
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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