы и документация 
международных связей; несколько принципиальных практических вопросов, за
дачи.

стр. 125— 137.

Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Я  Ж И З Н Ь  С Т Р А Н Ы  

Ж И Д А И  Йожеф

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В П Е Р И О Д Е  П Л А Н И Р О В А Н И Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н 
Н О Й  С И С Т Е М Ы  Н А У Ч Н О Й  И Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  В
В Е Н Г Р И И . —  Критика отечественной специальной информации и оснащенности 
спецлитературой; противоречие между характером информационной системы и 
структурой управления обществом; автархия как противоречие кооперации; цент
рализация —  децентрализация —  раздробленность; невыгоды разделения сигна- 
летической информации и спецлитературной базы. Дилемма,.input-output” как
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один из ключевых вопросов компютеризации. Предложения к концепции Госу
дарственной системы и технической информации на основании приобретенных 
уже опытов.

— 148.

Н О В О Е  З А  Р У Б Е Ж О М

П О Д Г О Т О В К А  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е Й  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Р А 
Б О Т Н И К О В  В У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  им. Я. А . К О М Е Н С К О Г О  В Б Р А Т И С 
Л А В Е  (С С Р ).  —  Кафедра Библиотековедения и научной информации братис
лавского Университета Я. А . Коменского 29 октября 1976 г. праздновала 25-ле
тие своего существования. Обзор опубликованного материала о конференции, ор
ганизованной по поводу юбилея. (Сост.: Ф У Т А Л А  Тибор.)

стр. 149— 151.

Б А С А ,  3 ,— В И Т К О В А , Г

Ч Е Х О С Л О В А Ц К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОБ  
О С Н О В Н Ы Х  П Р И Н Ц И П А Х  Р А З В И Т И Я  Н А У Ч Н О Й  И Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  С И С Т Е М Ы  Д О  1980 Г. —  Суммирование статьи, опуб
ликованной в журнале „Ceskoslovenská informatika” от 1977 г. №  9 стр. 233—  
236. (Сумм.: Ф У Т А Л А  Тибор.)

стр. 152— 153.

К А З Л А У С К А С , Е. Й.

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  В Ы Б О Р А  Т Е Р М И Н А Л О В  ЭВМ .
Суммирование статьи, опубликованной в журнале Special Libraries” 68. год. от 
1977. г. №  1 стр. 24— 27. (Сумм.: Ш А Р Д И  Петер.)

стр. 153— 155.

Р О В Е Л Ш Т А Д , М  В.

И З М Е Н Е Н Н Ы Е  Д И М Е Н З И И  Б И Б Л И О Т Е К О В Е Д Е Н И Я . -  Суммиро
вание статьи, опубликованной в журнале „L ib ri” 27. год от 1977 г. №  1. стр.
9— 21. (Сумм.: К О В А Ч  Илона.)

стр. 155—

Т Р Е З З А , А . Ф .

Н А  П У Т И  К Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  П О  О Б С Л У Ж И В А 
Н И Ю  П Е Р И О Д И Ч Е С К И М И  И З Д А Н И Я М И . —  Суммирование стати, опуб
ликованной в журнале „Special L ibraries” 68 год от 1977 г. №  1. стр. 7— 12. 
(Сумм.: К О В А Ч  Илона.)

стр. 158—

Х Р Е Н К О В А , А . А .

С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  
Д О К У М Е Н Т А Ц И И  В С С С Р . —  Суммирование статьи, опубликованной в жур
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нале «Советское библиотековедени» от 1977 г. №  3. стр. 49— 64. (Сумм.: T A P P  
Ласлонэ.)

— 164.

Ш У М М А Н Н , Ф.

П Р Е Д М Е Т Н А Я  К А Т А Л О Г И З А Ц И Я  Б И Б Л И О В Е Д Ч Е С К О Г О  С О Б Р А 
Н И Я . -  План специальной классификационной системы по библиотековедению. 
—  Суммирование выпуска „Bibliotheksdienst. Beiheft 122” . (Сумм.: К Е В Е Н - 
Д И  Денеш.)

