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A Z  ISDS (IN T E R N A T IO N A L  SER IALS D A T A  SYSTEM  = 
ID Ő SZA K I K IA D V Á N Y O K  A D A T A IT  N Y IL V Á N T A R T Ó  

N EM ZETK Ö ZI R E N D SZE R )

SZILVÁSSY Zoltánné

A szerző a Magyar Nemzeti ISDS Központ vezetője, a Nemzetközi 
Központ Igazgató Testületének alelnöke. a szerk.)

Az UNESCO Főigazgatójához intézett átiratában 1977. december 21-én az Orszá
gos Széchényi Könyvtár — a Kulturális Minisztérium előzetes hozzájárulásával — elfogadta 
az ISDS Nemzetközi Központja alapszabályait s ezáltal hivatalosan is csatlakozott az ISDS 
rendszerhez. E lépés következményeként az Országos Széchényi Könyvtár keretében 
működő Magyar Nemzeti ISDS Központ a szóbanforgó nemzetközi információs rendszer 
„teljes jogú” tagjává vált.

Mi rejlik a fenti szöveg mondanivalójában és mit jelent a magyar tájékoztatásügy 
szempontjából?

Jelen cikk célja, hogy a hazai és nemzetközi irodalomban nehezen felkutatható és az 
egyes részletkérdésekkel esetlegesen foglalkozó cikkanyagot öcszefoglalja, ill. kiegészítse: 
ezáltal rendszerezett áttekintést nyújtson az ISDS fejlődéséről, működéséről, távlati ter
veiről, — s végül: megismertesse a hazai könyvtári közösséggel a szocialista országok és 
Magyarország részvételét a rendszerben, a várható előnyöket, sazezek kiaknázásával járó 
felelősség jellegét.

AZ ISDS KIALAKULÁSA -  RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Az ISDS létrehozásáról az UNESCO égisze alatt 1971-ben rendezett párizsi UNIS 1ST 
konferencia döntött. (A  konferencián 83 állam vett részt kormányszintű küldöttséggel, 
köztük Magyarország is.)

A konferencia egyhangúlag állást foglalt az UNISIST (egy tájékoztatási világrend- 
szer) megteremtésének szükségessége mellett hangsúlyozva, hogy megvalósításának alap- 
feltétele az egyes országok kooperációja az emberiség tudományos eredményeinek egye
temes hasznosítása érdekében. Az UNISIST első gyakorlati eredményei közé tartozik 
az ISDS megszervezése.

Az ISDS létrehozásáról beterjesztett javaslatot az UNESCO 16. Közgyűlése (1972) 
hagyta jóvá, a francia kormány pedig késznek mutatkozott az ISDS Nemzetközi Központ 
felállítására és működésének anyagi támogatására. Ezt követően az UNESCO főigazgatója 
1972. november 6-i körlevelében felhívta a tagállamokat az ISDS-ben való részvételre.
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Az ISDS Nemzetközi Központja — egyelőre ideiglenes szerződés alapján — 1972-ben 
kezdte meg működését Párizsban. A működése alapjául szolgáló végleges egyezményt az 
UNESCO és a francia kormány 1974 novemberében kötötte meg, a francia parlament 
1975 decemberben ratifikálta s így a Nemzetközi Központ (a továbbiakban: N K ) hivata
losan 1976 januárban alakult meg. Az alapokmányt13 az 1976 októberben összehívott 
első ISDS Közgyűlés megvitatta, módosítási javaslatokat tett, és így a végleges szöveg 
a francia kormánnyal való egyeztetés után 1977 szeptemberében jött létre. Az UNESCO 
főigazgatója 1977 novemberben ezt a véglegesített szöveget küldte meg a tagállamok 
külügyminisztériumainak — köztük hazánknak is — az alapokmány elfogadása végett.

A  RENDSZER CÉLKITŰZÉSE

A rendszer célkitűzése hármas:
1. az időszaki kiadványok (folyóiratok, napi-, hetilapok, évkönyvek, soroza

tok stb.) nemzetközi számítógépes nyilvántartásának kiépítése — minden 
országra, valamennyi tudományterületre kiterjedően, a periodika fogalmát 
a legszélesebben értelmezve,25

2. a nyilvántartás hozzáférhetővé tétele -  minden ország, intézmény és ma
gánszemély számára,

3. nemzetközi együttműködési formák kialakítása, ezen belül:
— a könyvtárak, tájékoztató szervek,kiadók és nemzetközi szervezetek tevé

kenységének összehangolása az információcsere érdekében,
— az időszaki kiadványokat bármilyen formában érintő nemzetközi szab

ványok kidolgozásának, ill. létrejöttének elősegítése.

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Az ISDS kétlépcsős szervezet, amely a párizsi NK-ból és a nemzeti (regionális) köz
pontokból áll. Az együttműködő hálózat tevékenységének koordinálása a NK feladata.

Az adminisztratív-technikai szervek a következők:
A K özgyű lés funkcióit az Alapszabály 4. -a rögzíti: a Közgyűlés feladata az Igaz

gató Testület által előterjesztett működési elvek, költségvetési és egyéb kérdések megvita
tása és elfogadása, az Igazgató Testület megválasztása. A Közgyűlés kétévenként ülésezik. 
Mivel összehívásának előfeltétele az UNESCO és a francia kormány közötti egyezmény 
létrejötte volt, csak 1976 októberében került sor az első Közgyűlés megrendezésére.

A z  Igazgató Testület (Governing Board) funkcióit az Alapszabály 5 .§ -a rögzíti. 
Az Igazgató Testületnek legfeljebb 10 teljes jogkörű tagja és kb. 3—5 megfigyelői státusz- 
szál rendelkező tagja lehet. Ez utóbbiak között foglalnak helyet a nemzetközi szervezetek 
képviselői (ICSU, ISO, IFLA, FID). Az Igazgató Testület feladata a rendszer működési és 
a NK költségvetési kérdéseiben való állásfoglalás, a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok 
elkészítései NK igazgatója által évenként összeállított jelentés felülvizsgálása. Az Igazgató
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Testület szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évenként egyszer ülésezik. Mivel mű
ködésére az első Közgyűlésen történt megválasztása után kerülhetett csak sor, 1973-tól 
1975-ig ideiglenes testület látta el a teendőket.

A Mű szaki Tanácsadó Bizottság (TAC=Technical Advisory Committee) fel
adatait az Alapszabály 6.§-a összegezi. A  tagok száma nem haladhatja meg a 10 főt. A  TAC 
tagjait a NK igazgatója jelöli ki az UNESCO főigazgatójával egyetértésben, a kinevezése
ket az Igazgató Testület hagyja jóvá. A felkért neves szakemberek az időszaki kiadványok 
vagy a számítógépes információs rendszerek területén dolgoznak és így feladatuk, hogy 
a NK-ot az ISDS-t érintő szervezési vagy műszaki jellegű kérdésekben támogassák. A TAC 
évenként legalább egyszer ülésezik. 1972 és 1976 között ideiglenes Műszaki Tanácsadó 
Bizottság működött, 1977-ben anyagi okokból nem került sor az újonnan megalakított 
Bizottság összehívására.

MŰKÖDÉSI ELVEK

Az ISDS hálózat. A párizsi NK működése a nemzeti, ill. regionális közpon
tokkal való együttműködésen alapszik. A  hálózat jelenleg 39 nemzeti és 2 regionális köz
pontból áll. A Központok tevékenységének összehangolása érdekében minden központ
nak, működése megkezdésekor megegyezést kell kötnie a NK-tal. A  szerződés meghatá
rozza az együttműködés feltételeit, az adott központ működési területét, a copyright 
megkötéseket stb.

A munka koordinálásának bevált eszköze a központok vezetőinek évente összehívott 
tanácskozása, mely az ISDS Útmutatóban17,18 lefektetett szabályok kiegészítésének, 
esetleg módosításának közvetlen fóruma. [Az eddigi konferenciák: Ad hoc megbeszélés 
az IFLA közgyűlés alkalmából 1974 Washington, Library o f Congress; majd ettől kezdve 
rendszeresen: 1.1975 Párizs, ISDS NK; 2.1976 London, British Library; 3. 1977 Moszkva, 
NTMIK (regionális központ); az idei 4. találkozást az ottawai Nemzeti Könyvtár rendezte; 
az 1979. évi 5. konferencia rendezésére három ország kért engedélyt: Franciaország, 
NSZK, Thaiföld.]

Tevékenységi kör. A párizsi NK a nemzeti (regionális) központok bejelentései 
alapján megszervezi és vezeti a nemzetközi regisztrációt. A nemzeti (regionális) központok 
a NK által szabályozott bejelentési kötelezettségükkel párhuzamosan azonos adatkészletű 
adattárakat építenek ki a területükön megjelenő időszaki kiadványok azonosítása céljából. 
Az adatelemek közül a két leglényegesebb az ISSN (az időszaki kiadványok nemzetközi 
azonosítási száma) és a kulcscím.11 * 36

Az adattárak kiépítésekor a prioritás irányelvéül a rendszer kettős felelőssége szol
gál:

— az 1971 utáni új indulású és kurrens megjelenő periodikumok számbavétele 
(részletezés ld. később)
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— a használók* igényeinek kielégítése az ISSN és a kulcscím vonatkozásában.
Az elmondottak szerint a szervezett retrospektív (1970 előtti)** regisztráció nem 

célkitűzése a rendszernek, mindazonáltal — szabályozott esetekben — kivételesen a meg
szűnt címeket is beépíti nyilvántartásába.

Az ISSN megállapítása. Az ISSN számblokkok kezelése és ezeknek a nemzeti, 
(regionális) központok számára való kiutalása a NK fçjelossége, a nemzeti központok 
viszont felelősek az illetékességi területükön publikált időszaki kiadványok ISSN-nel tör
ténő ellátásáért.

A vá logatott jelentés. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a nem
zetközi nyilvántartás „nem bírja el”  (vagyis éppen nemzetközi jellegét veszíti el azáltal), 
hogy egyes országok a területükön megjelent időszaki kiadványok teljességét jelentik 
s így a csupán helyi érdeklődésre számot tartó vagy efemer jellegű kiadványok címeivel 
mértéktelenül felduzzasztják a központi regisztert. A  Nemzeti Központok vezetőinek leg
utóbbi konferenciáján (Moszkva, 1977) döntés született a válogatás kritériumainak ki
alakításáról és jövőbeni egyeztetéséről, valamint a gépi formátum megfelelő kiegészítésé
ről.

A kérdéskomplexum logikus hajtásaként jelentkezett az un. „Pseudo-ISSN”  (vagy 
quasi-ISSN) szám problematikája: a tartalmi szempontból küszöb alatti, de nemzeti szinten 
mégis nyilvántartandó kiadványok gépi manipulálásra alkalmas, az eredeti ISSN szerke
zetével analóg azonosító számot kapnának. Lehet-e ezt a kérdést is nemzetközi szinten 
szabályozni, legyen-e a számnak vagy egyes karaktereinek valamilyen jelentéstartalma, 
részt vehetnek-e ezek a számok a nemzetközi bibliográfiai adatcserében (UBOEgyetemes 
Bibliográfiai Számbavétel) — e kérdéskör lesz a TAC következő ülésének tárgya.

Az in form ációcsere. AzISD S Útmutató hangsúlyozza: a hatékony tájékoztatás 
előfeltétele, hogy „az ISDS központok által egymás rendelkezésére bocsátott (gépi) adat
szolgáltatásnak azonos rendszerűnek kell lennie, az azonos adatelemek alkalmazása és 
a mezőhívójelek azonos rendszere révén, azonos formai és tartalmi előírások szerint...”  
Az információcsere ennek az elvnek megfelelően, de jelenleg még csupán gépi adatlapok 
segítségével, manuális úton történik; az egyes központok által kért információk a nemzet
közi formátum adott mezőjének vagy mezőcsoportjainak kitöltése útján válaszolhatók 
meg, ill. továbbíthatók (Id. a 353. oldalon a gépi adatlapot).

A z ISDS központjai között mindenfajta információcsere ingyenes.

* „Használók” : a kiadók, rcferáló-indexeló' és kereskedelmi szervek, bibliográfia-, vagy leló'helyjcgy- 
szerkesztó'ségek, egyéni kutatók, vagyis mindazok, akiknek tevékenységük vagy kutatásaik során 
az idó'szaki kiadványok azonosítására van szükségük.

Az 1970 előtt megjelent periodikák ЛТУ részét az ISO kezdeményezésére és a NK hozzájárulásával 
a Bowker cég látta el ISSN számmal. П
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A NEMZETKÖZI KÖZPONT

A Base F ile . A  NK által vezetett számítógépes nyilvántartásban (Base File-ban) 
szereplő periodikacímek száma ma már megközelíti a 60 000-et és az együttműködő tag
országok folyamatos jelentései révén egyre nő. Két nemzeti központon (USA és Nagy- 
Britannia) és a szocialista országok regipnális központján (Moszkva, NTM IK) kívül, me
lyek mágnesszalagos inputot nyújtanak, valamennyi központ még manuális úton előállí
tott gépi adatlapokon jelent a NK-nak.

A NK havonta mintegy 4 000 adatlapot képes feldolgozni (új bejelentések, javítá
sok vagy kiegészítések, kérdésekre adott válaszok) és jelenleg — anyagi fedezet híján — 
kb. 10 000 adatlap hátralékkal számol. A  lemaradást 1978 folyamán kívánja behozni.

A számítógépes rendszer. 1 973—75-ig tartott a rendszer kiépítése az École des 
Mines de Paris számítógépes kutatóközpontjával együttműködésben; ezt 1976-ban az 
UNESCO által felkért szakértői bizottság hagyta jóvá. A  bizottság egyúttal állást foglalt 
a tekintetben, hogy a széles körű on-line technikára való áttérést akkor kell megvalósítani, 
amikor a jelenlegi rendszer már elterjedten működik. A  rendszer magja az UNESCO IBM 
370/158 típusú számítógépe (OS/VS.2 operációs rendszerrel), 14 mágneslemezzel, 7 mág
nesszalaggal. A  számítóközpont Fontainebleau-ban, egy kereskedelmi cég tulajdonában 
van* és Párizzsal terminálkapcsolat köti össze. A kifejlesztett programrendszer: SERES YS
I. (=Serials Registration System I.) batch üzemű, 66 részprogrammal, ehhez kidolgoztak 
egy, a terminál segítségével realizálható, on-line javításra alkalmas programot is.

A  rendszer a következő feladatokat látja el:
— Input: új rekordok, javítások-kiegészítések, információs és ellenőrző adatokra vo

natkozó kérések
— Üzemeltetés: az adatbank fejlesztése (naprakész állapotra hozása), adatellenőrzés, 

adatvisszakeresés
— Output: kérdésekre való válaszadás és az ISDS-produktumok előállítása gépi le

olvasásra alkalmas, és nyomtatott formában.
A  rendszert fokozatosan, a szükséghez képest fejlesztik, finomítják.
A  nemzeti központok jelentései számára kialakított gépelőtti formátuma Library o f 

Congress által kidolgozott MARC formátumon alapszik.23
Szolgáltatások. A nemzeti központok — bejelentéseikért cserében — térítésmen

tesen részesülnek a NK szolgáltatásaiban, melyek jelenleg az alábbiak:
— 1974 óta 2 havonként adja közre a NK a Bulletin-t15 mely a legfrissebb bejelen

téseket tartalmazza; 1978-tól microfichen fog megjelenni (a próbaszám már meg
érkezett a nemzeti központokba)

— a Base File teljes adatanyaga mágnesszalagon és microfiche formában (megjelent 
1977 decemberben).

‘Jelenleg már folynak a tárgyalások az UNESCO azonos típusú számítógépének igénybevételéről. 
Megfelelő kapacitás biztosítása esetén komoly anyagi megtakarítás lenne elérhető.
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Megjegyzendő, hogy a Base File a nemzeti bejelentéseken kívül tartalmazza az 5 leg
nagyobb referáló intézmény periodika címanyagát is: Biosis, Chemical Abstracts, Geolo
gical Abstracts, Inspec, Bulletin Signalétique.

Szem élyzet. A  NK igazgatóját a francia kormány nevezi ki az UNESCO főigazga
tójával egyetértésben. Feladatait, hatáskörét az Alapszabály 8. §-a részletezi. Helyettese 
jelenleg nincs. A z intézet személyzete mindössze 12 főből áll.

A  NEMZETI KÖZPONTOK

A nemzeti központok — mint az az elmondottakból már kitetszett — felelősek saját 
országuk időszaki kiadványainak nyilvántartásáért és ezeknek az információknak az NK-ba 
való továbbításáért. Feladatuk továbbá a nemzeti nyilvántartásukban foglalt információk 
terjesztése, a kutatók, általában a használók tájékoztatása, az ISSN alkalmazásának elmé
lyítése, és e célból a kiadókkal való jó  munkakapcsolat kiépítése.

A  tájékoztatás fokozása érdekében a nemzeti központok — megállapodástól füg
gően -  felállíthatják és vezethetik a nemzetközi nyilvántartás teljes vagy részleges adatanya
gának gépi úton leolvasható katalógusát is, melyet a NK-tól szintén térítésmentesen ve
hetnek át.

REGIONÁLIS KÖZPONTOK

Területi, gazdasági vagy nyelvi okok egyes országokat arra késztetnek, hogy regioná
lis központot hozzanak létre. E központnak funkciói ellátásától függően háromféle stá
tusa lehet.17 A regionális központ — hasonlóan a nemzeti központokhoz — megegyezést 
köt a NK-tal az együttműködés alapelveinek és az információcsere módszerének megha
tározása céljából.

A LEGUTÓBBI IDŐK ESEMÉNYEI

Az 1. K özgyű lés (1976 Párizs, UNESCO székház). Mint azt cikkünk első feje
zetében már említettünk, az 1976 októberben összehívott 1. Közgyűlés célja az ISDS NK 
működésére vonatkozó alapokmány13 elfogadása és az Igazgató Testület megválasztása 
volt. A Közgyűlésen 26 ország és számos nemzetközi szervezet képviselői vettek részt, 
a távollevők közül 17 ország kimentette magát.

Az alapokmányt hosszas vita és szövegmódosítások után a jelenlévők többsége elv
ben elfogadta, függőben maradt azonban a viharos vitát kiváltó 4. §-ba foglalt kérdés ren
dezése: ahhoz, hogy a NK az együttműködő nemzeti központok egyre szélesedő köre szá
mára változatlanul rendelkezésre bocsáthassa eddigi szolgáltatásait (számítógépes feldolgo
zás, nyilvántartás, adatközvetítés, kiadványi tevékenység), sőt fokozhassa ezeket (micro
fiche szolgáltatás, software-közvetítés), bizonyos fokú anyagi támogatásra van szüksége
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nemcsak Franciaország és az UNESCO, hanem a tagországok részéről is. A Közgyűlés ez
zel egyetértett, a kérdés részletes kimunkálására azonban nem kerülhetett sor s ezért azt az 
Igazgató Testület feladatkörébe utalta.

Az Igazgató Testület munkássága. A Közgyűlés az utolsó napon titkos szava
zással megválasztotta az Igazgató Testületet;tagjai az itt felsorolt országok képviselői: 
Ausztrália, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, Német Szövetségi Köztársaság, 
Nigéria, Szovjetunió, Thaiföld. Ugyancsak egy-egy szavazattal rendelkezik a vendéglátó 
Franciaország és az UNESCO illetékes képviselője.

Az Igazgató Testület az 1976/77-es évadban háromszor tanácskozott. Az üléseken 
a teljesjogú tagokon kívül megfigyelőként részt vett az Egyesült Államok, Kanada és Svéd
ország egy-egy szakembere, valamint a nemzetközi szervezetek képviselői közül a/.IFLA 
UBC Iroda igazgatójá, az ICSU AB főtitkára, a FID és az ISO egy-egy kiküldött munka
társa.

A  napirenden szereplő központi téma, más fontos kérdések (pl. a szerzői jog meg
vitatása) mellett mindhárom alkalommal az ISDS NK költségvetéséhez való hozzájáru
lás ügye Volt. Hosszadalmas vita s ennek során a lehetőségek széles körű megvizs
gálása után az Igazgató Testület elkészítette javaslatát és öt, lényegében a fenti kérdést ösz- 
szefoglaló határozatot hozott. Különös figyelmet érdemlő az 1. és 4. számú határozat: az 
1. pont értelmében a tagországoknak 1977. dec. 31-ig írásban kellett nyilatkozniuk az 
ISDS NK működésére vonatkozó alapokmány elfogadásáról (ellenkező esetben csupán 
megfigyelőként és nem szavazási joggal vehetnek részt'az 1978-ban összehívandó^. Köz
gyűlésen); a 4. pont szerint a 2. Közgyűlésen részt vevő delegátusokat a kérdés elemi le
zárása érdekében, fel kell hatalmazni arra, hogy a pénzügyi, támogatás ügyében a helyszínen 
szavazhassanak.

A  2. Közgyűlés (1978 Párizs, UNESCO székház). A f. év április 4—5-ére össze
hívott 2. Közgyűlés fő feladata az Igazgató Testület javaslatainak és határozatainak megvi
tatása és elfogadása lesz.*A hozzájárulás ügyében előterjesztendő javaslatok a flexibilitás 
elvén alapulnak mind a költségvállalás, mind a kiegyenlítés vonatkozásában. Lényegük 
a következő:

— a tagországok két komponensből összetevődő költségvállalásának egyik része az 
illető ország által a központi számítógépes nyilvántartásba bejelentett címek 
mennyiségétől, azaz, az ennek alapján kiszámított százalékaránytól függ

— a NK-tal kötendő speciális megállapodások lehetőséget nyújtanánk arra, hogy az 
évi átutalások helyett egyes nemzeti központok más formában támogassák a N К чП, 
pl. bérnyomás, konferenciák, továbbképző szemináriumok rendezése útján.

Az elmondottakból világos, hogy a javaslatok elfogadása esetén a helyzet számunkra 
rendkívül kedvezően alakul: a kis országok arányosan kisebb mértékű hozzájárulásért 
ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, mint a nagyobb, több kiadvánnyal 
rendelkező országok.

*

A cikket márciusban kapta kézhez a Szerkesztőség, -  a Közgyűlés azóta lezajlott.
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TÁVLATI TERVEK

A 2. Közgyűlés elé terjesztendő kiegészítő téma az 1980—85 évekre felvázolt fej
lesztési terv. Ennek főbb pontjai:

1. A rendszer ill. hálózat kiterjesztése a fejlődő országokban az IDRC (International 
Development Research Center) segítségével, mely kész anyagi támogatást nyújtani az ezen 
országok nemzeti központjainak felállításához, működtetéséhez, számítógépes rendszerük 
kiépítéséhez.

2. Fentiekkel összefüggésben, a Rendszerben dolgozó személyzet oktatása, tovább
képzése szemináriumok és/vagy a NK-ban való helyszíni gyakorlás útján.

3. A számítógépes rendszer:
— átadása, software-közvetítés (un. típus software-csomagok révén, nemzeti ill. 

regionális központok teljes vagy részleges automatizálás céljából)
— fejlesztése: az on-line rendszer fokozatos kiépítése

4. A hálózat munkájának koordinálása terén:
— az ISDS Útmutató (Guidelines) javított kiadásának megjelentetése
— ISDS kézikönyv (Manual) kidolgozása, közreadása.

MAGYARORSZÁG ÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
RÉSZVÉTELE AZ  ISDS-BEN

A moszkvai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ (NTM IK ) 
hét szocialista ország* képviseletében 1973 november 1-én ideiglenes szerződést kötött az 
ISDS NK-tal, mely szerint a rendszerben regionális központ funkcióját tölti be. A végle
ges megállapodás az érdekelt országok jóváhagyása után 1975 májusban lépett életbe. 
A megállapodás értelmében az egyes országoknak a rendszeren belül mind az információ 
nyújtása, mind a Nemzetközi Központ szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében teljes 
önállósága van.