стр. 164— 167.

Х Р О Н И К А

В Т О Р А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О  В О П Р О С А М  К О М П Л Е К Т О В А Н И Я  
Ф О Н Д О В  В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К А Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  
С Т Р А Н . Берлин, 23— 29 сентября 1977 г. (Ф Е Р Е Н Ц И  Эндренэ— Хаваши Зол
тан.)

стр. 168—

С О В Е Щ А Н И Е  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е 
С К И Х  С Т Р А Н  О  С О С Т О Я Н И И  С В О Д Н Ы Х  К А Т А Л О Г О В  И  М Е Ж Д У -  
Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Г О  А Б О Н Е М Е Н Т А . София, 18— 20 октября 1977 г. (Ф Е -  
Й Е Ш  Йожефнэ. ) )

стр. 170— 172.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О  И С С Л Е Д О В А Н И Ю  Ч Т Е Н И Я  В П Р А Г Е . 15— 17 
ноября 1977 гг. (Н А Д Ь  Аттила.)

стр. 172— 174.

О П Ы Т Ы  П Р И О Б Р Е Т Е Н Н Ы Е  П О  С Л У Ч А Ю  К О М М А Н Д И Р О В К И  В 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К А Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  С Т Р А Н :

Ш О М К У Т И  Габриелла

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И С Т Р У К Т У Р А  У П Р А В Л Е Н И Я  Н Е М Е Ц К О Й  Б И Б 
Л И О Т Е К И . Лейпциг.

стр. 174— 180.

Н Е М Е Т  Мария

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Н А Ц И О Н А Л Ь 
Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К И  им К И Р И Л Л А  И М Е Ф О Д И Я , София.

стр. 180— 183.
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Ш О М К У Т И  Габриелла

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  У П Р А В Л Е Н Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  
Б И Б Л И О Т Е К И , Варшава. —  Структура библиотеки; научная работа (програм
ма Полоники); международные связи.

—

К А Ш Т А Л И  Беатрикс

В Р Е С Т А В Р А Ц И О Н Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  С Е Р Б С К О Й  Н А Ц И О 
Н А Л Ь Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К И . —  Оборудование лаборатории и практическая ра
бота в ней; персонаж лаборатории, организация работы и исследовательская дея
тельность.

стр. 185— 187.

О Б З О Р

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  И З Д А Н И Я  Н А  Г О Д О В Щ И Н У  А Д И . Ади Эндре 
(1887— 1919) один из наибольших венгерских поэтов. В прошлом году в госу
дарственном масштабе праздновали 100-летио его рождения. Некоторые из изда
ний, опубликованных библиотеками по этому случаю: С А Б О  Шандор Геза Ади  
и Дебрецен; П Е Т Е Р  Ласло Ади у нас; П А П П  Емма— Р. М А Т Ь Ю Ш  Оттилия 
Поэзия Ади в нотах и на грампластинках между 1945— 1976 гг. (Сост.: К Е В Е Н -  
Д И  Денеш.)

стр. 188— 194.

Вашархельи Пал: Некоторые вопросы эффективности механизированных инфор
мационных систем. (Рец.: Ш А Р Д И  Петер.)

стр. 194— 196.

Халас Ласло— Надь Аттила: Исследование эффективности в библиотека 2. ч. 
(Рец.: К А Л М А Н  М ария.)

стр. 196— 198.

Коложнэ Ковач Гизелла: Реперторий журнала „Ü j írás” 1961— 1973. (Рец.: 
Р Е Г У Л И  Эрнё.)

стр. 198— 199.

Хорват Виктор: История и реперторий журнала „A z Országos Széchényi 
Könyvtár H íradója” (Бюллетень Государственной библиотеки имени Сечени). 
1958— 1974. (Рец.: С И Н А И Н Э  Л А С Л О  Жужа.)

стр. 199—201.
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