A szocialista országok nemzetközi információs rendszerén (NTM IR) belül működő 
IKARR elnevezésű alrendszer (Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs rendsze
re), mely ma már — fejlődésének 3. szakaszában — kompatibilis az ISDS rendszerrel, szin
tén beleépül az információs világrendszerbe. Mágnesszalagos szolgáltatása két kísérleti sza
lag Párizsba való küldésével 1976—77-ben megindult, az üzemszerű szolgáltatás 1978 vé
gétől várható. A NTMIK-nek mint regionális központnak, koordináló-közvetítő szerepe 
van mind az ISDS, mind az IKARR vonatkozásában.

*
Bolgár Népköztársaság, Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Kubai Köztársaság, Lengyel Népköztár
saság, Mongol Népköztársaság, Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság.



A szocialista országokban az ISDS Nemzeti Központok a már korábban megin
dult IKARSZ* munkálatokért felelős adatszolgáltató intézmények lettek: Magyarországon 
az Országos Széchényi Könyvtár.

Az OSzK az 1973 óta folyó ISDS munkálatok során:
— megszervezte a hazai ISSN rendszert, az érdekelt minisztériumokkal Ш. országos 

hatáskörű szervekkel egyetértésben, és a magyarországi kiadókkal együttműködve,
— bejelentette és folyamatosan jelenti a számítógépes adatfeldolgozás kívánalmai 

szerint a magyarországi időszaki kiadványok adatait a központi regisztráció szá
mára,

— a kezdetektől fogva és folyamatosan aktív módon részt, vesz az ISDS rendszer 
kialakítása során szükségessé váló szabványosítási munkákban25,27,29 Ш. a vo
natkozó hazai szabványok kidolgozásában.26, 28

Jelenleg a gyakorlati munkákat, belső munkamegosztás alapján, a Magyar Nemzeti 
ISDS Központ és a Magyar ISSN Iroda megosztva végzik. Az Iroda, 1976. január 1-én 
történt megszervezése óta az OSzK-ban a Kötelespéldány Szolgálat keretében működik és 
szoros kapcsolatot tart a kiadókkal és közreadókkal.

AZ ISDS ÉS A M AGYAR TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Ajánlásai kidolgozása során az UNISIST konferencia két fontos alapelvet szögezett 
le: 1. korunkban a tudományos munka és az információ elválaszthatatlan tevékenységek, 
melyek nemzetközi méretű egymásrautaltsága az egyes nemzetek kooperációja révén hasz
nosítható: minden résztvevő fél ad is, kap is. 2. A  számítógépek korában kiépítendő tá
jékoztatást úgy kell megszervezni, hogy a gépi tájékoztatásban adott helyen keletkező 
output egyebütt inputként legyen alkalmazható. Magyarország részvétele az ISDS rend
szerben a fenti két alapelv gyakorlati megvalósíthatóságának klasszikus példája:

— A hazai tudományos szintű folyóiratok, évkönyvek stb. adatainak a nemzetközi 
nyilvántartásba való bejelentéséért cserébe az időszaki kiadványok vonatkozásában 
a hazai tájékoztatásügy hozzájut az egész tudományos világra kiterjedően, a min
denkori legfrissebb adatokhoz (mágnesszalagon vagy egyéb formában).

— A  Párizsban készült mágnesszalag (számítógépes output), kiegészítve a szocialista 
országok időszaki kiadványaira vonatkozó adataival, inputként lenne alkalmaz
ható egy magyarországi adatbank kiépítésekor, mely adatbank a hazai periodika
nyilvántartási rendszer (=a nemzeti időszaki kiadványok és az országba járó kül
földi időszaki kiadványok nyilvántartása) és az erre épülő tájékoztatási tevékeny
ségek alapjául szolgálna.

Mi sem időszerűbb ma, amikor az OSzIR (Országos Szakmai Információs Rendszer) 
koncepció jegyében a hazai tájékoztatásügy helyzetét és hatékonyságát vizsgáljuk, mint 
az, hogy felelősséggel rákérdezzünk, mik azok az információs tevékenységek, melyek az **

**A z alrendszer neve fejlődése első két szakaszában „Szolgálat” volt (cs nem rendszer).
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említett adatbankra épülhetnének, milyen további lehetőségek rejlenek abban, hogy 
hazánk mind az ISDS-ben, mind az IKARR-ban tevékenyen részt vesz.

Az alábbiakban, a részletes kifejtést mellőzve, néhány pontban összegezzük azokat 
a lehetőségeket, melyekkel már ma számolhatunk:

— Kapcsolat a hazai és külföldi szakmai-ágazati rendszerekkel (az adatbázis hazai 
használtatása és informálás külföld felé).

— Részvétel az UBC (Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel) programban a hazai idő
szaki kiadványok vonatkozásában.19

— Az időszaki kiadványok országos elosztásának ill. lelőhelyének kurrens nyilván
tartása mind a hazai, mind a külföldi megjelenésűek vonatkozásában.

— Az erre épülő kiadványi tevékenység: a szakirodalmi dokumentumok széles kör
ben való hozzáférhetővé tétele (lelőhelyjegyzékek, szakmai kooperációs körök, 
hálózatok jegyzékei stb. révén).

— Kereskedelmi nyilvántartások (terjesztés: hazai és külföldi viszonylatban az ISSN 
szám-adta gépi azonosítás alkalmazása útján. Ezzel kapcsolatban csak jelezzük, 
hogy nemzetközi szinten felmerült már a posta index-számok jövőbeni funkció
jának, esetleges törlésének kérdése. A  helyzetet jelenleg tanulmányozzák).

Befejezésül szólnunk kell arról, hogy most már a Rendszerhez való hivatalos csatla
kozással, lehetőségünk nyílik arfa is, hogy a számítógépes feldolgozással kapcsolatban ren
delkezésre álló szellemi tőkét hasznosítsuk: a Párizsban kikísérletezett programok, a térí
tésmentesen hozzáférhető software -  mintegy 70 programcsomag — a hazai adatbank ki
építése céljára rendkívüli haszonnal járna. Nem szorul magyarázatra, hogy a kis országok, 
köztük Magyarország tájékoztatásügyének infrastruktúrája a világméretű információs rend
szerekbe való bekapcsolódás, ill. az ezek révén nyert kész információk átvétele útján 
építhető ki, bővíthető leggazdaságosabban.
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s z a b v á n y o s í t á s i  f e l a d a t o k  a  k ö n y v t á r -
ÉS T Á J É K O Z T A T Á S Ü G Y  T E R Ü L E T É N

KURUC Irnréné

Az 1950-es években az új, akkor alakuló könyvtár- és tájékoztatásügy területén 
jelentős szerepet tötöttek be a fejlesztést, a módszerek és eszközök egységesítését 
segítő új szabványok. Az 1951—1955 közötti években megjelent könyvtári és dokumentá
ciós szabványok akkor nemzetközileg is kiemelkedő teljesítménynek számítottak.

A 15—20 évvel ezelőtt szabványokba foglalt előírásokat a gyakorlati igények azóta 
túlhaladták, kidolgozásra kerültek alapvető nemzetközi szabványok és szabványajánlások, 
új szabványosítási problémák is felmerültek. Könyvtári és dokumentációs szabvány 
viszont alig készült az elmúlt 15 évben. Jelentősége miatt mégis ki kell emelni az Egye
temes Tizedes Osztályozás (ETO) teljes és rövidített táblázatainak a kiadását szabvány
ként*, ami világviszonylatban is számontartott eredmény. ,

Az utóbbi évek figyelemreméltó eredménye az MSZ 3563-73 „Nemzetközi szabvá
nyos azonosító könyvszámozás (ISBN)”  és az MSZ 3567—75 „Időszaki kiadványok és 
sorozatok nemzetközi azonosító számozása (ISSN)”  szabványok kidolgozása. Megkezdte 
és egyre szélesedő területen folytatja működését .a magyar ISBN Iroda.

Az 1970-ben lezajlott III. Országos Könyvtárügyi Konferencián, a szolgáltatásokkal 
foglalkozó szekcióülésen a szakterület fontos, időszerű kérdései között ismertették azokat 
a problémákat, amelyek szükségessé tették a könyvtári és dokumentációs szabványosítás 
feladatainak áttekintését: az egységes alapok fontossága (elsősorban a könyvtárak együtt
működésének hatékonysága érdekében); gépesítés, a műszaki berendezések alkalmazása; 
a szabványosításnak a korszerű vezetési módszereken belül betötött szerepe; az új könyv
tári berendezések iránt jelentkező tömeges igény; továbbá egyre szorosabbá váló nemzet
közi kapcsolataink.

Valamennyi résztvevő véleménye megegyezett abban, hogy a hazai könyvtár- és 
tájékoztatásügyet érintő szabványokat gyorsabb ütemben kell kidolgozni. Ennek érdeké
ben készült el az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ vezetésével 
„A  könyvtári és tájékoztatási (dokumentációs) szabványosítás távlati munkaterve 
1975-1980 időszakra.”

Teljes kiadás: MSZ 16500-73 és MSZ 16599 69 között megjelent szabványok. 
Rövidített kiadás: MSZ 4000 66.
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A szerteágazó témakörök áttekintésére leginkább ez a terv alkalmas, amely szerint 
a könyvtár- és tájékoztatásügy területén a következő legfontosabb szabványosítási fel
adatok adódnak:

Dokumentumok alakisága

Az e csoportba tartozó szabványok tulajdonképpen a dokumentumtípusok megje
lenési formájáról intézkednek és így tágabb kört érintenek (pl. kiadói tevékenységet). 
Mivel a dokumentumok leírásának alapja maga a dokumentum, nem közömbös, hogy 
a dokumentumon a leíráshoz szükséges adatok megtalálhat ók-e, s ha igen, hol és milyen 
formában. Az ide tartozó magyar szabványok jelentős része tartalmilag elavult, módosítás
ra szorul, hiszen pl. új nemzetközi szabványosítási dokumentumok kerültek kidolgozásra, 
amelyekkel nincs meg az összhang, és szükség van új szabványok kidolgozására is. Ezért 
még ez évben megkezdődnek az MSZ 3402 „Könyvek címlapja, belső elrendezése és kolo
fonja”  szabvány revíziójának munkálatai (az új szabvány előreláthatólag 1979-ben jelenik 
meg). A  nem hagyományos dokumentumok alakiságainak szabványosítását nemzetközi 
szinten megkezdték (pl. film, hanglemez stb.), de e dokumentumtípusok nagy száma és 
jelentősége ellenére csak a legutóbbi időkben. Új szabványok kidolgozásakor azonban álta
lában célszerűnek látszik megvárni a nemzetközi szabványok elkészülését.

Dokumentumok leírása

Kétségtelen, hogy ennek a témakörnek a szabványai a könyvtárak legszélesebb 
körének munkájára hatnak ki, hiszen a dokumentumok leírása (címleírás, bibliográfiai 
leírás) minden könyvtári és dokumentációs munkában alapvető fontosságú. A  nemzetközi 
szabványosítás a legutóbbi időkig nem sokat foglalkozott a bibliográfiai leírás szabványosí
tásával, csupán a bibliográfiai hivatkozás főbb elemeinek nemzetközi szabványajánlásait 
számíthatjuk ide. Ezen a területen vannak ugyanakkor a leggyorsabb megoldást követő 
problémák, mivel

— a szakirodalmi dokumentumok köre rohamosan bővül,
— már ma is gyakori a dokumentumleírások gépi információhordozókra rögzítése és 

ez a jövőben egyre általánosabbá válik,
— a dokumentumokról szóló információcsere bővül, kapcsolatok létesülnek a nem

zeti, nemzetközi rendszerek között is.
Ezeknek a tényezőknek a hatására gyakorlatilag használhatatlanná váltak a jelenleg 

érvényes szabványok. A  nemzetközi információcserébe való bekapcsolódás lehetősége 
csak akkor biztosítható, ha nemzetközileg egységes rendszert dolgoznak ki a dokumen
tumok leírására, és az egyes dokumentumtípusok (könyvek, időszaki kiadványok stb.) 
bibliográfiai leírásának szabványosítását egymással összefüggésban, nem pedig egymástól 
elszigetelten oldják meg. Ilyen egységes nemzetközi bibliográfiai leírási rendszer a koráb
biakban nem létezett. Ezt a hiányt kívánta pótolni az IFLA  Katalogizálási Bizottsága által 
kidolgozott tervezet, a „Nemzetközileg egységes bibliográfiai leírás monografikus kiad
ványok számára” , az ISBD/M. 1972-ben az ISO/TC 46 WG 6 napirendre tűzte a „Nem
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zetközileg egységes bibliográfiai leírás monografikus kiadványok számára”  adaptálását 
nemzetközi szabványként. E téren azóta jelentős előrelépés történt.

Az IFLA  által, az UNESCO támogatásával létrehozott UBC International Office 
(Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel Nemzetközi Iroda) keretén belül a bibliográfiai 
leírás és a géppel olvasható információcsere szempontjából kiemelkedő jelentőségű IFLA- 
szabályzatok (ISBD/G, ISBD/S, ISBD/NBM, ISBD/CM) kerültek kidolgozásra. A fenti sor
rendben általános, illetve az időszaki és a sorozati kiadványok, az audiovizuális dokumen
tumok, továbbá a térképészeti anyagok bibliográfiai leírásait szabályozó ISBD-k jelentek 
meg.

A nemzetközi munkákkal párhuzamosan folynak a magyar szabvány kidolgozásának 
munkálatai. 1978 első félévében megjelenik az MSZ 3424/1 „Bibliográfiai leírás. Könyvek” . 
E sorozat keretében még ez évben elkészül a „Bibliográfiai leírás. Szabadalmak” szabvány. 
Megkezdődtek már az „Időszaki kiadványok bibliográfiai leírása”  szabvány előmunkálatai 
és előreláthatólag 1979-ben befejeződnek. Az év folyamán elkészülnek egy új szabvány- 
sorozat első darabjai, amelyek a besorolási adatok (címfej, rendszó) megválasztásával, 
foglalkoznak.

Kódok és rövidítések

Az idetartozó szabványok területén jelentős előrehaladás volt 1977-ben: megjelen
tek az MSZ 3410 „Országnevek kódjai” , valamint az MSZ 3400 „Nyelvek kódjai”  magyar 
szabványok. E szabványok alkalmazása messze túlnő a könyvtárügy és dokumentáció 
területén.

Könyvtári területen jóval gyakoribb a különféle, rövidítéseket tartalmazó szabvá
nyok alkalmazása, így pl. az MSZ 3404—51 Folyóiratok címrövidítése, amelynek revíziós 
munkálatai 1977-ben befejeződtek. Az új szabvány a „Magyar időszaki kiadványok cím
rövidítése” 1978 elején megjelent. Az új magyar szabvány figyelembe veszi az „Időszaki 
kiadványok adatainak nemzetközi nyilvántartása”  (ISDS) rendszer követelményeit, és tar
talmazza a folyóiratcímek „generikus” , tipikus szavainak a teljesség igényével készült 
jegyzékét. Ennek megfelelően a szabvány két részből áll: az első rész tartalmazza a rövidí
tés szabályait, a második rész pedig magyar és latin című, hazai kiadványok címében elő
forduló mintegy 1300 szó rövidítését. Ezáltal a gyakorló könyvtárosok munkáját a szab
ványjelentősen megkönnyíti.

A  különféle dokumentumtípusok bibliográfiai leírásában előforduló, tipikus szavak 
rövidítésének szabványosítása szintén a közeljövő feladata. Nemzetközi szinten is foglal
koznak e kérdés szabványosításával.

E terület vajamennyi szabványának közös jellegzetessége az, hogy a szabvány kidol
gozásán kívül fel kell készülni központilag elvégzendő munkákra, mint pl. a megfelelő 
kódok megadására (ez az ISBN és ISSN esetében már folyik is), továbbá a kód- és rövidítés
jegyzékek naprakészen tartására és kiegészítésére (pl. országnevek kódjai, időszaki kiadvá
nyok címrövidítése).
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A betűrendbe sorolás elsősorban a korszerű technika alkalmazása miatt igényel új, 
a jelenleginél korszerűbb szabványt.

Az MSZ 3401 „Betűrendbe sorolás szabályai”  szabvány revíziója folyamatban van, 
1979-ben várható az új szabvány megjelenése.

A  transzliterációs szabványok közül a hazai könyvtár- és tájékoztatásügyet elsősor
ban a cirillbetű szláv (elsősorban orosz) nyelvekről történő átírása érinti. A jelenleg érvény
ben lévő magyar szabvány eleve csak a könyvtári és dokumentációs területen került alkal-

”4.

mazásra. A  szabvány régi, tartalmilag elavult, és mivel az érvényben levő nemzetközi szab
ványok előtt készült, ezekkel nem kompatibilis.

A  terület szabványosítási nehézségeit mutatja az a tény, hogy a jelenleg érvényben 
lévő ISO szabványok reviziója több éve folyik, de még nem sikerült minden érdekelt 
számára elfogadható átírási rendszert kidolgozni. A KGST keretében szintén folynak 
a „Cirill ABC betűinek átírása a latin ABC betűire”  KGST-szabvány munkálatai. Ez utóbbi 
előreláthatólag 1978 végén kerül jóváhagyásra, s 1979-ben várható magyar szabványként 
való honosítása. A KGST szabványa kidolgozását mindenképp-Célszerű volt megvárnunk, 
hiszen a nemzetközi és hazai gyakorlat közötti kompatibilitás csak így biztosítható.

Osztályozás, tezauruszok

E terület szabványai szinte valamennyi könyvtár tevékenységét érintik. Az ETO 
(Egyetemes Tizedes Osztályozás) terén megvalósult munkákról már szóltunk. Kiegészíté
sül azt kell még megemlíteni, hogy a teljes kiadás táblázatainak a „karbantartása” folya
matosan halad. 1977-ben — az igények nagy száma miatt — sor került az ETO rövidített 
kiadásának korszerűsítésére és ismételt megjelentetésére.

Bár napjainkig az ETO a legelterjedtebb osztályozási rendszfer, hiányosságai, korlá
tái közismertek. A tudományos-műszaki fejlődést a dokumentumok, a szakirodalom 
mennyiségének rohamos növekedése is jellemzi. Ugyanakkor szakadatlanul nő az informá
ciót igénylő szakemberek száma. Ez olyan helyzetet teremt, amelyben a dokumentumok 
feltárása, kiválasztása hagyományos módszerek alkalmazásával egyre kevésbé lehet haté
kony.

Az információkeresés problémáját olyan információkereső rendszerek tudják meg
oldani, amelyek tartalmazzák a dokumentumok természetes nyelvről formalizált nyelvre 
történő fordításának algoritmusát, a keresés algoritmusát elektronikus számítógépet vagy 
más berendezést alkalmaznak. A jelenlegi információkereső rendszerek tezauruszba foglalt 
deskriptor-nyelvet használnak, amely biztosítja a többszempontú információkeresést,cs 
lehetővé teszi az információhordozó dokumentumok koordinált indexelését. 1977. elején 
megjelent az MSZ 3418 „Magyar nyelvű információkereső tezaurusz. Szerkezet, összetétel 
és megjelenési forma” szabvány. A többnyelvű információkereső tezauruszok szabványo
sításának kérdésével a KGST és az ISO egyaránt foglalkozik.

Betűrendbe sorolás és transzliteráció
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Ide tartoznak a könyvtári és dokumentációs munka adminisztrációját érintő szab
ványok: az állomány-nyilvántartás, könyvtári, ügyviteli nyomtatványok, raktározási táblá
zatok szabványai. Az MSZ 3448 „könyvtári állományleltározás”  és az MSZ 3449 
„A  könyvtári bélyegzés”  szabványok felülvizsgálata folyik. Az új szabvány szabványsoro
zatként fog megjelenni, és figyelembe veszi a 3/1975./VIII. 17./ KM-PM számú együttes 
rendeletet, „A  könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő 
törlésiről szóló szabályzatot és az azt kiegészítő, 1978-ban megjelenő irányelvet. A könyv
tári berendezésekkel, helyiségekkel kapcsolatos problémák megoldására célszerűbbnek 
látszik műszaki irányelvek kidolgozása.

Gépesítés (szervezéstechnikai eszközök, 
gépi adatfeldolgozás, reprográfia)

A korszerű technika térhódítása, a számítógép alkalmazása a könyvtári munkában 
és a dokumentáció területén sürgősen szükségessé teszi egyes berendezések, eljárások, 
„termékek”  szabványosítását. Uj szabványosítási téma a „Bibliográfiai adatok kommu
nikációs formátuma információcserére szánt mágnesszalagokon” . Ebben kell meghatározni 
a bibliográfiai adatok rögzítési módját a géppel olvasható információhordozókon. 
A KGST és az ISO keretében folyik már a probléma szabványosítása, a nemzetközi 
szabványok kidolgozásának befejezése után célszerűnek tűnik magyar szabvány kidolgo
zása is.

* * *

Az egyes szabványosítási problémák tárgyalásakor szinte állandóan hivatkoztunk 
a nemzetközi szabványosításra. A nemzetközi szabványosítás a könyvtárügy és dokumen
táció területén a KGST-ben, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Köz
pontban (NTM IK) és az ISO „Dokumentáció” elnevezésű műszaki bizottságban (ISO/TC 
46) folyik.

NTMIK-ban dolgozzák ki a KGST szabványok, KGST szabványajánlások terveze
teit, valamint azokat a normatív-műszaki előírásokat (NME), amelyek a Nemzetközi Tudo
mányos és Műszaki Információs Rendszeren (NTM IR) belül kerülnek alkalmazásra. Az 
NTMIK-ban eddig 5 KGST-szabvány tervezetét dolgozták ki, ezeket a KGST Szabványügyi 
Állandó Bizottság hagyja jóvá. Az NTMIK Meghatalmazott Képviselők Bizottsága 13. ülé
séit, 1976. decemberében elfogadta a NTMIK 1977-80 időszakra szóló távlati szabványosí
tási munkatervét. A terv szerint 4 KGST szabványtervezet és 7 normatív műszaki előírás 
kidolgozását tervezik a tervidőszakban.

A Nemzetközi Szabványügyi Tervezetben, az ISO/TC 46 „Dokumentáció”  műszaki 
bizottság munkaterületébe tartozó témakörben eddig 25 szabvány, szabványajánlás és 12 
tervezet kidolgozása fejeződött be.

Az utóbbi évek megsokasodott feladatainak ellátása érdekében a tagországok -  
a ! C/46 1976 májusában, Brüsszelben megtartott plenáris ülésén — elhatározták egy un.

Könyvtári munkafolyamatok, eszközök, berendezések
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„Irányító Bizottság”  létrehozását. Az Irányító Bizottság 6 ország és 4 nemzetközi szerve
zet képviselőiből áll. Az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, az 
NSZK és Svédország mellett a magyar tagszervezet képviselőjeként VAJDA Erik, az 
OMKDK igazgatóhelyettese vesz részt az Irányító Bizottság munkájában. A z Irányító 
Bizottság feladata az ISO/ТС munkáinak a koordinálása, a munkák prioritásának a terve
zése, továbbá együttműködés nemzetközi szervezetekkel.

A fentiekből kitűnik, hogy a könyvtárügy és dokumentáció területén igen sok a kö
vetkező tervidőszakban megoldásra váró feladat. A  szakterületen végzett szabványosí
tás a feladatok korszerű megoldásának, a továbbfejlődésének egyik alapfeltétele.

Összefoglalásként tekintsük át még egyszer a hazai könyvtár- és tájékoztatásügyi 
szabványosítás újabb, kézzelfogható eredményeit: A  közelmúltban elkészült és megjelent 
szabványok:

MSZ 1650—73 — MSZ 16599—69: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás teljes kiadása 
MSZ 4000—66: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás rövidített kiadása 
MSZ 3563—73: Nemzetközi szabványos azonosító könyvszámozás (ISBN)
MSZ 3567—75 : Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító számozása 
(ISSN)
MSZ 3410—77: Országnevek kódjai 
MSZ 3400—77 : Nyelvek kódjai
MSZ 3419—77: Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények adatait tartal
mazó adattárak

Megjelenés előtt álló vagy jelenleg készülő szabványok:
Könyvek címlapja, belső elrendezése és kolofonja (MSZ 3402 revíziója)
Bibliográfiai leírás. Könyvek (MSZ 3424/1)
Bibliográfiai leírás. Könyvek (MSZ 3424/1)
Bibliográfiai leírás. Szabadalmak
Magyar időszaki kiadványok címrövidítése (MSZ 3404 revíziója)
Betűrendbe sorolás szabályai (MSZ 3401 revíziója)
A  könyvtári állomány nyilvántartása (MSZ 3448 és 3449 revíziója)
A fentiek mellett a már idézett távlati munkaterv, továbbá a nemzetközi és hazai 

szabványosítási igények alapján még igen sok, fontos, napi munkánkat meghatározó szab
vány kidolgozásának kell megindulnia és befejeződnie a belátható jövőben.

367



A  NEM ZETI K Ö N Y V T Á R  A  SZA K M A I  
INFO R M ÁCIÓ S R EN D SZER EK BEN

ZIRCZ Péter

Az országos szakmai információs rendszer (OSzIR) kialakításának előmunkálatai 
időszerűvé teszik annak számbavételét, hogy milyen helyet, szerepkört tölthet be az Orszá
gos Széchényi Könyvtár a hazai — és nem utolsó sorban a nemzetközi — információs rend
szerekben.

Vizsgálódásunk során célszerűbbnek látszik az utóbbiból — nemzeti könyvtárunk 
nemzetközi információs kötelezettségeiből — kiindulni, amit leginkább meghatározó (sók 
tekintetben a hazai információs rendszert is determináló) jelentőségük indokol.

„ÖNELLÁTÁS” VAGY EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az információmennyiség növekedése — drámaian fogalmazva: az „információrob
banás”  — csak azért nem igazi közhely, mert a legutóbbi időben világszerte kételyek me
rültek fel a növekedés folyamatossága, a „robbanás” valódisága iránt. A növekedés — min
denekelőtt az információhordozó dokumentumok számának szaporodása — természetesen 
nem tagadható, egyre több jel kezd azonban arra mutatni, hogy részint külső tényezők 
(a kiadási költségek világszerte tapasztalható gyors növekedése, a papírhiány stb.), részint 
tudományszervezési szemléletváltozás (a hagyományos publikáció — mint a kutatói presz
tízs egyik elsődleges szilárdítási eszköze — helyenkénti háttérbeszorítása), nem utolsó sor
ban azonban új — időt és költséget megtakarító — publikációs formák (mikrofilmkiadvá
nyok, „szinoptikus” folyóiratok stb.) megjelenése a növekedés ütemét mérsékelni fogja. 
Kevésbé került azonban a figyelem középpontjába a modern információügy egy másik 
világjelensége: a világméretűvé vált „információtranszfer” . Holott amennyire nyilvánvaló, 
hogy ma már egyetlen állam sem alapozhatja tudománypolitikáját „önellátásra”  éppúgy 
kézenfekvő, hogy a kutatást, fejlesztést (s tegyük hozzá: a mindkettővel összefüggő okta
tást, közművelődést) közvetlenül kiszolgáló információs rendszerét sem építheti autarkiára. 
A fejlődés tehát áz autark információpolitika ellen szól: nálunk fejlettebb és gazdagabb 
kis államok számára is egyre inkább létkérdés a nem zetközi információs egy ülj. mű
ködési vállalkozásokban való részvétel. Nem szólva arról, hogy a bekapcsolódás épp a kis 
(és ennek megfelelően: viszonylag csekély információtermelésű) államok számára a leg 
előnyösebb, hiszen saját információtermésének csereértéke aránytalanul nagy: megkapja 
érte az együttműködésben résztvevő államokban előállított információkat. Magyarország 
esetében az előbbi előnyöket fokozza nyelvi elszigeteltségünk feloldási lehetősége.
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A „hivatalos”  magyar információpolitika szinte a legutóbbi időkig jórészt autark 
volt (a szakirodalmi információról van szó!). Ez alakult ki a felszabadulást követően és — 
néhány saját útját járó ipari ágazat (például: építésügy) kivételével — lényegében változat
lan maradt a hatvanas évek derekáig. Kétségtelen, hogy a nemzetközi információs együtt
működésnek a századforduló óta (Ötlet óta) elő-előbukkanó gondolatát az elektronikus 
adatfeldolgozás megjelenése tette elérhetővé, reálissá, de érdekességként érdemes megje
gyeznünk, hegy Magyarországon a hagyományos (manuálisan előállított) külföldi infor
mációs szolgáltatások -  például referálólapok -  hazai adaptálásának, magyarra fordí
tott változatuk kiadásának a gondolata legfeljebb ötletszintig jutott el, komoly mérlegelés 
tárgyává sohasem vált.

A hatvanas években — a számítástechnika informatikai alkalmazásán kívül — új 
tényezőként jelentkezett a világméretű információs vállalkozások reneszánsza, az ENSZ, 
UNESCO és a szakmai szövetségek: FID, IFLA  által támogatott, szervezett vállalkozások 
kibontakozása. És számunkra döntő fontosságúvá vált az un. regionális információs rend
szerek — mindenekelőtt a KGST-ben tömörült államok nemzetközi információs rendsze
reinek — létrejötte. Szocialista állam számára e rendszerek optimálisan biztosítják mind
azokat az előnyöket, amelyek a nemzetközi információs együttműködésből származhat
nak. Mint ismeretes, két ilyen rendszer létezik: az egyik az elsősorban természet- és műsza
ki tudományok felé orientált Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer 
(NTM IR ),a másik a társadalomtudományokat felölelő Nemzetközi Társadalomtudományi 
Információs Rendszer (magyar rövidítése nem közkeletű, orosz betűszóval: MISzON= 
Mezsdunarodnaja informacionnaja szisztéma obsesesztvennoj nauki). Kézenfekvő, hogy 
e rendszerekben erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten maximális mértékben közremű
ködünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az NTMIR-rel való együttműködésből 
évek óta három magyar könyvtár (intézmény) veszi ki részét: az OSzK — az időszaki 
kiadványok automatizált regisztrációs rendszerében (a rendszertanács tagja, kijelölt nem
zeti szerv), a KMK „az informatika elmélete és gyakorlata”  rendszerében (az OMKDK-val 
együtt, egy meghatározott témában nemzetközi bázisintézmény), valamint az ipari kata
lógusok speciális rendszerében a KLTE Könyvtára (a rendszertanács tagja, kijelölt nemzeti 
szerv). Külön kell szólni a NTMIR keretek között folyó elméleti és szabványosítási tevé
kenységről, amelyben — egyéb magyar szakemberek mellett — az OSzK szakemberei 
nemcsak munkaanyagok készítésével, javaslatok véleményezésével, hanem KGST szabvá
nyok és az NTMIR keretében alkalmazandó un. normatív-műszaki előírások tervezeteinek 
kidolgozásában is részt vettek, ill. részt vesznek.

A társadalomtudományok nemzetközi információs rendszerében — amelynek hazai 
bázisát szinte kivétel nélkül könyvtárak alkotják, és amelynek hazai vezető intézménye az 
MTA Könyvtára — az OSzK a magyar irodalom és a magyar történelem területén működik 
együtt.

A KGST államok információs rendszereiből eredő felbecsülhetetlen előnyök birtoká
ban sem mondhatunk le arról, hogy részt vegyünk olyan világméretű vállalkozásokban, 
programokban, amelyek célja, szelleme megegyezik a szocialista Magyarország információs 
érdekeivel. E vállalkozások, programok — tartalmuk, szervezeti megoldásaik és fejlettségi 
szintjük szerint — széles skálán terülnek szét, részvételünk és aktivitásunk ezért sokféle
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tényező függvénye. Elvként, megvalósult és a jövőben is követendő elvként szögezhetjük 
le, hogy mindenekelőtt azokból a programokból igyekszünk kivenni a legtevékenyebben 
részünket, amelyek megvalósulása (a bennük való közreműködés) a legközvetlenebbül 
függ össze a magyar információ- és könyvtárügy fejlesztési érdekeivel. Ha ezt az elvet 
némelykor nem sikerül teljes következetességgel megvalósítanunk, akkor ennek egyik — 
látszólag jelentéktelen, valójában azonban perdöntő — oka az, hogy meglehetősen szűkös 
a tanácskozásokon való részvételhez rendelkezésre álló devizakeret.

Más — a továbbfejlődés szempontjából ugyancsak lényeges vállalkozásokkal együtt — 
az előbb említettek gyakorolják a magyar információs és könyvtári rendszerre a legnagyobb 
hatást, a nemzetközi fejlődés rajtuk keresztül befolyásolja a legközvetlenebbül a hazait. 
És megfordítva: a hazai fejlesztésben elért eredményeink nyújtanak lehetőséget a nemzet
közi programokba való bekapcsolódásra, közvetve tehát: a nemzetközi együttműködés 
nyújtotta lehetőségek hazai hasznosítására. Ily módon a nemzetközi és a hazai rendszerek 
(pontosabban: alrendszerek) közül jó néhány szorosan összetartozik, szinte egybeolvad. 
A nemzetközi együttműködés meghatározója — akár in form ációbeadásról, akár 
in form ációátvételrő l van szó -  a nemzetközi együttműködési vállalkozás előírásai
hoz, szabványaihoz való alkalmazkodás. Ezért van fokozott jelentősége a munkák, 
folyamatok, közbeeső és végtermékek nemzetközi szabványosításának, a benne való 
magyar részvételnek és a nemzetközi szabványokkal azonos — vagy azokkal legalább 
kompatibilis — hazai szabványok bevezetésének.

Tipológiailag — akár a nemzetközi, akár a hazaiakat vesszük alapul — kétféle, pontos 
kritériumokkal megkülönböztethető rendszertípus kezd elkülönülni: az első az un. spe
ciális (dokumentum-orientált vagy dokumentum szerinti), a második az ágazati. Az előbbi 
alapfunkciója az információk gyűjtésé és számbavétele meghatározott információhordozó 
dokumentumok körére vonatkoztatva, például könyvekre, folyóiratokra, szabványokra 
stb. A  második típushoz tartozó — az ágazati — rendszerek funkciója az információk mé
lyebb feltárásán alapuló szolgáltatások nyújtása (meghatározott népgazdasági ágazat, tudo
mányág, -ágazat vagy tudományterületen belül). A megfogalmazásból következik, hogy 
a könyvtárak az információs együttműködésben

— hagyományos könyvtári-bibliográfiai funkcióikkal és/vagy azok korszerűsített, 
kiterjesztett változataival a speciális rendszerekben,

— szűkebben értelmezett információs funkcióikkal az ágazati rendszerekben vehet
nek részt.

INFORMÁCIÓÜGY -  KÖNYVTÁRÜGY

Az OSzK mindeddig speciális rendszerekben vett részt. Vonatkozik ez nemcsak 
a már ismertetett NTMIR együttműködési formákra, hanem egyéb nemzetközi progra
mokra is. Ez szükségszerű, ha figyelembe vesszük, hogy jórészben olyan együttműködési 

rendszerekről van szó, amelyek a nemzeti könyvtári alapfunkciókat érintik, mint pl.

a hazai könyv- és folyóirattermés regisztrálása stb. Az ágazati rendszerekben való részvé
tel konkrét kötelezettsége a nemzeti könyvtári funkciókhoz társult szakkönyvtári funk-
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dókra (a magyar irodalom és történelem szakkönyvtára) vezethető vissza. Csak részben 
magyarázható azonban az előbbi okokkal — tehát továbbélő gyűjtési-szolgáltatási hagyo
mányokkal és gyakorlattal — legfrissebb nemzetközi együttműködési kötelezettsége: 
a szocialista államok most alakuló nemzetközi kulturális-művészeti információs rendsze
rében való közreműködés. Jóllehet jellegzetesen információs tevékenységről van szó 
(a létesülő új rendszer egyébként az NTMIR alrendszereként tevékenykedik, más ágazati 
rendszerekkel megegyező módon és feltételekkel) az előzmények nem az „információügy” , 
hanem a „könyvtárügy” oldalán keletkeztek: a szocialista országok kulturális miniszterei
nek megállapodása alapján a nemzeti könyvtárak igazgatói értekezlete határozta el az 
,Jnterinformkultura”  rendszer létrehozását.

A jelenség olyasmit hangsúlyoz, amire — más megközelítésből — mindenképpen fel 
kell hívnunk a figyelmet. Arról van szó, hogy a könyvtáraknak — elsősorban a nagy
könyvtáraknak —, közöttük a nem2eti könyvtárnak az információügy nemzetközi környe
zetén kívül a könyvtárügy nemzetközi környezetével is számolni kell. A  nemzetközi 
kulturális-művészeti rendszer problematikája ugyan — csak helyeselhető módon — az 
NTMIR-hez kapcsolódik, és ilyen módon természetesen polgárjogot kell kapnia a hazai 
információs rendszerünk fejlesztési koncepciójában. A  szocialista nemzeti könyvtárak 
együttműködése (SzNKE) számos olyan munkaterületre is kiterjed, amelyek jórésze, — 
bár közvetve vagy közvetlenül befolyásolja az információs együttműködést —, az OSzIR 
(Országosr Szakmai Információs Rendszer) nemzetközi környezetének számbavételénél — 
az eddigi viták tanúsága szerint — figyelmen kívül maradt. Akár így marad ez a jövőben is, 
akár korrigálásra kerül, a könyvtárügy nem mondhat le sajátságos nemzetközi együtt
működési kötelezettségeiről. Annál kevésbé (jóllehet az együttműködő intézmények 
szemszögéből nem ez a kizárólagos érv), mert együttműködésük némely területe elsődle
gesen információs jelentőségű, például a nemzeti könyvtárak által épített „külföldi köny
vek központi katalőgusa” -i közötti együttműködés, ami az NTMIR programjában jelenleg 
nem szerepel.

Összegezésként elmondhatjuk, hogy a nemzeti könyvtár (és vele a KMK) nemzet
közi információs rendszerekben való részvétele a világméretű és szocialista regionális 
információs rendszerekben (alrendszerekben), valamint a szocialista nemzeti könyvtárak 
és könyvtártudományi-módszertani központok között kialakult rendszerekben való 
együttműködésből tevődik össze. Lényegében az elmondottak határozzák meg a hazai 
szakmai információs rendszerben (az OSzIR-ban) való közreműködését is, azzal az el nem 
hanyagolható kiegészítéssel, hogy a nemzetközi információs rendszerekből következő 
hazai tennivalókban (amelyek az esetek többségében egy vagy több hazai alrendszerben 
jelentkeznek) olyan ínfórmációs, vagy könyvtárügyi feladatok is jelentkeznek* amelyek
nek nincs, vagy csak távlatilag lesz nemzetközi összefüggése, környezete. E feladatcsoport 
jellegzetessége az is, hogy elemei jobbára csak lazán, többszöri közvetítés révén függnek 
össze az OSzIR-ral, viszont a könyvtári rendszer alapfunkcióihoz sorolandók. Ezzel kap
csolatban elengedhetetlen egy megjegyzés: a könyvtári rendszer már létezik, az OSzIR 
pedig — bízunk benne — létre fog jönni. Két egymást részben átfedő rendszer együttélésé
ről, együttműködéséről van szó, következésképpen az OSzIR környezetének számbavéte- 
telénél nem nélkülözhetők a könyvtári rendszer legfontosabb alrendszerei.
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A nemzeti könyvtár hazai OSzIR feladatainak felsorolásakor csak a legfonto
sabb funkciókat igyekeztünk érinteni, minthogy azonban az OSzIR-hoz tartozó intéz
mények zöme könyvtár (vagy könyvtárra épült információs szervezet), a felsorolásból 
nem hagyhattuk ki a jellegzetesen könyvtári feladatokat. Az így összeállított jegyzék (1. 
táblázat) a jelenlegi helyzet alapján készült, figyelmen kívül hagyva a már rövidebb távon 
is megvalósítani tervezett korszerűsítéseket vagy feladatbővítéseket.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TENNIVALÓK

A nemzeti könyvtár „működő”  (már teljesítés alatt álló, vagy legalábbis kötelezett
ségként elvállalt) információs funkcióinak összképe azt látszik mutatni, hogy a speciá
lis információs rendszerekbe való bekapcsolódás tekintetében jelentős eredmények szület
tek. Bonyolultabb a kép akkor, ha az információáramok mindkét oldalát vizsgáljuk. Két
ségtelen sikereket könyvelhetünk el a hazai könyv- és időszaki kiadványtermés regisztrá
lása terén, részint a szervezési-előkészítési munkák [a magyar könyv- és folyóirat azonosí
tószám-irodák és működési rendszerük kialakítása, működtetése, az ISDS (International 
Serials Data System) és IKARSz (Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Szolgá
lata) számára történő adatszolgáltatás megszervezése és folyamatos teljesítése] elvégzésé
vel, részint az elektronikus adatfeldolgozás céljainkra történt „meghódításával” , hiszen 
nem kis erőfeszítések árán működőképessé vált a hazai könyvtermés számítógépes re
gisztrálásának technológiája.

Munkánk mérlegét megvonva azonban azt kell megállapítanunk, hogy olyan űj épü
lethez vagyunk hasonlíthatók, amelyen a legtöbb pénz- és munkaerőráfordítással járó 
munkák elkészültek, de amelyik néhány befejező munka elmaradása miatt még nem vehe
tő használatba. Vagyis: a hazai alrendszer elkészült, működik vagy működőképes és ezál
tal nemzetközi síkon „inputképesek”  vagyunk. „Be tudjuk adni”  információhozzájárulá
sunkat, de — és itt kezdődik a baj — ennek hasznát learatni nem vagyunk képesek, mert 
a nemzetközi rendszer outputja szempontjából nem vagyunk „fogadóképesek” . Holott — 
és ez nem kis részben rajtunk múlik -  ezzel olyan jelentős előnyöktől fosztjuk meg ma
gunkat, amelyek ellensúlyozhatnák a vállalkozásokba való bekapcsolódásunk okozta 
munka- és költségtöbbletet. A legtöbb probléma — illik bevallanunk — nem annyira gé
pi-technológiai (bár ezzel is van gond, hiszen pénz- és kapacitáskérdés a gépi outputok 
adaptálása), hanem könyvtári-szakmai: hiányzik (a legjobb esetben most készül) a részle
tekre lebontott és az érdekelt használókkal egyeztetett alkalmazási koncepció.

Merőben másjellegű — lényegében elemi — problémákkal kell megküzdenünk az 
ágazati rendszerek vonatkozásában. A legnagyobb fejtörést e téren nem azok a rendszerek 
okozzák, amelyek tekintetében a nemzeti vezető szerv kötelezettségei terhelnek bennün
ket, hiszen „az informatika elmélete és gyakorlata”  című rendszer keretében a KMK jelen
tős munkát és működőképes szolgáltatást honosított meg, a kulturális-művészeti informá
ciós rendszer pedig csak most van születőben; a magyar irodalmi és magyar történelmi 
információs funkciók tennivalói pedig hazai társadalomtudományi információs rendsze
rünk vajúdási nehézségei miatt nem tisztázódhattak. Az igazi gondot a speciális (hazai és
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AZ OSZK (ÉS KMK) RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI 
INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN ÉS AZ OSZIR-BAN

Világméretű vállalkozás, Szocialista, regionális 
program együttműködés

Speciális „dók. szerinti” rendszerek

1. Hazai könyvtermés kurrens MARC-hálózat - Könyvek azonosító számozása,
regisztrálása ISBN, EBSZ (UBC) MNB „Könyvek”

2. Hazai időszaki kiadványok Időszaki kiadványok azonosító
kurrens regisztrálása ISDS IKARSZ számozása, éves folyóirat-biblio

gráfia
3. Hazai folyóiratok, egyéb

időszaki kiadványok cikkeinek 
bibliográfiai regisztrálása

— —

4. Külföldi könyvek központi, Központi katalógus és
hazai regisztrálása 

5. Külföldi folyóiratok
MARC-hálózat SZNKE kliring

központi, hazai regisztrálása ISDS IKARR Központi katalógus

Ágazati rendszerek

6. Informatika elmélete és
gyakorlata — NTMIR-NSIR Kurrens kiadvány

7. Magyar történelem - (MISZON) -  V
8. Magyar irodalom - (MISZON) Kurrens, éves bibliográfia
9. Kulturális-művészeti inf.rendszer NTMIR-NÁTMIR

SZNKE
?

Elméleti, fejlesztési tevékenység

10. Szabványosítás ISO, 1FLA KGST, NTMIR MSZ-szabványok
11. Könyvtárgépesítési és Szoc. KMK-k

-berendezési együttműködés együttműködése (SZNKE) Könyvtári rendszer
12. Könyvtári-informatikai

kutatások nyilvántartása ISORID (SZNKE)

Patriotica - könyvforgalmi tevékenység

13. Patriotica irodalom kurrens
gyűjtése, feldolgozása, rendel
kezésre bocsátása, megőrzése SZNKE Könyvtári rendszer

14. Patriotica irodalom retrospektív
gyűjtése stb. és számbavétele Könyvtári rendszer, MTA

15. Könyvtártudományi és informatikai Szoc. KMK-k
irodalom gyűjtése, feltárása, infor együttműködése
mációs szolgáltatás nyújtása (KMK) (SZNKE) Könyvtári rendszer

16. Nemzetközi csere UNESCO SZNKE Könyvtári rendszer
17. Könyvtárközi kölcsönzés UAP SZNKE Könyvtári rendszer
18. Fölöspéldány-elosztás
19. Központi tároló- és kölcsönző

Könyvtári rendszer

könyvtár Könyvtári rendszer

Döntéselőkészítési és tudományos 
tevékenység

20. Hungarica-állományra épülő 
kutatások információs alrendszere MTA,KM

21. Könyvtári rendszer irányításával 
összefüggő döntéselőkészítés 
(KMK, OSZK)

SZNKE KM

22. Könyvtártani kutatások szervezése Könyvtári rendszer
23. Könyvtári Kataszter Köynvtári rendszer
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nemzetközi) rendszerekben keletkezett információknak csak ágazati rendszerekbe való 
átjuttatása okozza. Magyarra^ azaz könyvtáros nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy míg 
nemzeti bibliográfiai rendszerünk általános bibliográfiai része többé-kevésbé kialakultnak 
tekinthető és fejlesztése, korszerűsítése is biztosított, addig szakbibliográfiái részének kor
szerűsítése, továbbfejlesztése terén nagyok az adósságaink. Lényegét tekintve a mágnes- 
szalagra felvett hazai könyv- és időszakos kiadvány-valamint — egy későbbi fázisban a fo
lyóirat-cikkeim termés, valamint a külföldről ugyancsak mágnesszalagos adattárakon beér
kező külföldi könyv- és folyóirattermés szakterületenkénti hasznosításáról van szó. Elvileg 
— a technológiák adaptálásával — megoldható a probléma, a kérdés „csupán”  annyi, hogy 
kinek mire van szüksége és milyen formában. Megannyi olyan kérdés vár válaszra, amelyek 
alapos elemzésekre épülő koncepciót tételeznek fel. Ez a koncepció azonban nincs birto
kunkban. Elvi alapjait a készülő OSzIR koncepció tartalmazza majd, ez azonban minden
képpen csak keret lehet, amelyet konkrét tartalommal nekünk kell kitöltenünk. Az ehhez 
szükséges előzetes vizsgálódást megkezdtük.

Ami az elméleti-fejlesztési, valamint döntéselőkészítési és tudományos funkciókkal 
összefüggő feladatköröket illeti (a táblázatban: C. és D. feladatcsoportok), a helyzetkép 
felrajzolása és a tennivalók megjelölése külön cikkbe kívánkozik, amely e feladatok jelle
gének megfelelő megközelítésből — a könyvtári rendszerből kiindulva — veszi számba 
a jelen eredményeit és a jövő lehetőségeit.

♦ ♦ ♦

„A  FÖLD HANGJAI” . -  Ezt a lemezt kapta ajándékba a Library of Congress zenei rész
lege a NASA igazgatójától. A különleges dokumentum a Jupiterre és a Saturnusra indított 
űrhajó „utasa” , amely üdvözlő szöveget visz 55 nyelven; zenei alapmotívumokat különböző 
korokból és kultúrákból; a' hullámverés, szél, mennydörgés, a madarak, bálnák és más 
állatok természetes hangjait; morze jeleket, vonatfüttyöt; a fürészelés, traktor, autó zaját. 
A  lemez — fejlett technikával rendelkező civilizáció esetére — elektronikus információt 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet e hangokat diagramokká, képekké és nyomta
tott (írott) szöveggé alakítani. A  zenei részekből többet a Library o f Congress anyagából 
vettek fel. A  lemez anyagát duplikátumként magnó- és filmszalag is megörökíti.

(LC In f. Bull. 3 7 .V 0 1 .  1978. 10.no.)
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KÖTELESPÉLDÁNYOK GYŰJTÉSE 
A JELEN S A JÖVÖ SZÁMÁRA*

A „szükséges” információt hordozó kiadványok
típusairól.

CSŰR Y  István

SZAKIRODALMI VISSZAPILLANTÁS

A Milkauban értékelt irodalom nem hatol problémánk mélyére, de érdeme, hogy 
azt, mint problémát, a nemzeti könyvtárak bemutatása, az intézménytípus jellemzése, 
funkcióinak ismertetése kapcsán felveti, s a rá vonatkozó nézeteket áttekinti.1 A  második 
világháború után megelevenedő nemzetközi tudományos kapcsolatok hatására, ill. az egyes 
országokon belül (köztük az intézményrendszerüket alapozó fejlődő országok egész sorá
ban) az információs rendszer iránti követelmények fokozódásának megfelelően, az érdek
lődés előterébe került a nemzeti könyvtárak tevékenysége, s a nemzeti bibliográfiák 
ügye. Az 50-es évek irodalma elevenen tanúskodik e folyamatról, a nemzeti könyvtárak 
mint sajátos gyűjtemények, mint könyvtári rendszerközpontok és mint bibliográfiai alap- 
intézmények korszerűsödéséről, nemzetközi együttműködéséről,gépesítési szervezési ered
ményeiről, használati könyvtárként való egyre tömegesebb igénybevételéről stb. a  L ib 
rary Trends különszámban tekinti át e mozgalmas szakasz gyakorlati tendenciáit, új 
eszméit.2 Az UNESCO 1958-ban, Bécsben symposiumot rendez a nemzeti könyvtári 
problémák megvitatására.3 Ismételten figyelemben részesülnek a gyűjtés, a kötelespéldány- 
szolgáltatás kérdései, a nemzeti bibliográfiákban feltárandó irodalom kategóriái, hatá
rai stb.

Az UNESCO symposiumán fórumot kap az intézmény hagyományos alapjait érintő 
követelés, hogy a nemzeti könyvtár gyűjtőkörét az irodalmi termelés mai sajátosságainak 
megfelelően kell módosítani.

Hiányoznak azonban az irodalom termelődésére és felhasználására, a kutatási ered
mények irodalmi feldolgozásának folyamatára, az irodalomban közölt tartalmak sorsának, 
társadalmi hatásának történeti alakulására vonatkozó rendszeres tanulmányok, statiszti
kai elemzések, amelyek alapján biztonságos lépéseket lehetne tenni a felismert probléma 
részleteiben való megoldása irányában. Bár hivatásunk olyan tekintélyes nemzetközi 
szerve, mint az IFLA , az elsőrendű szakmai közügyet megillető figyelemmel fordul a gyűj-

Ez az írás egy azonos című és tartalmú szűk publicitású dolgozat rövidített, szélesebb szakmai 
érdeklődésre számot tartó változata. A teljes dolgozat megtalálható a KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárában és a KLTE Könyvtárában.
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tési elvek korszerűsítésének témaköre felé, a fent jelzett stratégiai megközelítés 
igényét figyelmen kívül hagyva, a köznapi gondolkodás szintjén keres megoldásokat. 
Legalábbis erre utal néhány, számunkra hozzáférhető dokumentum.

Elsőként az IFLA Communications rangjára emelt referátumot említjük „a nem
zeti bibliográfiákba felveendő anyagokról” 4, amely a kiadványok néhány legáltalánosabb 
kategóriájának, s a gyűjtésükre vonatkozó közkeletű felfogásnak említésével megoldott
nak tekinti a nemzeti könyvtári gyűjtéssel szorosan összefüggő bibliográfiai problémát. 
A kiadványok mint ismerethordozók lényegszerűbb, funkcionális felfogására törekszik, 
s a nemzeti könyvtári gyűjtésnek a könyvtári rendszer összefüggésébe való beállításával 
a szűk szakmabeli szemléletmód áttöréséhez járul hozzá Helmut RÖTZSCH-nek a nemze
ti könyvtár gyűjtési alapelveiről az IFLA 39. közgyűlése számára készített referátuma.5 
Úgy tűnik, a szerző felismeri, hogy a gyűjtésre kiválasztás alapelveit egyfelől az irodalom 
tartalmi struktúrája, másfelől a könyvtári rendszernek e struktúrához való viszonya alap
ján kell megközelíteni. Nem tesz azonban kísérletet ez összefüggés elméleti kifejtésére, 
még kevésbé az irodalmi folyamat empirikus tanulmányozására, vagy akár a kiadvány- 
típusoknak a hagyományos bontásnál mélyebbre hatoló, elemző ismertetésére. És mivel 
az IFLA érdeklődése, munkálatainak programja magára a társadalmi folyamatra —, 
amelyben a könyvtári gyűjtés és annak tárgyai más elemekkel összefonódva vesznek részt, 
— sem az elméleti modellalkotás, sem az empirikus állományfeltárás igényével nem terjed 
ki, félő, hogy a közvetlenül kitűzött feladat, a gyűjtendő és mellőzendő kiadványtípusok 
teljes részletességű összeállítása sem fog eddigi ismereteinkhez képest elvileg újat hozni.6 
Ez a magyarázata annak is, hogy Gerhard POMASSL (ugyancsak IFLA égisz alatt készült) 
példaszerűen módszeres összeállítása7 a földkerekség nemzeti bibliográfiáinak gyűjtési 
gyakorlatáról, az irodalomszelekcióra vonatkozó tudásunkat sem elméletileg, sem az ösz- 
szetevők tüzetes feltárásával nem gazdagítja. Ami persze semmit sem vesz el a műnek ab
ból a jelentőségéből, hogy az első objektív (mert módszeres tájékozódáson alapuló) lépés 
a nemzeti bibliográfiai szolgálatok egységesítése felé. De a kiadványok néhány összefogla
ló kategóriájára szorítkozó vizsgálódás eredménye nem is lehet más, mint a világszerte 
több-kevesebb tudatossággal kialakított helyi gyakorlatok leíró áttekintése, vagy statiszti
kai összegezése. Nem vitatható az ismeretek adott szintjéről kiinduló, első megközelítés
ben végzett felmérés értelme. Közvetlenül azonban keveset mond a gyakorlat fejlesztésére, 
a nemzeti bibliográfia s az alapjául szolgáló nemzeti könyvtári gyűjtemény optimális, 
történelmi távlatban is helytálló kialakítására vonatkozólag.

A nemzeti könyvtárak egy szűkebb, de mértékadó körének gyűjtési praxisára vonat
kozó saját felmérésünk alapján tudjuk, hogy a legtöbb gyűjtési előírás (ahol egyáltalán van 
ilyen) nem megy túl a néhány összefoglaló kategória — könyv, folyóirat, hírlap, hivatalos 
kiadvány, plakát, aprónyomtatvány — felsorolásán, vagy ha részletezőbb, semmivel sem 
mond többet az egyes féleségek megtartásáról vagy kiselejtezéséről, mint amennyit bár
melyik gyakorlottabb könyvtáros rögtönözve is ajánlani tudna. A  kiadványtípusoknak 
ilyesféle listája, ha még oly sok tucat kérdőív alapján gyűlt is össze, a tegnap és a ma 
többé-kevésbé reflektálatlan gyakorlatát rögzíti.

MÁTRAI László írta egy helyütt még az ötvenes években a Debreceni Egyetemi 
Könyvtárról, hogy az nem egyéb, mint az Országos Széchényi Könyvtár duplumtára.
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De ha e szellemes csipkelődés magvát (hogy ti. könyvtömegek passzív befogadásából nem 
jön létre könyvtár) kibontjuk, az OSzK-ba szelektálatlanul beözönlő köteles-állomány sem 
egyéb mint számos más gyűjteményben is meglévő anyag duplumtára. És ha egy ilyen 
gondolatébresztő megjegyzés — mondjuk — nem váltaná ki a megcélzott könyvtáros ref
lexmozdulatát, kiváltják előbb-utóbb a mindennapi gyakorlat vaskosabb impulzusai. Ho
gyan tovább, ha a raktárak betelnek, s az építkezési tervek mindinkább könyvtári utó
piákká fosztanak? Egyáltalán megengedhető-e gazdaságilag, hogy a dráguló légköbméterek 
bizonyos százalékát a társadalom számára értéktelen nyomtatott papír töltse meg? Arány
ban áll-e a katalógusbeli feldolgozásra, használatra fordítandó, növekvő munkamennyi
ség a feltárt s forgalmazott nyomdatermékeknek a társadalom számára valóban szükséges 
hányadával? Versenyképes-e a nemzeti könyvtár gazdaságos működés és társadalmi haté
konyság szempontjából a tudományos könyvtárak más típusaival? A  felelősség válasszal 
tartozik a hasonló értelemben sorakozó kérdésekre — s nincs olyan válasz, amely valami
lyen formában ne érintené a gyűjtemény, a gyűjtés, a szelekció alapelveit.

E sorok írója is abban keres mentséget a könyvtári és bibliográfiai gyűjtés kérdései
nek módszeres taglalását célzó kísérleteire (ti. azok előtt, akik az efféle teoretizálást a szo
lid gyakorlatiasság nevében kárhoztatják), hogy ezeket valójában a gyakorlat szorongató 
tényezői tűzték napirendre — igaz, kölcsönhatásban a hivatásbeli eszmélés belső ösztönzői
vel. S a szorongatottság, amely a kötelespéldányoknak a tervező ész által nem szabályozott 
áradata s a gondjainkra bízott gyűjtemény tárgyi keretei, ésszerű fejlesztése közti nyo
masztó ellentmondásból adódott, mentségül szolgál e kísérletek s a rájuk való jelen hivat
kozás szerénytelenségére is. Amikor ugyanis a könyvtári gyűjteményépítés, a teljesség 
és a válogatás általános összefüggéseitől a szűkebb kérdéscsoportok felé haladva, több 
irányból és több metszetben s megközelítettük problémánkat, újra meg újra figyelmen 
kívül hagytuk helyeztük korlátáit. A  legelső, 1964-ben megjelent tanulmányban8 a társa
dalmi tudat kumulatív és kommunikatív folyamatainak tényezőjeként, s az irodalom társa
dalmi létezésmódjának, történelmi viszontagságainak alakításában lényeges részt vevő 
intézményes erőként mutattuk be a könyvtár és a bibliográfia megőrző-felejtő, szelekciós 
tevékenységét. Kísérletet tettünk az irodalmi folyamat e szelekció tudományos szintre 
emelése szempontjából lényeges törvényszerűségeinek és sajátosságainak megkeresésére, az 
irodalom Szelektív átszármaztatásában résztvevő intézményes tevékenységek, s a szelekciós 
folyamat elemző bemutatására, továbbá a jövő dimenziójában végzendő tudatos gyűj
teményépítésben hatékony alapelvek meghatározására. A tárgy módszeres feldolgozásá
nak hiánya miatt kellett a tanulmányhoz folytatásul egy illusztratív részt csatolni (1966), 
bemutatva, hogy az irodalmi folyamat milyen metszetekben történő elemzése, történeti, 
statisztikai tanulmányozása szükséges a szelekciós tevékenység tudományos megalapozá
sához, de közvetett bizonyítékául annak is, hogy ilyen megalapozás hiányában a legjobb 
gyűjtőmunka is csak könyvtárosi hályogkovácsság.9 A z itt közölt elemzések közül kettő 
nemzeti könyvtári vonatkozású. Egyikük a hazai kötelespéldányok alapján próbálja meg
határozni az érdemleges információt hordozó, s ezért megőrzendő kiadványtípusok ará
nyát az össznyomdatermésen belül, másikuk 11 jelentősebb nemzeti könyvtár gyűjtőköri 
leírása, s egyéb alkalmas források alapján tekinti át az általuk gyűjtött és nem gyűjtött 
dokumentumtípusokat. (A z utóbbi anyaggyűjtés egy teljesebb változatát féligpublikált
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külön kötetben bocsátottuk az érdeklődő szakmabeliek rendelkezésére.)10 Nézeteinket 
kifejtettük az 1971. évi, Moszkvában tartott magyar-szovjet könyvtártudományi kollok
viumon11 valamint a kötelespéldány-szelekció hazai vitájára egy referátumban összefoglal
tuk javaslatainkat, amelyek akkor figyelemben részesültek.12

Valószínűlege munkák fogyatékosságainak hallgatólagos bírálata fejeződik ki abban, 
hogy a kötelespéldány-szelekció hazai tervezésének következő lépésében ezek figyelmen 
kívül maradtak. Figyelmen kívül maradt e munkák legfőbb, s a moszkvai szeminárium fel
szólalói által egyetértőén kiemelt, sőt, az 1973-as hazai tanácskozáson program formájá
ban megfogalmazott mondanivalója is, hogy ti. a szelekciós elvek, tipológiák kidolgozását, 
továbbá a szelekciós gyakorlatot az irodalom, s benne az érdemleges információk kommu
nikatív folyamatának rendszeres elemzésével kell megalapozni,13 vagyis, hogy nem lehet 
többé a köznapi gondolkodás rögtönzött döntéseire hagyatkozni. Abból, hogy mi magunk 
igyekszünk megmaradni e tanulságnál, az alábbiak következnek az „archiválisan”  őrzendő 
kategóriák jelen mérlegelésére nézve:

— Ellentétben korábbi írásainkkal, amelyekben a tárgy teljes szélességű exponálása 
volt a lényeges (s ehhez képest egyes megállapítások hipotetikus odavetése meg
engedhető), most, amikor az exponált problémák egyikének gyakorlati megoldá
sa felé kívánunk egy lépéssel közeledni, közmegegyezésre számot tartó megálla
pításokra kell törekednünk. Ilyen megállapítások azonban jelenleg csak a legálta
lánosabb kategóriák szintjén lehetségesek.

— Nem bocsátkozunk tehát a dokumentumtípusok tételes minősítésébe. Amit 
e vonatkozásban ismereteink eddigi szintjént javasolhatunk,, azt „A  nemzeti 
könyvtári gyűjtés kategóriái”  c. kiadvány már tartalmazza.

Mellőzzük állításaink bővebb kifejtését. A kifejtést eddigi publikációink alapján 
ismertnek tekintjük.

Az előzményekhez tartozik WALLESHAUSEN Gyula és ZÁCHNÉ RUTHNER 
Mária „Periférikus kiadványfajták a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyakor
lata alapján”  c. cikke14, amelyet a kötelespéldánygyíijtésből mellőzendő kategóriák meg
állapítására felkért szakértői bizottság használt fel munkálatainak alapjául. Megkönnyíte
né jelen munkánkat, ha a kötelespéldány-szelekció ott megállapított negatív kategóriáit 
támpontul használva következtethetnénk a pozitív kategóriákra, vagy legalábbis kizárhat
nánk figyelmünk köréből a nyomdai termésnek a referátumban lefedezett területeit. 
Erre azonban a könyvtári gyűjtés fogalmának, s az irodalom műfaji-funkcionális szerkeze
tének az alapelvekig menően különböző felfogása nem ad lehetőséget. Mi valamennyi 
munkánkban a tartalmakból, a tudományos művészi és ténybeli információ folyamatából 
indultunk ki, s azt vizsgáltuk, hogyan vesznek részt a könyvtári dokumentumoké folya
matban, és hogy — divatosan szólva — a zörej és a redundancia jelenségeinek kikü
szöbölésével, a releváns tartalmak pályájának optimális biztosításával miként lehetne 
fokozni a könyvtári munka ésszerűségét, társadalmi hatékonyságát. A cikk viszont a ki
adványtípusok közkeletű osztályozásának alapjára helyezkedik, amely valójában az irodal
mi formától, materiálisán a könyvtől és a folyóirattól kündulva, s a dokumentumtípusok
nak ettől számított különbözőségét, „távolságát”  mérlegelve minősít egyes típusokat 
könyvtári megtartásra, sőt teljes gondü kezelésre, másokat selejtezésre méltónak. Erről —
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és csakis erről — a kiindulási pontról van értelme a periférikus jelzőnek, mint az adott 
dokumentumcsoport specifikumának. Periférikus egy sorozat középiskolai értesítő,egy 
tömeg régi disszertáció, vidéki hírlap,vagy az osztrák-magyar szabadalmak gyűjteménye — 
de csak raktárilag, a könyvtári szentek szentjében elhelyezett könyvekhez képest. 
Viszont — képzeljük el a fokozatokat egy, a centrumtól a periféria felé lejtő grafikus 
ábrázolásban, vagy alkalmazzuk a jelzőt metaforaként — a használat gyakoriságára, társa
dalmi jelentőségére, a művek értékére egyaránt alkalmazhatatlan lesz a „periférikus”  jelző. 
Lehet-e a használat gyakorisága szempontjából periférikusnak nevezni pl. az újság
papírra nyomott népszerű regényeket, amelyek az Egyesült Államokban — igen helyesen — 
ki vannak rekesztve a nemzeti gyűjtés köréből. Arról nem szólva, hogy ez a szempont 
SYLVESTER grammatikáját és KLOPSTOCK műveit egyaránt kizárná a gyűjteményből. 
És ugyan miféle érték- s hasznossági rend alapján lehetne pl. egyazon biológus kutató 
folyóiratcikkét a centrumba, kongresszusi előadását, vagy útijelentését a perifériára állí
tani? Természetesen nem az elnevezést bíráljuk, hanem a rendszerezést, amelynek szem
pontjára utal. Arra a szempontra, amelynek következetes végrehajtása esetén a selejtezés 
veszélyének tennénk ki a helységnévtárakat, cím- és névtárakat, bizonyos típusú statiszti
kákat, hatóságok, intézmények, vállalatok hivatalos kiadványait, lényeges forrásaitól és 
segédeszközeitől fosztva meg a helytörténeti, üzemtörténeti, biográfiai stb. kutatást.15

A DOKUMENTUMKATEGÓRIÁK

Hogyan módosítják elektronikus korunkban a gépi memóriák az idézőjel nélküli 
s az idézőjelbe tett (tehát az irodalmi folyamatra vonatkozó, tartalmakat a jövőbe átszár
maztató) archivális funkcióját a könyvtárnak? McLUHAN a Gutenberg galaxisban 
s egyéb írásaiban új polgári válságelméletet kovácsolt az írásbeliség eltűnésének állítólagos 
tendenciájából. Nos, ha McLUHANnak igaza van, értelmét veszti a tartalmak „ember 
által olvasható” formában való átörökítése, vagyis az idézőjeles „archiválás” . Mert hisz 
egy társadalomban, amely — McLUHAN utópiája szerint — feladva hangjelölő íráson 
alapuló kultúráját, visszatér a közvetlen hangközlésen alapuló törzsi vadság állapotába, 
a tudományos információ immár nem az emberhez szól, s ezért éppenséggel a géppel olvas
ható formájában válik funkcióképessé. Az eredeti értelemben vett archivális őrzése a szö
vegnek pedig azért veszti értelmét, mert egy letűnt írásos kultúra dokumentumai valóban 
nem emlékei többé „a dob és az üvöltés emberiségének” .

McLUHAN utópiája nem egyéb, mint ideologikusán túlfeszített, de társadalmi kö
vetkezményeit tekintve következetes és érzékletes kifejtése annak a tapasztalati gondolko
dás neopozitivista lebecsülésében gyökerező felfogásnak, amely hajlamos a számítógépet 
mint a gondolkodás tökéletesebb modelljét szembehelyezni a tapasztalat göröngyein bo
torkáló, téveteg élő elmével. Ez a felfogás — mutat rá ontológiájában LUKÁCS György — 
végső soron a matematikai objektivizálás haladásával ellentétes irányban ható tényezője 
a tudománynak, s „arra vállalkozik, hogy a »technika forradalmi haladásából« levezetett 
manipuláció nevében kiküszöbölje a lét megszüntethetetlen kategóriáit” .17 Jelen esetben 
a nyelvi-közlés kategóriája az áldozat, amelyről McLUHAN önkényesen leszakítja vizuális
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megjelenését, az írást, amely pedig annak nem -  mint ő feltünteti — a görög-nyugat-euró- 
pai magaskultúrához kötött túlhaladása, hanem eredeti mivoltát, társadalomontológiai 
funkcióját megőrző kiteljesedése. E szétszakítás (amely egyben elvonatkoztatás a beszélt 
nyelv gondolkodás- és praxisbeli szerepétől, egyáltalán racionális mivoltától) teszi számá
ra lehetővé egyfelől az ösztönösség szintjén élő és az elektronikus technika fátuma foly
tán újraéledő törzsiség mitikus konstrukcióját, másfelől a gépi agy velőkbe átmentett tu
domány továbbélésének embertelen koncepcióját.

E rövid ideológiakritikai kitérő nem csupán a feltett kérdésre, a gépi memóriák 
archivális szerepére, hanem az „archivális”  könyvtári funkció teljesebb megértésére vonat
kozólag is hasznos következtetéseket kínál. Ha a nyelvi közlés — ellentétben McLUHAN 
mitikus konstrukciójával — tudati aktusok hordozója, ezek pedig elválaszthatatlanok 
a társadalom létfolyamataitól,17 akkor az írott szövegek s a nyelvileg kifejezett tudati 
aktusok egyéb technikájú rögzítései is, mint eleven emberek közti kommunikáció termé
kei, hordozói, csak ebben a folyamatban találják meg hatékonyságukat, válnak azzá, 
amik. Ettől elvonatkoztatva a komputer nekivadult imamalom, s a könyvtár papírhul
ladéktelep. A gépi memória vagy könyv kizáró alternatívájának már csak azért sincs értel
me, mert szövegek gépi tárolása esetén mind az input, mind az output oldalon hagyomá
nyos nyelvi közlés működik.

À  számítógép kizárólagosságáról a társadalmi tudat tartalmainak „archiválása”  terén 
ezért nem beszélhetünk. Annál inkább a tervszerű együttműködés követelményéről 
a könyvtár és a számítógép között. (Esetleg egyazon „archiváló”  intézmény könyvtári és 
számítógépes síkon ellátott funkciójának összeegyeztetéséről.) A  nyomdatermékeken, 
ember által olvashatóan rögzített tények, adatok, tudományos információk bizonyos típu
sai ebben a formájukban nehezen visszakereshetők, alkalmatlanok a kombinációra, szinte
tizálásra, fajlagos férőhelyigényük aránytalanul magas társadalmi jelentőségükhöz képest. 
Teljesen ésszerű, ha az ilyen információkat tartalmazó dokumentumtípusok „archivá
lását”  a könyvtár átruházza a számítógépre. Különösen, ha az adott információhalmaz 
éppenséggel a számítógép által elvégeztethető kombinatív, rendező és szelekciós műveletek 
folytán fejlődik ki az elemeken túlmutató új ismeretté, vagy válik integrálhatóvá a társa
dalom tudati folyamataiba. Ide illik az adattárak úgyszólván valamennyi típusa. E dolgoza
ton túlmutató feladat tartalom szerinti meghatározásuk és tételes, elemző számbavéte
lük, továbbá annak megállapításai, mely típusokat lehet makulatúraként a számítógépbe 
vitel után kiselejtezni (pl. bizonyos elavult árjegyzékek), melyek maradnak a kutatás és 
a gyakorlat örök értékű kézikönyvei (pl. bibliográfiák, cím- és névtárak, helységnévtárak 
bizonyos típusai). Módszeres tanulmányozást igényel továbbá a használati, tudománytör
téneti stb. okok miatt egyaránt könyvtári kezelésre érdemes dokumentumtípusok (pl. 
monográfiák, folyóirat- és hírlapcikkek) elemző, faktografíkus feldolgozása a szám ító- 
gép segítségével. A faktografíkus elemzés műveletével a könyvtár közvetlenül a tartalmak 
átszármaztatójaként lép fel. Ez a közvetlenség azonban egyúttal a tartalmak korlátozó 
rögzítése is a mindenkori jelen látószögének, tudásszintjének megfelelően, míg a doku
mentumok hagyományos őrzése nyitva hagyja azok egész tartalmát az időben változó kér
désfeltevések, kombinatív lehetőségek stb. számára.
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Végül, már egyszerűen csak ki kell mondani a könyvtári archiválás dialektikus 
felfogását alátámasztó következtetést:

archivális funkcióját a könyvtár össztevékenységének szerves elemeként, az 
élő társadalmi folyamatokkal kölcsönhatásban fejti ki.

Annak a megfontolásnak, hogy a nyelvi közlésmód terjedelmi és időbeli hatékony
ságát határtalanul kiterjesztő írott-nyomtatott közlésmód a társadalmi létfolyamatban 
való közvetlen részvétel szempontjából megőrzi a beszélt nyelv törvényeit, következmé
nye, hogy a könyvnek  em berközelben kell m aradniok, hogy tehát azarchivális 
funkció a könyvtár számára nem vagyonvédelmi értelemben vett őrzés, hanem az írott 
nyelv hatékonnyá tétele, hordozott tartalmainak bevitele a társadalmi fo lyam atba.

A társadalmi memóriáról általában szólva, a társadalom reprodukciós folyamatá
ra gondolunk, az objektivációs és megismerő tevékenységek benne végbemenő komplexu
mára, amely a maga totalitásában valósítja meg a reprodukció folyamatosságát, az egyes 
fokozatok túlhaladását megőrizve a lét és a tudat síkján. A  szűkebb értelem ben vett 
társadalmi memória egy sor, e folyamatban gyökerező intézményes tevékenység össz- 
eredményeként valósul meg. Az írott-nyomtatott dokumentumok primátusának hang- 
súlyozása nem jelentheti tehát a könyvtár „archivális”  tevékenységének kiragadását a fenti 
tágabb, vagy szűkebb összefüggésből. A dokumentumhoz s annak fizikai megőrzéséhez 
tapadó szemlélet miatt azonban ma még a hagyományos „őrző”  intézmények (könyv
tár, levéltár, múzeum) viszonylatában is csak mint tendenciáról beszélhetünk a memória
funkció összeegyeztetett viteléről. A  gyakorlat tervszerű továbbfejlesztésén gondolkodva 
tehát úgy léphetünk tovább az „archiválandó”  dokumentumtípusok, s a tartalmaik társa
dalmi hatékonyságát előmozdító m em óriatevékenységek meghatározása irányában,ha 
nem csupán, sőt nem annyira a dokumentumféleségek „kiosztására” törekszünk, hanem 
az egyes intézmények tartalmilag felfogott memóriatevékenységét vesszük számba, s ha 
kell, szabályozzuk legfelső állami szinten. És e tekintetben ismét csak nem lehet olyan 
esetlegességekből kiindulni, mint amilyen a könyvtári helyhiány, gyüjtőszenvedély vagy 
hagyományos szemlélet. Társadalmi létérdek, hogy az állam intézményrendszere útján 
aktualizálásra készen, ellenőrzése alatt tartsa mindazon adatokat, regisztrált tényeket, 
irodalmi vagy egyéb formában rögzített tudományos ismereteket, művészi objektivádókat, 
amelyek önnön reprodukciójához, elért szintjének realizálásához és továbbviteléhez szük
ségesek.

A  könyvtári archiválás, íme, mint az egyéb intézmények memóriatevékenységéről 
szóló információt is magával hozó feladat jelenik meg. A  folyó kutatásokra, a kutatási 
eredmények regisztrálására, a termelőüzemek, hatóságok, hírügynökségek, piac- és kon
junktúrakutatóintézetek, statisztikai és információs szervek tudásállományára, adat
rögzítő, feldolgozó és nyilvántartó tevékenységére vonatkozó informáltság ugyanis nyil
vánvaló feltétele annak, hogy a könyvtár racionálisan határozhassa meg az archiválandó 
dokumentumtípusok körét, és hogy olvasóit tájékoztatni tudja a más intézménynél tárolt 
információra vonatkozólag.

Mint Válogatás és teljesség c. dolgozatunkban példákon megvilágítottuk, nincs 
szükség olyan ismeretkör archivális lefedezésére a könyvtárban, amely nek tanulmányozá
sát, anyagának, adatainak rögzítését, rendszerezését és visszakeresését a nyomdatermékek
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gyengébb, a megfelelő intézmények archívumai, adattárai erősebb hatékonysággal bizto
sítják. Feltéve természetesen, hogy állami jogszabály garantálja e memóriák „archivális”  
megőrzését és nyilvános használatait.

Előző kötelespéldányrendeletünk a gyűjtőkörűkbe tartozó teljes magyar nyomda
termés archivális megőrzésére kötelezte az országos szakkönyvtárakat. A  most kiadott 
utasítás kötelespéldánysorok regionális elosztása keretében egyes vidéki könyvtárakra 
ró bizonyos fokú megőrzési kötelezettséget. Mindez arra utal, hogy könyvtári 
jogalkotásunk álláspontja szerint a nemzeti könyvtárnak más könyvtárakkal kar

öltve kell teljesítenie a hazai nyomdatermés megőrzésének feladatát. Ugyanerre a meg
fontolásra jutunk magunk is a nyomdatermékek típusainak számbavétele s a rájuk irányuló 

érdeklődés mérlegelése alapján. Mint hivatkozott munkánkban rámutattunk, bizonyos 
típusú műszaki, gazdasági efemeridáknak, üzemi vagy helyismereti érdekű kiadványoknak 
stb. a nemzeti gyűjteményben kevesebb, a megfelelő ágazati vagy területi egység könyv
tárában több esélye van arra, hogy kutatni fogják, s az utóbbi gyűjteményekben számíthat
nak a feltárás és őrzés nagyobb gondosságára is. Elsőrendű könyvtárokon óm iái érde
ket elégítene tehát ki egy olyan rendezés, amely bizonyos típusu nyomdatermékek archi
válását a területi és ágazati illetékesség hierarchikus elve szerint osztaná meg a megfelelő 
könyvtárak közt. Alkalmazása során ez az elv gyors és egyértelmű szelekciós döntéseket 
tesz lehetővé. A  nemzeti gyűjteményben archiválandó országos, a megfelelő alacsonyabb 
szinten őrzendő megyei, városi, községi, üzemi stb. lapok analógiájára az egyéb kiadvány
fajtákat is meglehetősen tiszta kategóriákra lehet bontani a gyüjtésbeli illetékesség 
szempontjából. A z átfogó jogi rendezés mellett szilárd erkölcsi és szemléleti biztosítékot 
ígér e rendszerhez a területi közművelődési könyvtárak szépen fejlődő helyismereti mun
kája. Kevésbé mondható el ugyanez a szakkönyvtárakról, amelyek többsége a minálunk 
elterjedt egyoldalú dokumentációs szemlélet miatt munkájának gyűjteményi összefüggé
seit s a távolabbi jövő iránti kötelezettségét egyaránt elhanyagolja. (Ezért nem tett eleget 
legtöbbjük a kötelespéldányok archiválását előíró jogszabályoknak sem.)

Bizonyos kiadványtípusoknak alacsonyabb szintű könyvtárak archiválási illetékessé
gébe utalása a legkevésbé sem jelentheti pl. a vidéki sajtó, a hivatalos kiadványok, vagy 
a vállalati irodalom jövőbeli kutatási értékének lebecsülését. Primer információban gaz
dag dokumentumtípusok ezek, a mélyreható gazdaságtörténeti, helytörténeti, ipartörténe
ti stb. kutatás fontos forrásai. Távlatilag nézve kutatási értékük felülmúlja sok olyan 
kiadványét, amely megjelenésekor általános érdeklődésre tarthat számot, de nem minősül 
primer információforrásnak. Ebbe a kategóriába tartozik a tankönyvek, kézikönyvek, 
népszerűsítő kiadványok egy része, mindaz a szekunder irodalom, amely nem rendelkezik 
az oktatás- vagy a művelődéstörténet majdani kutatóinak érdeklődésére számot tartó 
karakterisztikummal. (Pl. módszertani újítást képviselő, haladó szemléletű vagy harcosan 
reakciós munkák.)

Primer in form áció ! Ez a minden tudományos könyvtári gyűjtés alfájának tekin
tett kategória fokozott jelentőséggel bír a nemzeti könyvtár archivális anyagának megha
tározására nézve. Alkalmazását azonban nehézzé teszi, hogy általánosan felfogva tartalmi
lag üres: egy báli táncrend ugyanúgy primer információ, mint egy rendőri hír, vagy egy 
jelentős kutatási eredmény közlése. Szűkíthető a kategória terjedelme, ha a primer infor
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mációt a tudományok épülésének konstitutív elemeként fogjuk fel. így felfogva, a primer 
információ három típusa választható külön: 1. az, amely egyediségében nem lehet érdem
leges anyaga vagy támpontja a kutatásoknak (pl. egy érdektelen tartalmú röpcédula), 
2. az, amely anyagot vagy bizonyítékot szolgáltat a kutatáshoz (pl. egy jelentős politikai 
eseményről szóló röpcédula), és 3. az, amely tudományosan kifejtett új ismeretet közöl 
(pl. egy múltbeli politikai esemény szereplőinek, körülményeinek tisztázása a megfelelő 
röpcédula felhasználásával).

Ha a kiadványféleségek metszetében próbáljuk számbavenni e három kategóriát, az 
első kettő összetétele jórészt megegyezik, s kiterjed az irodalom jóformán valamennyi mű
fajára, ill. a nyomdatermékek valamennyi típusára. Külső jegyek alapján csak néhány 
gyűjtésből kizárt féleséget lehet megfogni (pl. használati nyomtatványok), az archiválásra 
érdemesítés (vagyis a 2. kategóriába sorolás) azonban mindig egyedi értékelés: a tartalom 
mérlegelése, a dokumentum grafikai kivitele, prove ni en ci áj a, valamely egységes irodalmi 
vagy gyűjteményi képződményhez tartozása stb. alapján történik. Válogatás és teljesség c. 
munkánk áttekinti az itt érvényesülő szempontokat a példákkal világítja meg azok alkal
mazását. A harmadik kategóriába viszont tiszta műfaji szempontok alapján sorolhatók 
a dokumentumok. Ide tartozik a kutatási jelentéstől a folyóiratközlemények különböző 
típusain át a monográfiáig a kutatási eredményeket elsődlegesen publikáló valamennyi 
tudományos közlési forma. Az egyedi mérlegelés természetesen ebből a csoportból is ki
emelhetné a tudomány állományát érdemlegesen gazdagító, a kutatást előbbre vivő — tehát 
archiválásra valóban érdemes munkákat, — az önállótlan, jelentéktelen vagy tudományta
lan publikációk tömegét pedig kiselejtezhetné. Ez azonban nem végezhető el a folyama
tos, napi szelekciós munka keretei között, még akkor sem, ha azt megfelelő színvonalú 
szaktudományos specialisták látják el. Az egyes közlemény ugyanis csak a tárgykörben 
vagy a szakterületen folyó kutatások egészének összefüggésében minősül fontosnak vagy 
szükségtelennek, maga ez az összefüggés pedig nem egyszer csak bizonyos időbeli távlat
ból rajzolódik ki. De éppen a tudomány ilyen rétegekből, szférákból és láncolatokból 
épülése elvileg lehetővé, s a mi megítélésünk szerint szükségessé teszi bizonyos szintetizáló, 
szemlélő, összegező, az irodalmat rendszeresen kiértékelő tudományos munkáknak a nem
zeti könyvtár szervezetében való végzését s a gyűjteményépítéssel és archiválással való 
összekapcsolását. Egy-egy tárgyra vonatkozó elszórt közlemények anyagának összegezése 
fölöslegessé teheti az eredeti dokumentumok őrzését. Bizonyos szemlék nyomán pedig 
éppenséggel az derülhet ki, hogy egyes dokumentumok fokozott gonddal archiválandók.

A teljes nyomdai termésnek a fent tárgyalt három kategória alá foglalása természe
tesen leegyszerűsítés, és ennyiben hagyva meglehetősen egyoldalú áttekintését adná a pri
mer információt hordozó dokumentumoknak. Nyilvánvaló, hogy egy zenemű kottájának 
első, vagy első autentikus kiadása tárgya ugyan a zenetörténeti, zeneesztétikai stb. kuta
tásnak, de ezt megelőzően az előadóművészet tárgya. Egy képzőművész alkotásairól, egy 
múzeum műtárgyairól stb. készült reprodukciók a kutatás szempontjából csak bizonyos 
fenntartással minősíthetők primer objektumoknak, mint esztétikai élményhordozók s mint 
a művészeti ízlés formálói azonban a társadalmi tudat elsődleges tartalmaiként archivá
landók. A szépirodalom pedig a maga sokrétű publikációs rendszerével és polivalens tar
talmaival, úgyszólván megkérdőjelezi a primer információ átfogó kategóriájának alkalmaz
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hatóságát ezen a területen. Mert bár szent igaz, hogy a tudományos dokumentumok érté
kelése során sem mellőzhetők az olyan „tudományon kívüli”  mozzanatok, mint a kifej
tés színvonala, közönséghatása, a kiadások, a rontott és hiteles szövegek problémái, az üj 
ismeret viszonya a társadalmi tényezőkhöz stb. (különösen ha az értékelés, mint itt,az 
archiválás esetében, tudománytörténeti szempontú), mindez csak járulékosan módosítja 
a tárgyi tartalmon s az igazságértéken alapuló megítélést. Szépirodalmi művek esetében 
azonban úgyszólván semmit sem lehet mondani a tartalomról mindezen „külső”  tényezők 
ismerete és mérlegelése nélkül, nem is szólva az alkotó szubjektumról, amely — ellentétben 
a tudós szerzőével — egész társadalmi és individuális mivoltát átsugáraztatja a megformált 
tartalmon, a mű esztétikai értékéről, formájáról, amely mindig „egy adott tartalom for
mája” , s az irodalmi hatások bonyolult struktúrájáról, amelyhez a.tudományos életben 
érvényesülő metodikai és tematikai hatások a művek megértése, értékelése szempontjából 
nem foghatók. Megannyi lehetősége, metszete az itt .figyelembe veendő „érdemleges pri
mer információnak.”

Ezért oly mérhetetlenül nehéz a „nem tudomány”  analógiájára a „nem irodalom 
irodalmat”  megkülönböztetni az archiválásra való kiválasztás során. Az olyan regény
szörny, mint SUE Mystères de Paris-a éppen esztétikai fogyatékosságai által tette lehetővé 
a fiatal MARX számára a társadalmi viszonyok korlátolt burzsoá szemléletének szatirikus 
elemzését.18 De következik-e vajon ebből, hogy pl. a 19. század végének — a francia 
belletrisztikától sokat tanult — magyar irodalom alatti irodalmát teljes egészében őrizni 
kell egy jövendő szatíra anyagául? Vagy mi legyen ama hetedfélszáz „népies irat”  sor
sa, amelynek népkonyhái kosztjával 1886—1900-as nemzeti bibliográfiánk tanúsága sze
rint a magyar kultúrpolitika manipulálni kívánta a dolgozói rétegeket? Ha e matéria fel- 
használásával elkészül a korszak irodalomszociológiai monográfiája, kell-e még sokszáz 
variánsban őriznünk az úrtiszteletre, istenfélő hosszútürésre, igénytelen szorgalomra buz
dító ponyvatörténet sémáját; Vagy mi legyen a detektívregénnyel, amelyet egyes műfaj
elméleti nézetek szerint nem a szubliteratura, hanem a logikai fejtörők egy nemének kell 
tekintenünk? LUKÁCS György a Conan-Doyle-típusú (a polgári szekuritás igézetében 
fogant) detektívregény s a mai „comics” összevetésével világítja meg, hogy „az élet ábrá
zolásának bizonyos, a léttől meghatározott oldalai a »nem irodalmi« irodalomban talán 
még világosabban kerülnek felszínre mint az »irodalmi«-ban.” 19 Ami pedig a giccset illeti — 
mutat rá ugyancsak LUKÁCS György, Hermann BROCHOT idézve — ez azért lehetséges,

О Л
mert vannak „giccs-emberek”  akiknek reális kifejeződésük, igényük és igazolásuk a giccs.

A  kérdések hasonló sorára csupán csak sejthetjük a választ, ama megfontolás alap
ján, hogy míg egy tudományosan vizsgált jelenség egyértelműen meghatározott, s tükrözé
sei nem cserélhetők fel egymással, addig az irodalomnak ezt a rétegét alkotó objektivációk 
tipikus látásmód többé-kevésbé sematikus kifejeződései, amelyek közül az irodalmi, 
szociológiai elemzés, vagy az illusztrálás céljaira többnyire elegendő egy-két díszpéldány 
kiemelése. Ami pedig a tárgyalt típus gyakoriságát, társadalmi hatásának szélességét és tar
tósságát illeti, arra nézve a kutató úgysem az archivális példányok közvetlen számbavétele 
alapján fog adatokhoz jutni. A modern nem zeti könyvtár három egymásra épülő, s 
eg\mást kiegészítő szolgáltatása útján ad számot a nyomdai, irodalmi termésről: a doku
mentumok őrzésével és ktffcbeadásával, bibliográfiai nyilvántartásával és statisztikai szám
bavételével.21 A  két utóbbi szükségtelenné teheti bizonyos típusú dokumentumok archi-

384



vális őrzését. Mindezek a megfontolások valószínűsítik, hogy a kérdezett irodalmi rétegeket 
elég lesz reprezentatív igénnyel, bizonyos számú jellemző dokumentum megtartásával 
archiválni. Előbb azonban hipotézisünk módszeres ellenőrzése, s az eljárás szempontjai
nak, gyakorlatának kidolgozása alapján világosabban kell látnunk a megoldás konkrét 
összetevőit, következményeit, s — főleg — bírnunk kell az érintett kutatási ágak kon
szenzusát.

Rövidebben elintézhető az irodalmi művek archiválisan kezelendő kiadásainak 
problematikája, bár maga a szelekciós gyakorlat e tekintetben is sokkal többoldalú 
mérlegelést kíván meg, mint a tudományos kiadványok esetében. Mert hiszen az irodalmi 
műről minden egyes kiadása hoz valami primer információt — ha mást nem, hát a közön
ség érdeklődésére utaló statisztikai adatot. A mű kelendőségét érzékeltetik, s bizonyos 
mértékig az egyes olvasói rétegekben való elterjedtségét is jellemzik a különböző változat
lan (népszerű, olcsó, iskolai, paperback stb.) kiadások. Ezeket, mint jeleztük, a bibliográfia 
és a statisztika regisztrálja. Az archiválásból — a Library of Congress gyakorlatának mintá
jára bízvást kirekeszthetők. Időben visszafele haladva, e séma természetesen egyre óva

tosabban kezelendő. Elég Petőfi Összes költeményeinek* „hazai művészek rajzaival díszí
tett”  fűzve 1, kötve 2 koronáért árult 3. „népies”  kiadását említenünk (Athenaeum, 1899, 
1900.), s e kiadás példátlan jelentőségét a századelő irodalmi ízlésének formálásában, an
nak illusztrálásul, hogy egy filológiailag gyatra, a szerzőétől merőben idegen ízlés,társada
lomszemlélet grafikai jegyeit viselő kiadás a kutatás számára néha érdekesebb lehet a még 
oly korrekt kritikai kiadásoknál. Azarchivális megőrzésre való kiválasztásnál tehát ugyan
olyan gonddal érvényesítendők az első, a szerző által gondozott, a szövegvariánsokat tar
talmazó s a kritikai kiadásokat becsülő filológusok és bibliofilek szempontjai, mint az 
a szükséglet, hogy az irodalom társadalomtörténetének kutatói magukból az egyes kiadá
sokból merítsenek tanúságot a művek sorsáról, iskolai, akadémiai figyelemre érdemesülé
sükről, ponyvára kerülésükről.

Miközben megpróbáltuk a primer információ típusait s az egyes kiadások információ
értékét, a szelekciós döntések fogódzóit keresve szemügyre venni, főleg az archiváló tevé
kenység tudományos összefüggéseire kívántunk rámutatni, s hangsúlyozni a további 
tisztázásra szoruló, tudományos megközelítésre váró problémákat. A  szelekciós gyakorlat 
korszerű tudományos alapra helyezése számára e két tényező mérlegelése azonban nem
csak leküzdésre váró nehézségeket, hanem alkalmazásra kész elveket is kínál. Ezeket az 
irodalomszelekció szempontjait vizsgáló korábbi munkáinkban a tudásállomány tartalmi 
teljességű átszármaztatásának társadalmi szükségéből kiindulva egy általánosabb elv, 
a szükségesség elve alatt foglaltuk össze. Az irodalom s a nyomdai rögzítések állomá
nyának ama sajátosságára épülő elv ez, hogy egyazon információ igen gyakran a dokumen
tumok egész sorában megtalálható, mégpedig vagy változatlan formában és tartalommal, 
vagy fokozatokban és variánsokban, úgy, amint azt a publicitás, az egyes társadalmi 
csoportokhoz juttatás megkívánja, amint az ismeretek épülése, az egyedi közlemény 
hozamának teljesebb összefüggésbe állítása a monográfiákban, szintetizálása a kézikönyvek
ben, iskolai és népszerűsítő terjesztése magával hozza, továbbá, amint e kumulatív és 
differenciáló folyamatokhoz igazodó kiadványformák funkcionális összefüggése, prezen
tációs technikája mindezt a rögzítések síkján megvalósítja. Kiküszöböli ez az elv a „primer
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információ”  értékmentes, pozitivista értelmezését, hiszen csak a tudomány és a társadalom 
létfolyamata, történeti tudata számára objektíve nélkülözhetetlen tartalmú dokumentum
ra vonatkoztatható. A kiadványformák és kiadások szövevényében pedig gyakorlatias 
könyvtárosi fogódzót kínál, s egyben termékeny szempontot a kutatás irodalomháztartá
sának tanulmányozásához.

Alkalmazásával máris az informatív értékkel nem bíró nyomdatermékek tömegeitől 
lehetne tehermentesíteni a nemzeti könyvtárat. A z akadémiai kiadványok jelentős hánya
da, s az ipari katalógusok negyedrésze nyelvi variáns, tehát a mi szempontunkból „szük
séges információt”  nem tartalmaz. A  nagy szótárak, lexikonok kivonataként készülő 
népszerű és zsebkiadások, a teljes hivatalos menetrendek, telefonkönyvek, címtárak nem 
hivatalos részkiadásai, az éves vagy többéves kumulációban megjelenő bibliográfiák és 
indexek kurrens füzetei a jövőbeli kutatás számára haszontalanok a teljes verzióhoz 
képest. A  tankönyvek, jegyzetek, kézikönyvek, kották, regények, meséskönyvek változat
lan utánnyomásai zsúfolásig töltik a raktárakat, noha az első kiadásukhoz képest szüksé
ges információt'nem hordoznak. A film- és a színházi évkönyvek, műsorfüzetek teljesebb 
és rendszerezettebb, áttekinthetőbb információt adnak az előadásokról, mint a plakátok. 
Az utóbbiak mellőzése egymaga felére csökkenti az archiválandó plakátanyagot. De foly
tathatnánk a sort a különlenyomatokkal, a preprintekkel, a hírügynökségek kőnyomato
saival, stb., amelyek a megfelelő előleges vagy utólagos kiadáshoz képest csak nyomdai 
variánsok, amelyek tehát az információállomány csorbítása nélkül kiselejtezhetek a nem
zeti gyűjteményből.

Pozitív oldala a „szükségesség elve”  szerinti mérlegelésnek a „szükséges”  dokumen
tumok archiválásra való kiválasztása. Mivel a szelekció állandó folyamat, s újra meg újra 
átmegy a gyűjtemény múltbeli rétegein, lehetséges, hogy egy-egy korábban szükségesnek 
ítélt dokumentum egy későbbi, a megfelelő információt tökéletesebben prezentáló doku
mentummal összevetve szükségtelennek bizonyul. De nem fordulhat elő, hogy szubjektív 
válogatás folytán gyűjtési következetlenségek keletkezzenek, vagy hogy a történetileg 
változó információszükségletek tökéletes előrelátására képtelen szelekciós mérlegelés 
következtében szükséges információk menjenek veszendőbe. A „szükségesség elvén”  
alapuló kiválasztás rendszerének bevezetését fokozatosan képzeljük el. Minden további 
nélkül alkalmazható az iménti példákkal jellemzett önismétlő, ill. az egymáshoz rész
egészként viszonyuló kiadványtípusokra. Azon dokumentumok körében pedig, amelyeket 
az ismeretek fejlődésében, társulási és szintetizálási folyamatában teljesített funkciójuk, 
egymásra épülő, egymást kiegészítő s a szétszórtat összehozva rendszerező anyaguk kap
csol össze egy-egy összefüggő tematikus struktúrává, csak rendszeres irodalmi szemlék, 
tudománytörténeti tanulmányok dönthetik el a „szükségesség elvének”  alkalmazhatósá
gát. Azt, hogy bizonyos dokumentumok, amelyek tartalma átment valamely kumulatív 
kiadványba, vagy mások, amelyek tudományos dokumentumok tartalmának népszerűsítő 
vagy tanulmányi célú feldolgozásai, kiselejtezhetők-e a gyűjteményből a megfelelő, teljes, 
hiteles, tudományos dokumentum archivális őrzése mellett. Lényeges vonása a „szüksé
gesség elve”  szerinti kiválasztásnak, hogy a rögzített tartalmak teljességükben és kontinui
tásukban való gyűjteményi re prezentálására irányul, s ezért az egyes dokumentum szelek
ciós mérlegelése sohasem elszigetelten, hanem tartalmi, irodalmi összefüggésben történik.
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Itt lezáródó gondolatmenetünk az utolsó száz esztendő, s fokozott mértékben 
a jelenkor információs viszonyainak, nyomdai termelésének sajátosságain alapszik. Erre 
az időszakra a könyvkiadásnak tőkés vállalatok kezében való koncentrálódása, a nyom
dászat gyáriparrá való átalakulása, a társadalmi tevékenység irodalom igényessé vá
lása, s mindezek nyomán az in form ációrobbanásként emlegetett jelenség kialaku
lása jellemző. E válságjelenségnek a gazdasági válsággal analóg tünete a termelés és a fo
gyasztás közötti egyensúly megbomlása. Amikor itt a nemzeti könyvtári gyűjtemény 
szelektív építésébe tudományos lényegű munkamozzanatok beépítését, s e tevékenység 
egészének az intézményen belül végzendő rendszeres irodalomtörténeti és tudománytörté
neti stb. kutatási tevékenységgel való kiegészítését javasoljuk, nem egyszerűen'a tárgyi 
nehézségek leküzdése lebeg szemünk előtt, hanem az a meggyőződés- vezet, hogy ezen 
a ponton is hozzá kell járulnunk az irodalom, a tudományos információ termelése és 
fogyasztása közti egyensúly helyreállításához.

Nem szóltunk a már archiválissá érdemesült 1850 előtti magyar és hungarica anyag
ról. Tekintettel az ilyen anyag relatíve csekély mennyiségére, kialakult gyűjteményi kere
teire s a meggyökeresedett közfelfogásra, nincs sok értelme, hogy vele itt külön foglal
kozzunk, még akkor sem, ha bizonyos típusú hitbuzgalmi kiadványok, a szomszéd népek 
irodalmába szervülő nyomdatermékek rovására itt is megkereshetnénk az értelmét s a szem
pontját az archiválásra való kiemelésnek. De az archiválás mellett szólnak olyan objektív 
tényezők is, mint az 1850 előtti kiadványok alacsonyabb példányszáma, elkallódásuk 
nagyobb aránya, kisipari mivoltuk, a nyomda összeforrottsága a helyi kulturális élettel, 
irodalommal, tudománnyal, továbbá a manapság megvalósuló intézményes adatrögzítő 
tevékenységek hiánya.
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HAZAI KORKÉP

H O G Y A N  TOVÁBB?
Fejlesztési tervek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában 

K IRÁLY Lászlóné—SZŐKE Tiborné

A 70-es évek jellemzője, hogy a kibontakozóban lévő társadalmi tervezés 
részeként a távlati célok felvázolása gyorsan terjed a közművelődés egé
sze, a könyvtárügy területén is. Mindezt dokumentálják az 1970-ben 
megrendezett III. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásai, az 
MSZMP KB 1974-es Közművelődési Határozata, az 1976-os Könyvtá
ri Törvényerejű rendelet és az ugyanebben az évben kibocsátott 
Közművelődési Törvény. Kisebb vagy nagyobb mértékben a nemzetközi 
tendencia is ez, amelyen belül a nagyvárosok könyvtári ellátása és 
szervezete a nemzeti könyvtári rendszerekben az általános összefüggése

ken túl specifikus problémákat is felvet. A  fővárosok könyvtárai a nagyvárosi könyvtárak 
között is általában kitüntetett, sajátos helyzetben vannak.

NEMZETKÖZI TENDENCIÁK

A városok gyors növekedése és a könyvtárakkal szemben támasztott növekvő 
igények hozták létre a századfordulón Európa iparilag fejlett országai és Észak-Amerika 
városaiban az egy központi könyvtárhoz csatlakozó könyvtári hálózatot. Szabó Ervin 
is kora e legmodernebb törekvéseit használta fel, amikor megtervezte a főváros könyvtári 
szervezetét és szolgáltatási rendszerét. Az a nemzetközi kitekintés, levelezés, és viták 
sorozata, amit Szabó Ervin e tárgyban folytatott,1 máig hatóan úttörő jellegű. A II. 
világháború befejezéséig nem nagyon foglalkoztak a nagyvárosi közművelődési könyvtá
rak nemzetközi összehasonlításával.2 Napjainkban feltétlenül szükséges -  és lehetséges 
is — ez az összevetés. Különösen szükséges ez Budapest esetében, amely országon belül 
nem talál még csak megközelítően hasonló szituációkat sem.

A különböző országok fővárosi és nagyvárosi közművelődési könyvtárainak tevé
kenysége és szervezete eltéréseket mutat. A  konkrét társadalmi háttér, a termelőerők 
fejlettségének adott foka, és fejlődési perspektívái a népesség tagozódása, a politikai, 
a kulturális fejlettség szintje, a tanulók, a magukat továbbképzők aránya stb., valamint 
a városok nagysága miatt is lehetnek indokolt eltérések a nemzetközi gyakorlatban. 
A  nagyvárosokban kialakítandó szolgáltatás formái, az optimális struktúrák vonatkozásá
ban jelentkező problémafelvetések viszont sok hasonló elemet tartalmaznak. Ezt mutatja 
az 1968-ban létrejött International association o f metropolitan city libraries (INTAM EL) is.
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Mind több és több nagyvárosi könyvtári szervezet készít hosszútávú terveket, az 
1980-as 90-es évekre, így ennek során rákényszerül újraértékelni szerepét, szervezetét, 
szolgáltatásait.3 „Nemcsak azt kell elképzelni, hogy a mai könyvtár milyen lesz holnap
után, hanem hogy milyen legyen a könyvtár, mint az egész város alapvető intézménye.” 4

A  tervek, fejlesztési koncepciók strukturális változtatásokat is szükségessé tesznek. 
Ezt mutatják azok a dokumentumok is, amelyek a Szovjetunióban végbemenő könyvtári 
centralizáció elveit és gyakorlatát ismertetik. A  centralizálás ott váltja be leginkább a hoz
zá fűzött reményeket, ahol viszonylag magas a rendszerben működő egységek száma. 
A centralizáció nem képzelhető el megalapozott gyűjtőköri szabályozás nélkül.5

A  csehszlovák könyvtári szakirodalom is azt bizonyítja, hogy nem lehet egyszer s min
denkorra kialakítani az optimális kereteket, gondozásuk, tökéletesítésük — a feltételek 
változása,#fejlődése közepette — szinte folyamatos feladat. Itt is gyakran találkozunk 
a könyvtárak koordinált állományépítésének szükségességével.6

„Mivel a közművelődési könyvtár egy praktikus és érzékeny intézmény... állandóan 
változik a társadalom újabb fejlődésének megfelelően.”  Ebből következik, hogy a haté
kony vezetés szükségletei, az új eszközök belépése (audiovizuális anyagok, stb.) a diffe
renciált információs igények és általában az igényszint megnövekedése a könyvtárhálózat
tal szemben új szervezési struktúrák kialakítására ösztönöznek világszerte. Amennyiben 
a könyvtár fenn kívánja tartani a szerepét a társadalomban, alapvetően fontos maguk
nak a gyűjteményeknek a változtatása, valamint a strukturális változások a szolgáltatások 
típusaiban.7

A  demográfiai kép, az elővárosok, belvárosok népességének mozgása stb. következ
tében új intézményekre, az intézmények területi megoszlásának átalakítására, új orientá
cióra hívja fel a figyelmet az USA könyvtárügyének fejlődési tendenciáival foglalkozó 
összefoglalás.8 A könyvtári célok, feladatok sorrendjének kialakítását sürgetik mint a szer
vezetlenség megszüntetésének feltételét az amerikai nagyvárosokban is, megállapítva, hogy 
a közművelődési könyvtárak a szolgáltatások egész sorát biztosítják, mindegyiket hiányo
san, s a megoldást a szolgáltatások koordinálásában látják.9 A  könyvtári hálózat modell
jében egymáshoz kapcsolódó könyvtárak helyezkednek el. A z igények egy részét az első 
tagkönyvtár közvetlenül kielégíti, más részét a hálózaton belül továbbítja. A  szervezeti 
alternatívák között a „bázispolitika”  mint egyik követendő alternatíva szerepel.1 °A könyv
tári hálózatot mint rendszert fogalmazzák meg, melynek tagjai funkcióikban sokoldalúan 
kapcsolódnak egymáshoz.11

„A z a nézet, hogy a közművelődési könyvtár információs központ is, nem új, de az 
már igen, hogy ezt egy különleges és formális egységként fogjuk fel.” 12 A  könyvtári rend
szer demokratizmusának követelménye a nagyvárosokra vonatkoztatva summázva azt 
jelenti: olyan struktúrát kell kialakítani, hogy mint egységes rendszer tudjon azonos minő
ségű szolgáltatást nyújtani a város egész lakossága számára.

KARTASOV, N.Sz. a közelmúltban megjelent munkája, elsődlegesen a tudományos 
könyvtárak integrációjának problematikáját taglalja, alapelvei azonban a közművelődési 
könyvtárakra is adaptálhatók. Ő az egyes könyvtárak viszonylagos függetlenségének elvét 
hangsúlyozza, szerinte az együttműködési gócok  kialakításával és növekedésével (vá
ros, agglomeráció, régió, övezet) fog mind nagyobb mértékben realizálódni, a „ténylegesen 
egységes könyvtári hálózat.” 13
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A könyvtári ellátás rendszerének egységes szervezési alapelvein belül a városi nyilvá
nos könyvtárak kapcsolódási vázlatának, kölcsönös egymásra hatásának kérdéseivel foglal
kozik az az elaborátum, mely a Szovjetunióban 1971—1973-ig folytatott országos kuta
tás eredményeit összegezi. Meghatározza a legalapvetőbb normatív mutatók alapján 
a könyvtárak együttműködésének olyan lépcsőzetes struktúrájú hálózati modelljét, 
melyen belül az egységek szoros kapcsolatban vannak egymással.

A kutatás irányai voltak:
— A városi közművelődési könyvtári hálózat szervezési elveire és normatívába ható 

tényezők felkutatása.
— A  könyvtári hálózat lépcsőzetes szervezésének előnyei.
— A modern közművelődési könyvtárak feladatainak és funkcióinak pontosítása az 

olvasók összetétele, a könyvállomány kihasználtsága, stb. alapján.
— A hálózat normatívái közötti különbségek felkutatása, a szóródás, és a különböző 

régiók városi jellegzetességeinek figyelembevételével.
— A hálózat önálló egységeinek szükségessége, a hálózat elemeinek szervezeti és 

technikai összefüggései.
A kutatás következtetései:
— A  könyvtártelepítési normatívákat a városépítési feltételekhez célszerű igazítani.
— A differenciálás alapjául a lépcsőzetes könyvtári ellátást ajánlják.
— A hálózat szervezési normatívái differenciálódjanak: a város típusa szerint (lakos

ság, a város profilja), a város strukturális elemei szerint (lakótelepek, iparkerü
let stb.).

A központi könyvtár, mint városi hálózat információs központja és módszertani 
irányítója jelenik meg, amely saját körzetében is ellát meghatározott funkciókat.A/ olva
sás elemzése azt mutatta, hogy a központi könyvtárakba elsősorban önképzés, és kutatás 
céljából járnak az olvasók. A központi könyvtárat mindig a centrumba kell telepíteni.14 
E kitekintés után most vizsgáljuk meg saját környezetünket.

FŐVÁROSUNK JELLEMZŐI

Budapest az ország közigazgatási, kulturális és gazdasági centruma. Itt összpontosul 
az ipar egyharmada, itt található a kutatóintézetek 80 százaléka, a felsőoktatási intézmé
nyek fele. Itt bonyolódik le a kiskereskedelmi forgalom egyharmada. A főváros szerepe 
az ország életében minden tekintetben kiemelkedő.

Területe 525,15 km2. Települési jellemzőit és a lakosság összetételét tekintve is 
sajátos képet mutat. Itt él az ország népességének egyötöde. Lakosainak száma 1977. 
december 31-én 2 081 700.

Az ipari munkásság mintegy egyharmada a fővárosban él, és a budapesti lakosság 
több mint 30 százaléka munkás. Mindezek mellett el nem hanyagolható mezőgazdasági 
területtel is rendelkezik. A lakosságból kb. 30 ezren a mezőgazdasági ágazatban dolgoznak. 
Az aktív korosztálynak meglehetősen nagy arányát képviselik a szálláslakó, illetve bejáró 
dolgozók. Hatalmas agglomerációs gyűrű veszi körül a fővárost, ez 44 községet és várost 
foglal magába, melyben 2,4 millió ember él, számos ide tartozó településről az aktív
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keresők 50—60 százaléka a fővárosba jár dolgozni. Igénybe veszik a fővárosi közlekedést, 
szolgáltatásokat, feltételezhetően a fővárosi intézmények egy részét is. Jelenleg a belső 
városmag 36 km2-nyi területén — ez Budapest 7 százaléka — a lakosság 30 százaléka él, 
a peremkerületekre viszont jellemző a kistelkes, családiházas városkép. Átalakulóban van 
a városszerkezet, legjelentősebb formálója a nagyméretű, tömeges lakásépítkezés. Az 
elmúlt tervciklusban az egyes kerületek népességének számában tíz-, húsz-, harmincezres 
nagyságrendű változások történtek. A  III. kerület lakosainak száma például ez idő alatt 
77 496-ról, 108 200-ra, a XV. kerületé 61 168-ről, 116 800-ra nőtt, viszont a VI. kerületé 
86 816-ról 77 800-ra, a VIII. kerületben 133 588-ról 120 300-ra csökkent. A  felsorolta
kon kívül is úgyszólván mindenütt többezres változás jött létre. A  lakosság 15,2 százaléka 
14 éven aluli, és 20,5 százaléka 60 éven felüli.

Az 1976/77-es tanév elején felsőfokú intézmény hallgatója volt mintegy 49500, 
kb. 48 500 a középiskolás diák; a dolgozók esti és levelező középiskolájának kb. 49700 
hallgatója volt, és kb. 29 100 volt a szakmunkástanulók száma.15

Budapesten a szakszervezeti könyvtárak 1976-ban 2 358 szolgálati helyen 234 ezer
nél több fővárosi és bejáró dolgozó könyvtári ellátását biztosították. Zömmel a főváros
ban vannak az országos nagy tudományos és szakkönyvtárak, illetve dokumentációs köz
pontok, amelyek azonban — úgyszólván kivétel nélkül — a belső városmagban helyezked
nek el.

Fővárosunk lakosságának műveltségi és képzettségi színvonala rendkívül heterogén. 
Az egyes rétegek között műveltségben és iskolai végzettségben jelentős különbségek 
vannak.

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR HÁLÓZATA

A könyvtárhálózat olvasói a lakosság minden rétegéből, valamennyi életkori csoport
jából tevődnek össze, í|y a könyvtári szolgáltatások iránti szükséglet is a legváltozatosabb 
színvonalat tükrözi. A  kezdő olvasói igényektől a legmagasabb színvonalú szakirodalmi 
tájékoztatási igényekig mindenfajta fokozat és kívánság jelentkezik, s ezek kielégítésére 
a könyvtárnak állományuk, személyzeti összetételük és szolgálataik megfelelő alakításával 
fel kell készülniük.

A  FSzEK egységei centralizált szervezeti formában, intézményi keretben működő 
nyilvános könyvtárak. 1976. december 31-én a központi könyvtár és a hálózat könyv- 
állománya együttesen 3 035 272 volt. Beiratkozott olvasó 173 485; a kölcsönzők és hely- 
benolvasók száma 1 869 966; a kölcsönzött és helybenolvasott műveké 5 245 334 volt.

1977-ben — a központi könyvtárat nem számítva — a hálózatot 88 szolgálati hely 
alkotta. Közülük 23 úgynevezett vegyes könyvtár: felnőtt és gyermekolvasóknak egyaránt 
a rendelkezésére áll. 16 csak 14 éven felülieknek nyújt szolgáltatásokat. 18 az önálló 
gyermekkönyvtárak száma és 31 a fiókkönyvtár. Két bibliobusz közlekedik 26 kölcsönző 
helyen.
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A könyvtári alapelvek és normatívák szerint viszonylagos megközelítéssel az alábbi 
módon csoportosíthatók a hálózat könyvtárai:

1970 1975 1977

A és В típus között _ 2 3
В és C típus között 23 23 21
C típus 34 33 33
D típus 34 31 31
Bibliobusz kölcsönző hely - 13 26

A főváros könyvtárügyében az elmúlt évtizedben a nemzetközi tendenciákhoz 
hasonlóan egy határozott integrációs folyamat ment végbe strukturálisan és a szolgáltatás 
tekintetében is eléggé ellentmondásos módon. A „hogyan tovább”  feszítő problémái ezen 
a talajon jelentkeznek. Felvázolásukhoz rövid történeti visszapillantás szükséges.

A  felszabadulás pillanatában 11, többé-kevésbé romos könyvtár alkotta a főváros 
könyvtári hálózatát. A felszabadulás után az elemi erővel jelentkező társadalmi igény és a 
fővárosszerte megnyilvánult össztársadalmi segítség a könyvtártelepítésben rohamos meny- 
nyiségi fejlődést eredményezett, a könyvtárak száma megsokszorozódott. Sok volt 
az esetlegesség a könyvtárak elhelyezésében, alapterületében, állományában, szolgáltatási 
színvonalában, személyi ellátottságában. A könyvtári ellátással szemben jelentkező maga
sabb színtű igények tették szükségessé 1957-ben, a hálózat újbóli centralizálását, amely
nek folyamatosságát csak néhány év szakította meg. A tagkönyvtárak épülete és berende
zése ekkor rendkívül különböző, de általában nagyon leromlott volt. Állagmegóvásuk és 
karbantartásuk a központosított költségvetésből adódóan az anyagi eszközök koncent
rálásával válhatott tervszerűbbé és hatékonyabbá. A tagkönyvtárak egységes ellátó rend
szerben való működése elősegítette a módszertani irányító és ellátó tevékenység hatékony
ságát. Fokozatosan kiépültek a központi szolgáltatások. Létrejött az egységes ügyviteli és 
gazdálkodási rendszer, a centralizált munkaerő és bérgazdálkodás. 1958-ban befejeződött 
a hálózat könyvtáraiban az állomány egységes átszakozása. Fokozatosan megvalósult 
a központi anyagellátás, létrejött a TMK műhely, a központi sokszorosító részleg, dekorá
ció, foto-labor, könyvkötészet, stb. A perlési csoport az egész könyvtárhálózat elveszett 
könyvei térítésének adminisztrációját bonyolítja, évente kb. 3—400 ezer forint értékben. 
Az egész hálózat könyvállományát nyilvántartó központi katalógus naprakészen tárja fel, 
hogy az adott művekből mely könyvtárban hány példány található. Az egyes könyvtárak
ban fölössé vált könyveket tárolja és újraelosztja a hálózati könyvraktár. Kifejlődött 
a tájékoztató- és propagandaeszközökkel, bibliográfiákkal, működési nyomtatványokkal 
történő központi ellátás (a szellemi munkától a kivitelezésig). Ezekből évente hozzávető
legesen 500 féle készül, kb. 1000 ív terjedelemben. A budapesti közművelődési könyvtári 
tapasztalatok, kezdeményezések fóruma a negyedévenként megjelenő Könyvtári Híradó, 
mely a budapesti közművelődési könyvtárügy egységét kívánja szolgálni. Létrejött a háló
zaton belüli könyvtárközi kölcsönzés a központi katalógus részleghez kapcsolt diszpécser
tevékenységgel.16
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Jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban a hálózat szolgáltatásainak mértéke és 
minősége. Nőtt a szakrészlegek száma, fejlődött a szaktájékoztatás. Három könyvtár 
rendelkezik műszaki szakrészleggel, hat könyvtárban jött létre fonotéka; a korábbinál 
szélesebb spektrumú idegennyelvű állománytestek alakultak ki, kiállítóterem és hozzá
kapcsolódó képzőművészeti szolgáltatás elemei is megjelentek és kibontakozóban vannak. 
Néhány helyen, ahol az alapterület lehetővé tette, jelentős prézens állomány van.

E pozitívumok ellenére a hálózatban nem alakult ki kellő mértékben a differenciált' 
szolgáltatások rendszere. Oka a kis alapterületű önálló kerületi könyvtárak viszonylag 
nagy számában és hosszú ideig a nagyobb alapterületű könyvtárak teljes hiányában kere
sendő. Az 1960-as évek közepéig tartó időszak könyvtári fejlesztésének a helyiség igény- 
bevétel volt a jellemzője. Változást a Csepel Csillagtelepi és József Attila lakótelepi 
könyvtári célra épült helyiségek birtokbavétele jelentett. A  70-es évek fejlesztésében 
olyan könyvtári objektumok létrehozása is napirendre került, amelyek alkalmasak széle
sebb körű szolgáltatások biztosítására.

Kőbányán 1 400 m2-en, Kispesten, Soroksáron és Csepelen 500—500 m2-en kor
szerű kerületi könyvtár létesült. Uj, ha nem is optimális, de a korábbinál jobb feltételeket 
biztositó fiókkönyvtárak telepítésére is sor került. A bibliobusz állomásainak telepítésével 
hat kedvezőtlen körülmények között működő fiókkönyvtárat meg lehetett szüntetni.

Az utóbbi években egyes kerületekben bizonyos helyi centralizáció ment végbe. 
Kis alapterületű, kisebb hatósugarú kerületi könyvtárakat fiókkönyvtárnak minősítve 
a kerület arra legalkalmasabb könyvtárához csatoltuk. E szervezeti módosítások már egy 
jobban tagolt struktúra és a központosítottabb ellátás irányában tett tudatos kezdeti 
lépések voltak.

Az állomány vonatkozásában az 1976—77-ben kidolgozott új gyűjtőköri szabályzat, 
egy többlépcsős szolgáltatórendszer kifejlesztését alapozta meg.17

A  hálózatirányításszervezete is megváltozott, létrejött a hálózati főosztály, melynek 
része a hálózati és módszertani osztály, amely a hálózatirányítás elméleti és szervezési fel
adataival foglalkozik. Hozzá tartoznak a közvetlen ellátó, szolgáltató funkciókat betöltő 
részlegek: központi címjegyzék, könyvtárközi kölcsönzőcsoport; hálózati duplumraktár-, 
létesítendő könyvtárak raktára. A főosztály másik két osztálya: a bibliográfiai osztály és 
a propaganda osztály a tájékoztatás- és a propagandaeszközök tekintetében végeznek 
központi ellátó, szolgáltató feladatokat (esetenként országos vonatkozásban is, pl. Ese
ménynaptár, TV-bibliográfiák). Fokozatosan szervezeti változások jöttek létre a gazdasági 
főosztályon is, amelynek keretében kialakult a műszaki osztály, mely a hálózati és mód
szertani osztállyal kooperálva egyre tervszerűbben foglalkozik a hálózatban adódó fejlesz
tési, karbantartási, helyiségigénylési, belső berendezési stb. feladatokkal. (Megjegyzendő, 
hogy e fejlesztéssel párhuzamosan egyre intenzívebbé válik e téren is a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ szakmai tanácsadásainak igénybevétele.) A z üzemfenntartási 
osztály a hálózat működési feltételeinek, gondnoki stb. teendőinek ellátásával foglalkozik.
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Л SZERVEZETI SÉMA 1977-IC

KERÜLETI k ö nyvtár  
(felnőtt - gyermek)

k f r í T jEt i  k ö n y v t á r

(csak 14 éven felülieknek)

k k r í 't .k t i
(önálló)
C.YKRMEKKÖNYVTÁR

О ll< Ж KON Y VT AR

< ! YKRMкк 
FIÓK KÖN Y VT AR

/ \  TmtbioRrsz ми.

TERVEK A HÁLÓZAT SZERVEZETÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE

A könyvtári tevékenységek és szolgáltatások fejlődési irányának előrejelzése általá
ban kétféle módon történik. Az egyik módszer a folyamatosságot hangsúlyozza és a jelen
legi irányzatokat extrapolálja. A másik az elméletileg lehetséges változatokat prognoszti
zálja. Szervezeti elképzelésünket egy közbülső megoldásnak ítéljük, amely elvileg nyitott 
a funkciók, szolgáltatástípusok lehetséges szélesítésére, a rendszernek információs rend
szerré fejlesztésére, további munka- és üzemszervezésére.

A  szervezeti rendszerekre általánosan jellemző, hogy azok, több-kevesebb tudatos
sággal alakítva mindenkor a kitűzött célok elérésének eszközei. Ezért átszervezésük sem 
lehet öncélú, vagy önkényes. A szervezeti rendszerek kialakítása a gyakorlatban különböző 
helyzetekben megy végbe. A leggyakoribb a már működő szervezetből új szervezetet 
kialakítani. Ez nehézségekkel jár, mert a korábbi rendszerben kialakult szokások, hagyo
mányok, de méginkább az objektív feltételek nem teszik lehetővé egycsapásra a követke
zetesen optimális megoldást. A mi esetünkben az evolúciós formát tartjuk egyedül lehet
ségesnek, amikor a rendszer egyes részelemeit fokozatosan alakítjuk át a feltételek függ
vényeként, és az emberi szempontok figyelembevételével. (Természetesen a korszerű 
könyvtári szervezet kialakítása csak tervszerű fejlesztéssel és beruházásokkal párhuzamo
san valósítható meg.)
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A fővárosban a fokozatos szervezeti változtatás és fejlesztés szükségessé teszi egy új 
központi könyvtár építését és mellette, nagy alapterületű 1500—2500 m2 körüli, 
majdan regionális szerepre alkalmas könyvtárak létesítését. A  jelenleg működő szolgálati 
helyek nagy többségére továbbra is szükség van. E tényt az igénybevétel mutatói minden 
külön elemzés nélkül egyértelműen bizonyítják. Bővítésük, illetve nagyobb alapterületű 
helyiségekbe való átköltöztetésük kerületi helyiséggazdálkodás révén folyamatos feladat. 
Más kerületekben új 600 -1000 m2 alapterületű középszintű könyvtárak építése válik 
szükségessé. Legalább 4—5 bibliobusz működtetése kell ahhoz, hogy a még számos fehér 
foltot eltüntessük és néhány gazdaságtalan, minimális alapterületű fiókkönyvtárat meg
szüntessünk. Budapestre különösen érvényes, hogy; „A  ma működő könyvtárak meg
szüntetésére csak az újak létrehozása, illetve a régebbiekkel szemben fenálló igény elsorva
dása után kerülhet sor. Mindaddig a megfelelő karbantartásuk költségvetési előirányzata 
szükséges.18

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a hálózat fejlesztésére vonatkozó elképzelések 
nem előzmény nélküliek. Már a 60-as évek végén — a KMK-val együttműködve, SALLAI 
István vezetésével — elkészült egy, a központi könyvtár új épületére, valamint a létesíten
dő könyvtárak nagyságrendjére és a hálózat „regionális könyvtáraira”  vonatkozó koncep
ció.19 A tervek több változatot megértek, az utolsót 1973. decemberében állította össze 
az intézmény. Határozati szintre e dokumentumok nem emelkedtek. Pillanatnyilag a rö
vidtávú tervezésnél orientáló funkciót töltenek be.

A szervezetfejlesztésével kapcsolatos útmutatások csak kereteket adhatnak,amelyen 
belül a részletes eljárást és az alkalmazott megoldási módokat a konkrét helyzetre figye
lemmel kell kialakítani.

Elkészült a főváros területfejlesztési terve, amely a fejlődés általános tendenciáit 
körvonalazza és meghatározza azokat az objektív lehetőségeket, amelyeket az itt lévő 
intézményeknek — jövőjüket alakítva — figyelembe kell venniük. 1980-ig a lakosság száma 
eléri a 2 millió 110 ezret. A nappali népesség azonban 2 és fél millió körül alakul. A  terv
időszak végére a külső kerületekben kb. 70 ezerrel többen élnek majd. A  legtöbben 
a III. kerületbe Békásmegyerre költöznek, itt 12 ezer lakosú városrész épül, de jelentősen 
gyarapszik a lakosság száma Kőbányán és a XI. kerületben is. Angyalföld, az Ujlipótváros, 
a Szegedi út, Országbíró utca és a Gyöngyösi út környéke, Pestlőrincen az Állami lakó
telep fejlődik még jelentősen. Csepelen, Pesterzsébeten, Rákoskeresztúron, Budafokon 
városrészközpont épül.

A későbbiekben nagy városrészközpontok körvonalazódnak a Moszkva tér, a Móricz 
Zsigmond körtér környékén, Újpesten, Kispesten és a zuglói Őrs-vezér tér környékén. 
Budapest egységes fejlődése nélkülözhetetlenné teszi az itt működő intézményeknek a te
rületfejlesztés alakulásával összehangolt hosszabb távra szóló tervezését.

A városszerkezet átalakulása következtében elképzelhető, hogy a 90-es évekre 
a közigazgatási struktúra is megváltozik. A könyvtári szervezet alakításának tervezésénél 

bizonyos mértékig ezzel is számolni kell.
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Tervezetünk, figyelembe véve a hasonló nagyságrendű világvárosok könyvtári szer
vezeteinek tapasztalatait, illetve az azokban jelentkező modern tendenciákat a budapesti 
tanácsi közművelődési könyvtárhálózat fejlesztési koncepciójának szervezeti vázát 
képezi.

\ S/.I IUT/.K I Л1.ЛК1 I.ASA lilYs - П1м.,-К;

Részleges felsőfokú kerületi báziskönyvtár О fiókkönyvtár

IM I I 1 Középfokú szolgáltatású kerületi báziskönyvtár • Gyermek fiókkönyvtár

□
■
X

Középfokú szolgáltatású kerületi könyvtár 

Középfokú szolgáltatású kerületi gyermekkönyvtár 

Prézensz könyvtár

л Blbliobusz állomáshely

A hálózat szervezetére vonatkozó korábbi elképzeléseket is alapul véve szükséges
nek tartjuk folyamatosan olyan változtatások megvalósítását, amelyek;

— erősítik a hálózat egységes szervezetét,
— bővítik a központi szolgáltatások körét,
— differenciált szolgáltatási szinteket hoznak létre,
— javítják az egy kerületen belüli könyvtári tevékenység helyi koordinálását.
A szolgáltatási szintek szerinti differenciálást folyamatosan az alábbi módon szük

séges és lehetséges kiépíteni:
1. Alapfokú szolgáltatást nyújtó könyvtárak

a) fiókkönyvtárak
b) autóbusz könyvtárak
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A S Z E R V E Z E T  1990-IG

(l> О ftóKKÖNYVTAHAK

д  bebliobusz Állo m ásh elyek

Ék. LETÉTEK ÉS EGYÉB ALAPFOKÚ ELLÄTÄSI KORMÄK

2. Középfokú szolgáltatást nyújtó könyvtárak
a) kerületi báziskönyvtárak
b) kerületi vegyes, illetve gyermekkönyvtárak
c) prézens könyvtárak

3. Részleges felsőfokú szolgáltatást nyújtó könyvtárak
4. Felsőfokú szolgáltatást nyújtó központi könyvtár
A könyvtárakat a besorolással nem akarjuk uniformizálni, egyéni arculatuk meg

őrzése és a közvetlen társadalmi környezetük szerinti alakítása változatlan feladat.

Alapfokú szolgáltatást nyújtó könyvtárak és könyvtárfiókok

a) Ide sorolhatók a könyvtárfiókok , valamint azok ajelenleg önálló kerü
leti könyvtárak is, amelyeknek adottságai olyanok, hogy a kölcsönzésen, alkalmi tájé
koztatáson, minimális helybenolvasáson kívül egyéb szolgáltatásokra nem képesek (kis 
alapterület, kisebb vonzáskörzet, periférikusabb elhelyezkedés). Feladatuk a kölcsönzés 
és gyorstájékoztatás biztosítása. Állományukat az alapfokú szolgáltatást nyújtó könyvtá
rak gyűjtőköri szabályzata szerint fejlesztik. A tömeges olvasói igények kielégítését szol
gáló műveket gyűjtik: a szak- és ismeretterjesztő irodalomból csak az összefoglaló és gyűj
teményes köteteket, népszerű alap- és középszintű műveket, a szépirodalomból az alap
vető klasszikusokat és a kurrens mai irodalmat. Mintegy 5—25 ezer kötettel rendelkeznek. 
Évente kb. 500-1000 új művet szereznek be, 30-50 féle napilapot és folyóiratot járatnak.
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b) A  m ozgókönyvtárak  állomásai elsősorban peremkerületek ritkábban lakott 
részein, illetve kis lakótelepeken nyújtanak alapfokú szolgáltatást. A  tapasztalatok sze
rint 3—4 jármű működéséig csak olyan helyeken szabad kölcsönzőhelyet létesíteni, ahol 
300 olvasónál többre nem lehet számítani. Nagyobb forgalmat, csak abban az esetben tud 
egy autóbusz lebonyolítani, ha gyakrabban jelenik meg és több időt tölt egy-egy kölcsön
zőhelyen. Ehhez pedig több járműre van szükség.

A  középfokú szolgáltatást nyújtó kerületi könyvtárak

E könyvtárak jelenleg is a hálózat nagy többségét képezik. Ezek — nagy olvasótábo
ruk ellenére — kedvezőtlen működési feltételeik, kis alapterületük miatt a lehetőségek 
erős függvényeként tudnak csak a szolgáltatások szélesítésére törekedni. Ez a leghetero
génebb csoport, jelenleg a legtöbb alternatívát itt ëngedélyezi a gyűjtőköri leírás. Hang
súlyozza a kerületen belüli gyűjtési kooperációt és az olvasói átirányítást. Szolgáltatásaik
kal a helyi igényekhez igazodnak. Feladatuk a kölcsönzésen kívül: helybenolvasást és 
általános tájékoztatást nyújtani. A  lehetőségektől függően fonotékát is működtetnek. 
A  könyvtári szolgáltatás szerves részét képezik itt a különböző csoportos foglalkozások, 
kiállítások, a könyv- és könyvtárpropaganda változatos módszerei.

A  középfokú könyvtárak gyűjtőköri szabályzata szerint építik állományukat (az 
Alapelvek és követelmények szerinti B—C típusnak tekinthetők), állományuk legalább 
40—70 ezer kötet, amit évente mintegy 2 000—2 500 új művel gyarapítanak. A  napilapok, 
folyóiratok közül mintegy 100—150 féle magyarnyelvű, s a helyi igényektől függő idegen
nyelvű periodikát is rendelnek.

A  könyvtárközi kölcsönzés és a kerületen belüli gyűjtés összehangolása, bizonyos 
folyóiratok előfizetése, helyismereti gyűjtemény, idegen nyelvű állománycsoport kialakí
tása, csak a kerület egyik könyvtárában feladat. Kerületenként tehát szükséges egy 
olyan könyvtár kijelölése — a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező — amely állományá
val, szolgáltatásainak bővítésével és differenciálásával kiemelkedik a kerület többi könyv
tárai közül.

Egy-egy kerületi báziskönyvtár ilyenfajta kiemelését indokolja az is,hogy a műkö
dési feltételek nem teszik lehetővé, hogy valamennyi könyvtár azonos szintű szolgáltatás
ra rendezkedjék be. Teljesebb könyv- és folyóiratállománnyal (a bekötött évfolyamokkal 
is), szakrészlegek kialakításával, gazdag tájékoztató eszköztárral, magasszintű reference 
szolgálattal a speciális kerületi igények kielégítésére is felkészülve, mintegy helyi doku
mentációs, információs bázissá válnak. Itt alakítandók ki az audiovizuális szolgáltatások is.

A  kerületi báziskányvtárak létrehozásának feltétele az alapterület növelésén kívül 
a könyvbeszerzési keret emelése a nagyobb ütemű állománygyarapításra, a drágább szak
könyvek, kézikönyvek, idegen nyelvű könyvek, folyóiratok, hangzó eszközök beszerzésére 
megfelelő felkészültségű személyi ellátottság, magasabb színvonalú technikai felsze
reltség.

Fontos feladat hárul rájuk a helyi átkölcsönzésben, a társintézményekkel való 
együttműködésben, a kerületi tanácsokkal való közvetlen kapcsolattartásban. Szakmai 
tapasztalatcserékkel, könyvismertetésekkel, közös könyvtári rendezvényekkel, közös
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klubok működtetésével lehetnek segítségére az üzemi, iskolai könyvtáraknak. Vezetőik 
koordinálják a kerület könyvtárainak bekapcsolódását a helyi közművelődési tevékenység
be. Kötelesek szakmailag segíteni a szakigazgatási tevékenységet. A  jelenlegi középfokú 
könyvtárak közül kell kijelölni ezeket ott, ahol erre a feltételek megvannak, illetve meg- 
megteremthetők. Más esetben új könyvtár létrehozása szükséges (600—1000 m2-en).

A kerületi „bázis”  könyvtár kijelölésének szempontjai: 1. A  funkciók betöltésének 
feltételeivel az intézmény már rendelkezik. 2. Perspektívában a feltételek megteremthetők 
(új helyiségbe költözik, alapterülete és könyvállománya stb. növelhető). 3. A  kerületben 
többé-kevésbé jelenleg is betölti a szerepet, a feltételek bizonyos hiányai ellenére is. 
(Pl. egyedüli önálló könyvtára kerületben, illetve fiókokkal rendelkezik.) 4. Földrajzi 
elhelyezése kedvező.

Mindezekből következik, hogy létrejöttük nem képzelhető el ugrásszerűen. E ki
emelt funkciójú kerületi báziskönyvtárak mellett vannak és maradnak olyan kerületi 
könyvtárak, amelyek kiemelt helyi szerep nélkül is középfokú szolgáltatást nyújtanak, 
mivel hasonlóan nagyszámú 3—5 ezer olvasóval, 40—60 ezer kötetes könyvállománnyal 
rendelkeznek. Működési területükön széleskörű igényeket elégítenek ki, sűrűnlakott 
városrészekben, vagy forgalmi csomópontban helyezkednek el. A  kerületi báziskönyvtárak, 
illetőleg e megmaradó kerületi könyvtárak esetében a terminológiai különbség nem alá- 
és fölérendeltséget jelez, hanem a középfokú szolgáltatáson belüli fokozatbeli eltérést. 
Alá- és fölérendeltséget jelent viszont a Fiókkönyvtárak tekintetében oly módon, hogy 
a kerület fiókkönyvtárai a kerületi báziskönyvtár részeként működnek. A  továbbiakban 
az önálló könyvtárakból fokozatosan fiókkönyvtárrá szervezendő szolgálati helyek, illetve 
a könyvtári normatívák szerint fióknak minősülő új létesítmények is a báziskönyvtárral 
alkotnak szervezeti egységet. A  kijelölt középfokú könyvtárakat 1978 január 1-től 1985-ig 
folyamatosan fel kell készíteni az ismertetett nagyobb feladatok ellátására.

Prézens könyvtárak

A fővárosban a színvonalas közművelődési szolgálatnak nélkülözhetetlen eleme, leg
alábbis egy két centrális, jól megközelíthető helyen prézens könyvtár kialakítása. A  közép
szintű szolgáltatást nyújtó könyvtárak körén belül képzelhető el — mint funkció szerint 
differenciált könyvtártípus. Feladata, hogy helybenolvasás céljára itt mindenkor hozzá
férhető legyen a lehető legszélesebben értelmezett kurrens közművelődési könyvanyag, 
gazdag kézi- és segédkönyvtári állomány, és széleskörű periodikagyűjtemény. E funkció
nak megfelelő reprográfiai szolgáltatás is szükséges. (Gyűjtőköri elveinek, funkciójának 
kidolgozása folyamatban van.)

Részleges felsőfokú szolgáltatást nyújtó könyvtárak

A távlati városfejlesztés terveivel, a városszerkezet átalakulásával összhangban, új 
lakótelepek létrejöttével, városközpontokban, közlekedési csomópontokban: nagy vonzás- 
körzetre tervezett részleges felsőfokú könyvtár létesítése szükséges. (E könyvtáraknak kell 
saját kerületükben a báziskönyvtár szerepét i s betölteniük.)
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Funkciójukat a regionális könyvtárakéhoz lehet hasonlítani. Feladatuk, hogy vonzás- 
körzetükben a társadalmi követelményeket magas színvonalon elégítsék ki, a lakosság 
minden rétege, és minden korcsoportja számára. Alapterületük függvényében törekednek 
a könyvtár és mediotéka, a hozzákapcsolódó felnőttoktatási és egyéb közösségi tevékeny
ségek megfelelő színhelyévé válni. Szakrészlegeket fejlesztenek ki, (természettudományi, 
műszaki, képzőművészeti, zenei stb.) ahol az általános követelményeknél magasabb szín
vonalú szakirodalmi szolgáltatást nyújtanak. Különgyüjteményekkel, jelentős idegen nyel
vű állománnyal rendelkeznek. Zenei és audió részleget működtetnek. Egyéni és csoportos 
zenehallgatást, átjátszást biztosítanak, hangzóanyagot kölcsönöznek. Széleskörű állomá
nyukkal a könyvtárközi kölcsönzés bázisai. Prézens állományuk kialakításával kb. (8 —15 
ezer mű) a helybenolvasás és kutatás lehetőségét bővítik fővárosszerte.

Ezekben a könyvtárakban kb. 120—150 ezer kötetes könyvállomány, évente mint
egy 3—4000 féle mű, kb. 10 ezer kötet beszerzése tervezhető. Legalább 80-100 férő
helyes olvasóterem szükséges, ahol mintegy 8-15 ezer művel, s 2—300 napilappal és folyó
irattal állnak a helybenolvasók rendelkezésére. Követelmény a feltárás, a tájékoztató appa
rátus magas szintje (katalógusrendszerek, kvalifikált szaktájékoztatók stb.).

A  könyvtár heti legalább 50 órában, — bizonyos szolgáltatásokkal a hét végén — is 
a lakosság rendelkezésére áll.

Különösen az ifjúság igényeit figyelembe véve, különböző klubokat, művelődési, 
irodalmi köröket működtetnek, s a könyv, könyvtárpropaganda eszközeinek széles körét 
alkalmazzák. Körzetükben gondoskodnak a hátrányos helyzetűek ellátásáról. Természete
sen e könyvtáraknak is megvan a közvetlen ellátási körzetük. E tekintetben a kezdő olva
sók általános igényeinek kielégítésére is berendezkednek.

A körzet vagy régió kifejezés a magasabb fokú ellátási terület egészét jelenti, 
általában 2—4 városkerületet foglal magában, amelyben fiókkönyvtárak, középszintű 
könyvtárak, különféle típusú szakszervezeti könyvtárak szolgáltatásait egészítik ki. E rész
leges felsőfokú könyvtárak visszamenőleges állománykiegészítő és megőrző szerepe jelen
tősen növekszik a korábbi szűkös alapterület adta kényszermegoldásokhoz képest.

A szakirodalmi ellátás tényleges bázishelyei Budapesten az országos szakkönyvtárak. 
A jövőben viszont különösen a regionális egységeknél kell kiépíteni a kapcsolódási csator
nákat a fővárosi központi, ill. az országos tájékoztató rendszerekhez.

Mindhárom szolgáltatási szinten elképzelhetőnek tartjuk -  egyes esetekben feltétle
nül kívánatosnak és célszerűnek — az integrált telepítést más művelődési intézményekkel. 
A jelen gyakorlatban is létezik közös telepítésű, illetve közös funkciójú (közművelődési 
és iskolai) gyerekfiók iskolában vagy úttörőházban; középszintű és részleges felsőfokú 
könyvtár művelődési házzal együtt. De mindenképpen csak az igényekhez igazodó ese
tenkénti integrált telepítést és kooperatív modellt tekintjük járható útnak a vertikálisan 
integrált fővárosi könyvtárhálózat számára. Lényege: az érdekelt és többségükben szintén 
vertikálisan integrált intézmények fővárosi és kerületi szinten időről időre koordinálják, 
megosztják, rögzítik tennivalóikat. Ez a forma a fővárosi és kerületi szakigazgatásban kiala
kult jelenlegi szervezetnek és munkastílusnak is megfelel.

Itt kell szót ejteni a könyvtárak viszonylagos önállóságáról. A későbbiekben rész
letesebben szólunk a központi könyvtárról, de már itt el kell mondani, hogy egy egységes
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intézményrendszer jelenik meg önálló jogi személyként, egyszemélyi felelős vezetővel. 
Az egységek azonban nem egyszerűen végrehajtói a központi utasításoknak. A középszin
tű vezetőkig, tehát a kerületi könyvtárvezetőkig bezárólag a központi könyvtár vezetője 
kinevezés, felmentés, áthelyezés esetén mindenkor előzetesen konzultálni köteles a kerü
leti tanács illetékeseivel. Ugyanúgy egyetértés, valamint az együttműködés legkülönbözőbb 
fokozatai és formái szükségesek a könyvtárak, könyvtárfiókok létesítése, bővítése, vagy 
megszüntetése esetén a kerületi szakigazgatás, a kerületi könyvtárvezető és a hálózat szak
vezetői között. A  bibliobuszok állomáshelyeinek megtervezését a kerületi tanácsokkal és 
a szakszervezeti könyvtári központokkal folytatott konzultációk sorozata előzte meg és 
kell a jövőben is, hogy megelőzze. Az autóbuszkönyvtári hálózat egy egységnek tekinten
dő jelenleg a maga 26 állomásával, amely szintén viszonylagos önállósággal rendelkezik. 
A viszonylagosan önálló egység tehát az, amely évente komplex működési normatívákhoz 
igazított anyagi feltételekkel (könyvbeszerzési keret, előadói tiszteletdíj, propaganda, 
közlekedési és postaköltség stb.) önállóan (elszámolási kötelezettséggel) gazdálkodik. 
Önállóan alakítja állományát. A  kerületi tanácsoktól kapott községfejlesztési hozzájárulás
sal önállóan rendelkezik, ill. a tanácsnak köteles elszámolni. Szuverén módon alakítja kap
csolatrendszerét társadalmi környezetével. Ennek megfelelően egyedileg készíti munka
tervét a központtól kapott tervszempontok felhasználásával. A kerületi szakigazgatás 
instrukciói alapján kapcsolódik a helyi közművelődési munkákba. A fiókkönyvtárak ter
mészetesen nem önállóak, a báziskönyvtárak részévé válnak.

Ezek után felsoroljuk, hogy hol lehetséges, ill. célszerű létrehozni részleges felső
fokú könyvtárat, a városkörzetek, város, központok, a közlekedés alakulását, valamint 
a már tervezés alatt álló nagykönyvtárak elhelyezkedését figyelembe véve:

A  III. kerületben, Óbuda városközpontjában, ahol nagy vonzáskörzetet biztosít a Metró 
és a HÉV összeköttetés. Hatósugara feltehetően kiterjed az agglomerációs övezetre is. 
A IV, kerületben. Újpest centrumában á művelődési központ épületében a tervezett kb. 
1500 m2 alapterületű könyvtár a VI. ötéves tervben elkészül.
A X. kerületben 1975-ben a Pataky István Művelődési Központban lévő 12-es könyvtár 
betölti e funkciót.
A XI. kerületben a kelenföldi lakótelepen 1978-ban a művelődési központban létesülő 
3-as sz. könyvtár elhelyezése és alapterülete ugyan nem optimális, de belátható időn belül 
a körzet legjelentősebb könyvtárává válhat.
A XIV. kerületben a VI. ötéves tervidőszakra az Őrs-vezér térre tervezett könyvtár szintén 
nagy vonzáskörzetű forgalmi csomópontban helyezkedik el.
A XX. kerületben, Pesterzsébet városközpontjában az V. ötéves tervciklusban várható 
egy részleges felsőfokú könyvtár megépítése.

Függően attól, hogy a tervezésre kerülő központi könyvtár hol lesz és hogyan alakul 
a funkciója, mérlegelni kell a belváros egyik kerületében is egy részleges felsőfokú regio
nális könyvtár létrehozását.

A szerzők az alternatív elképzelések közül szerencsésnek ítélnék a FSZEK központi 
könyvtára jelenlegi épületének (V III. Szabó Ervin tér 1.) átalakítását, a belső városkörzet 
(V-VI-VII-VIII. kér.) részleges felsőfokú közművelődési könyvtári ellátására. Indokolná
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ezt az a tény is, hogy e maximálisan beépített és sűrünlakott kerületekben a leginkább 
korlátozott a lehetősége a meglévő könyvtárak alapterülete növelésének. A Kálvin tér 
viszont a fenti körzet bármely pontjáról jól megközelíthető.

A  központi könyvtár

Nem célja e tanulmánynak, hogy a központi könyvtár bonyolult problematikájá
val behatóan foglalkozzon. A vázolt téma összefüggésében azonban elkerülhetetlen 
néhány szót ejteni az egységes hálózat legfelső — negyedik szintjéről.

A  nagyvárosi hálózat központi egységének funkcionálisan megfelelő, jól felszerelt, 
építészetileg körültekintően megalkotott központi könyvtárnak kell lennie. A hagyomá
nyos funkciói mellett nemcsak a társadalomtudományi információs rendszer részévé kell 
válnia, hanem saját hálózata vonatkozásában is inform ációs k özpon ttá  E funkciójá
ból adódóan is kapcsolódnia kell az országos tájékoztatási rendszerhez. Egy hálózat infor
mációs rendszerré válásához annak technikai, szervezeti, módszertani oldalát is vizsgálat 
tárgyává tenni. Mindazon nagyvárosokban, ahol lépcsőzetes ellátórendszerek működnek, 
vagy kialakulnak, — a központi könyvtárakban az igény egyre inkább a tudományos kuta
tó munkára helyeződik át. „A  négyszintes rendszerben a metropolis központi könyvtára 
nem tölt be többé általános alapfokú funkciókat; feladatköre sajátos jellegűvé válik. Mint
hogy a kerületi és a fiókkönyvtárak mentesítik az általános igények kielégítése alól, a köz
ponti könyvtár állománya és szolgáltatásai a speciális igényeket elégíthetik ki. Ezzel a met
ropolis saját könyvtári rendszerében is kialakul egy olyan könyvtár, amely kimondottan 
a kutatói igényeket szolgálja.” 20

Úgy véljük, hogy e megállapításban rejlő racionális magot mérlegelni érdemes, de ha 
az új központi könyvtárat részleges felsőfokú közművelődési könyvtárral ellátatlan körzet 
centrumába telepítik, elkerülhetetlen, hogy ennek a funkciónak is eleget tegyen. De a 
központi könyvtár jövőbeni funkciórendszere, gyűjtőköre, állománya, szervezete, szolgál
tatásai részletesebb tanulmányozást igényelnek.

A KÖZPONTI ELLÁTÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A centralizált hálózat adta lehetőségeket jobban célszerű kihasználni. Előbbre kell 
lépni a hatékonyabb ellátó-, kiszolgáló rendszer megteremtésében. A már meglévő ellátó 
részlegek fejlesztése, működési feltételeik javítása a legsürgősebb feladat. A könyvtárháló
zatban folyó össztevékenység színvonala függ attól, milyen mértékben és módon fejleszt
jük tovább a központi ellátást, a központi szolgáltatásokat.

A  közpon ti katalógus részleg, amely az egész hálózat állományát lelőhely és 
példányszám feltüntetésével tartja nyilván, a módszertani ellenőrzés és az olvasói tájékoz
tatás eszköze.
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A könyvtárközi kölcsönzés rendszere is a központi katalógusra épül a hozzá
kapcsolt díszpécsertevékenységgel. A  hálózat könyvállományának volumene miatt már 
ma is kritikus ponthoz jutott e munka manuális végzése. A  belépő új könyvtárak, a háló
zaton belüli átkölcsönzés kifejlesztése méginkább naprakész nyilvántartást követel meg. 
Ez hovatovább csak gépesítéssel biztosítható.

A reprográfiai szolgáltatás kifejlesztése, a sokszorosító részleg korszerűsítése el
odázhatatlan. Az alapterület növelése és a géppark korszerűsítése szükséges a kiadványok 
színvonalasabb technikai kivitelezéséhez és nélkülözhetetlen a szaporodó nem könyv jel
legű dokumentumok központi feldolgozásához. Az expediáláshoz kialakítandó apparátus
nak kapcsolódnia kell e tevékenységhez.

A könyvkötészet kapacitása elmarad a bővülő hálózat szükségleteitől. A  könyv
tárhálózat állományának megóvása, a saját kiadványok kötészeti munkáinak nagy töme
ge, egyaránt megköveteli a részleg korszerűsítését.

A z  üzem fenntartás kibővült energetikusi feladatokkal, valamint a már meglévő 
fonotékák rendszeres központi szervizével. A  TMK műhely az összes FSzEK egység gyors
javításait végzi. Sokszorosan vonatkozik e részlegekre is mindaz, ami a többi ellátó egy
ségre.

Propaganda-anyagok és kész propaganda-eszközök (kiállítási táblák, stb.) rak
tára ugyancsak fejlesztésre szorul.

B ibliográfiákkal, központilag összeállított cédula- és kötetkatalógusokkal, pro
pagandaeszközökkel és módszertani segédanyagokkal történő ellátás javításának alig nél
külözhető feltétele egy gazdag állománnyal rendelkező b ib liográfia i m űhely megterem
tése.

A m ozgókönyvtárak  tápraktára jelenleg 2 járműhöz tartozó 26 állomás részé
re mintegy 40 ezer kötet könyvet tárol, gyarapít. A  tápraktár és garázs egyidejűleg a moz
gókönyvtárral kapcsolatos minden könyvtári tevékenység munkahelye. (Könyvfeldolgo

zás, hangos könyvajánlások, tájékoztatás szerkesztése magnószalagra, a járművek könyv
anyagának naponkénti frissítése és rendezése, stb.) A  fejlesztés középtávon kb. 4 járművet 
tételez fel, a hozzá tartozó háttérrel. A  mozgókönyvtári szolgálat fejlesztésével egyidejűleg 
gondoskodni kell a telephely végleges elhelyezéséről is.

Jelenleg van egy „  létesítendő könyvtárak”  raktára és egy hálózati duplum 
raktár; Ez utóbbinak biztosítani kell az átmenetileg fölössé vált könyvek tárolását, 
újraelosztását, a könyvek állagának megőrzését. Mindezt egy létesítendő hálózati táro ló
raktárban lehetne egyesíteni, amely a megnövekvő, és a hálózat szintek szerinti funkció- 
megosztásával egyre nagyobb szerepet kapó könyvtárközi kölcsönzésnek is ellátó köz
pontja lehetne. E hálózati tárolóraktárban lenne ésszerű egy „postakönyvtári”  illetve 
letéti bázisállomány és járműpark stb. kialakítása a hátrányos helyzetű lakosság könyv
tári szolgálatára, valamint más hálózatokkal kooperálva az eleddig ellátatlan szociális 
létesítmények, kisebb munkásszállások, munkakollektivák könyvtári ellátását biztosítani. 
A tárolóraktár működési feltételének (helyiség, gépesítés stb.) kifejlesztése más léte
sítménnyel egyenrangúan fontos.

Hovatovább nélkülözhetetlen az e feladatok ellátására egy önálló épüle^amelyben a 
tárolóraktári és ellátási funkciók továbbfejleszthetők, illetve kifejlesztendők. A szolgál
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tatások, a munkaszervezés javítása jelen viszonyaink között nagyrészt egy ilyen tároló
raktári — és szolgáltató ház függvénye. Megítélésünk szerint e feladatok nagyrésze nem is 
kapcsolódik szervesen egy központi könyvtárépülethez, sőt annak tervezését helykijelö
lését megkönnyíti, költségeit, energiaigényét, stb. lecsökkenti. „Sokan azt hiszik, hogy 
egyszerűbb a tároló könyvtárakat egy meglévő könyvtár főépületében berendezni. Való
jában nem így van: nem elegendő a tartalékterület,... stb. A tároló raktári állomány együtt 
tartása az aktív állománnyal csökkenti a kiszolgálás hatékonyságát, növeli a fenntartás 
költségeit. Előnyösebb tehát a tároló raktárakat egy meglevő könyvtár szervezetében, de 
külön épületben létrehozni.” 21

Szükség van még egy olyan tranzit raktárra, ahol a mindenkori felújítás alatt álló 
könyvtár állóeszközei elhelyezhetők s egyúttal átmeneti munkahelyül is szolgál.

Mindezen feladatok megvalósítása szorosan összefügg a következetesen és részlete
sen végiggondolt gépesítési programmal, amelynek ki kell terjednie az ügyvitel, a feldolgo
zás, a nyilvántartás, a kölcsönzési technika mellett a reprográfiai szolgáltatásra, a számí
tógépes technika alkalmazására.

Miközben a központi elltását a továbbiakban növelni szándékozunk, — ezzel ellen
tétes irányú fejlesztésre is szükség van. A z önálló egységek ügyintézési körébe kell vonni 
olyan további beszerzési, intézkedési folyamatokat, amelyek az ügymenetet gyorsíthatják, 
egyszerűsíthetik. E kérdéseket a hálózatban tevékenykedő munkaszervezési szakbizottság 
folyamatosan elemzi.

Összegezve:
Célul tűztük ki egy strukturálisan egységesebb ellátó rendszer fokozatos kifejleszté

sét, a probléma megragadását és a továbblépés lehetséges megoldásának formális megha
tározását. E vázlatos terv — úgy véljük — önmagában is egy sor folyamatos feladatot érzé
keltet. Felveti más ellátó rendszerekkel, ill. az országos ellátással való kapcsolat sok-sok 
részkérdését. Feltételez a továbbiakban egy sereg konkrét vizsgálatot, a folyamatok elem
zését. Nem nélkülözheti a fokozatosan kialakítandó struktúrának a gyakorlattal történő 
szembesítését működés közben, amely megóvhat bármiféle szervezeti voluntarizmustól.

E fázisban is kénytelenek voltunk a m egvalósíthatóságot, a kivitelezhetőség 
mikéntjét figyelembe venni. A  fejlesztés fázisaiban szükséges ne к tartjuk az elveket úgy 
megvalósítani, hogy 1978—1985-ig fokozatosan kialakulhassanak és stabilizálódhassanak 
a szervezet formális és informális oldalai. Nem kizárt, hogy 1990-ig a város 8—10 meg
közelítően optimális pontján létrejön a regionális báziskönyvtárak láncolata, amely a fel
adatok részbeni újrafogalmazását, a struktúra részleges módosítását eredményezheti.
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INTERJÚT kért a Ctenár (a cseh Kulturális Minisztérium 
lapja)az 1977. november 15-18. között Prágában rendezett 
olvasáskutatási konferencia magyar delegációjától. A z olva
sáskutatás legaktuálisabb -  elsősorban szociológiai vonatko
zású -  kérdéseiről KAMARÁS István, K ATSÁN YI Sándor, 
N AG Y Attila (KMK munkatársak) nyilatkozott. A z interjú 
a Ctenár 1978/3. számában jelent meg. A  folyóirat következő 
számaiban is nagy figyelmet szándékozik szentelni olvasás- 
kutatási témáknak, különösképpen azoknak, amelyek köz
vetlen összefüggésben vannak a könyvtári tevékenységgel.
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ÚJ OTTHONT KAPOTT AZ ERDÉSZETI ÉS 
FAIPARI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTARA

HILLER István

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára a Nehézipari Műszaki Egye
tem Központi Könyvtárával együtt 1735-öt vallja alapítási évének. A  két könyvtár tény
legesen 1952. július 1-ig a két mai egyetem elődjének osztatlan, egységes könyvtára volt, 
amely egy 1891-es levéltári adat szerint mindig csak szűk és igen sötét helyiségekkel ren
delkezett, amelyeket nem lehetett célszerűen használni. 1811-ben Selmecbányán — 
a könyvtár akkori székhelyén — terv születik új könyvtárépület építésére. Csaknem fél 
évszázadnak kellett eltelnie, mire megbízzák DECKER Károly építészt az új épület kiviteli 
tervének és költségvetésének elkészítésével. Az építész ezt ragyogóan el is készíti, de az

épületből nem lesz semmi. Ezért írja a Bányászati és Erdészeti Akadémia kiváló profesz- 
szora és neves történetírója: ...„még az is ami megvolt, ami a lefolyt száz év gyűjtésének 
eredményeként származott, nem teszi a benyomást a szemlélőre amit különben tenne, 
ha megfelelő és sistematice rendezhető helyen lenne edhelyezve. Saját érdekünkben fek
szik, miszerint azokat idegen szemek meg ne tekintsék, mert azokon lehetett leginkább 
látni, mily szűkén volt mérve rosszul értett takarékosságból a nélkülözhetetlen költség.” 1 
Tegyük hozzá: és milyen hosszú időn keresztül.

Az ismert történelmi körülmények között az ősi intézmény — akkor már Bányásza
ti és Erdészeti Főiskola — és a könyvtár is, 1919—1920-ban Sopronba költözik. A z itteni 
elhelyezkedés és berendezkedés nagy nehézségek k ö z e p e t te  még éveket vesz igénybe.

A huszas évek végére konszolidálódik a helyzet a főiskolán, a könyvtár is megkezdi 
erőtlen szolgáltatásait bővíteni. A  könyvtár illetve a könyvtári állomány elhelyezése 
azonban olyan mostoha, hogy kényszerűen felmerül ismét a könyvtárépület megépítése. 
Az ügy a költségvetés parlamenti vitáján is szerepel, így 1927/28-ban rendelkezésre áll 
a pénz. Ismét elkészülnek a tervek és a költségvetés is, ez 191 527 pengő. Itt most nincs 
lehetőségünk a részletek ismertetésére, hogy miért nem könyvtár, hanem több laborató
rium, lövölde, lövőház és más kétségtelenül szintén szükséges objektum épült a beruházás 
összegéből.2 Ezzel kapcsolatban idéznek két rektori megállapítást: ...„Ember tervez, 
Isten végez, a könyvtár megépítését meg sem lehetett kezdeni, a trianoni béke átka meg
akadályozta ezt a szép tervet” . A  másik: ..„Azonban ezzel szemben áll a főiskola szellemi 
életének fellendülése és az elsősorban a könyvtár áldozatkészségére vezethető vissza.” 3

Miután a főiskola a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem karaként 
működik tovább, azonnal felmerül ismét a könyvtár építése. Az egyetem 1935.november 
23-án tartott tanácsülésén az első napirendi pont témája ez. SOLT Béla professzor tervei
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alapján megszületik a kiviteli terv 115 000 kötetre, 223 000 pengős költséggel. A z ügy 
most végre komolyra for dul. HÓMAN Bálint és gróf TELEKI Pál a helyszínen személyesen 
győződnek meg az új könyvtár szükségességéről, óriási a csalódás, amikor kiderül, hogy 
nincs pénz. A  kar végső kétségbeesésében — és valószínűleg SOPRONYITHURNER Mi
hály polgármester bíztatására is — 1939 februárjában Sopron törvényhatóságához fordul 
segítségért. Thurner polgármester megígéri a közben 260 000 Pengőre emelkedett építési 
költség biztosítását. Az ügy megint szerencsétlen fordulatot vesz; ugyanis a könyvtár 
építését összekötik a menza és intemátus építésével. A  három intézmény egy épülettömb
ben most már 800 000 Pengőt igényel. A  soproni polgármester ismét nagyvonalú, támo
gatását 260 000 Pengőről felemeli 400 000 Pengőre. A  hiányzó 400 000 Pengőt a kultusz- 
kormányzat ígéri meg. Ez azonban megint csak ígéret marad. Szily államtitkár közli, 
hogy az állam semmiféle beruházást nem vállalhat magára a háborús készülődés idősza
kában. A  polgármester 400 000 Pengőjéből megépül, illetve elkezdődik az intemátus 
építése, a könyvtárépületből pedig semmi sem lett.

1949-ben a kormányzat elrendeli, hogy Miskolcon bánya-, kohó- és gépészmérnöki 
karból álló egyetemet kell létesíteni. Ezzel kapcsolatosan az egységes könyvtár állománya 
megosztásra került, amelynek bonyolult részletei meghaladják írásom kereteit.

1969-ben elkészült az új miskolci egyetemi könyvtár, Sopronban azonban nem tör
tént semmi, azaz, hogy mégis. 1964. február 3-án délelőtt a könyvtár raktárában szeren
csétlenség történt. A  folyóiratraktár több évtizedes faállványzata összeomlott és csak cso
dával határos módon nem történt haláleset is. A  felvett jegyzőkönyv megállapította, hogy 
a folyóiratraktár valamennyi állványzata tönkrement, összetörött. A z összeomlás követ
keztében hihetetlen kár keletkezett nemcsak anyagiakban, hanem a könyvtári munka 
tekintetében is.

Ez a szerencsétlen esemény mindenesetre ismét ráirányította a figyelmet a könyvtár 
lehetetlen és tarthatatlan állapotára. A z is világossá vált, hogy a toldozgatás-foltozgatás 
nem vezethet eredményre.

Hosszú harc és rengeteg erőfeszítés eredményeként eljutott a könyvtárépület 
a tervezésig.

A  TERVEZÉSTŐL AZ ÉPÍTKEZÉS MEGINDULÁSÁIG

Sokat lehetne arról írni, hogy milyen bonyolult kemény küzdelmet kellett folytat
nunk a tervezés időszakában a könyvtári, könyvtárosi alapvető funkciók biztosíthatósá
gáért. Ennek több oka is volt: A  tervezőnek az épületet egy megadott beruházási kereten 
belül (15 millió F t) kellett elkészítenie. Sok helyen meg kellett értetni, sokakat meg 
kellett győzni arról, hogy ebben az esetben csak gazdasági és takarékossági szemponto
kat figyelembe venni, a könyvtári funkciókkal nem törődni, megengedhetetlen pocsé
kolás, mert végül az olcsóbb lesz a drágább. A  tervezőnek megadott program sem volt 
„könyvtárosi szemléletű” , hanem „gazdasági szempontú.”

A  fentiekből is adódóan és más részletek miatt, néha késhegyig menő szinte kímélet
len vitákra, szócsatákra került sor a könyvtár igazgatója és a tervező között, mert érthe
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tőén mindkét fél makacsul védte saját lehetőségeiből és kötelességeiből adódó igazát. 
A  könyvtár igazgatója, saját véleménye megerősítésére, segítségért fordult illetékes könyv
tári szervekhez egy funkcionálisan is jó könyvtárépületért. A  KMK szakértői felelősséggel 
vetettek papírra helyes megállapításokat, de ennél tovább ők sem mehettek. Nagy segítsé
get jelentett az AGROINFORM és a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztályának 
állandó támogatása. (Ezekre a részletekre még vissza fogunk térni!)

Most már mindenki, tehát a tervező, a könyvtárosok, a véleményezők, segítők, vala
mennyien jó könyvtárépületet akartak. Nekünk könyvtárosoknak azonban legfőbb köve
telményünk úgy fogalmazódott meg, hogy olyan könyvtárunk legyen, amely maradékta
lanul ki tudja elégíteni az erdészet és faipar országos jellegű tudományos szakkönyvtárával 
szemben jelentkező egyre növekvő igényeket. Gondolnunk kellett persze nemcsak a má
ra, hanem a holnaputánra is, amely évtizedeket jelent. A  beruházási programról, illetve az 
ennek alapján készült tervdokumentációról szakértői véleményt kértünk HAVASSY Páltól, 
a nemzetközileg is elismert könyvtárépítésztől. Az ilyen, valóban jószándékú, a „több 
szem többet lát”  elvén nyugvó véleménykérés félreértésekre is okot adhat, felülvizsgálat
nak is tűnhet. Világosan kell látni, hogy a tervező, a beruházó és a kivitelező óhajainak, 
elképzeléseinek egyeztetése ugyancsak nehézségeket támasztott, vitákat váltott ki.

Tanulságul talán ide kívánkozik néhány észrevétel HAVASSY Pál szakértői vélemé
nyéből:

„  — Az épület centrális elrendezése és építészeti megfogalmazása következtében 
nem bővíthető.

— A  raktár legfelső szintre való helyezése, kizárja a továbbfejlesztés lehetőségét, 
így adott területével meghatározza a könyvtári állományt is. A  raktárnak a har
madik szintre való helyezése növeli a költségeket.

— Az épület alaprajzi rendszerében a négy vasbeton doboz, valamint a középen 
szabadon vezetett főlépcső erősen csökkenti a szintek hasznos területét, ill. 

az egyes terek flexibilitását.
— Az olvasóterület férőhelyeinek száma összesen 62, a programban megadott 

145-tel szemben.
— A  megadott programban szereplő igényeket nem tartalmazza.
— A  tervezett raktárban a programba vett 300 ezer kötet könyvállomány fele 

helyezhető csak el, mintegy 150 ezer kötet.
— A  hallgatói olvasói terekben a férőhely száma 37, a jelenleginél lényegesen ke

vesebb (jelenleg 60 fő).
— A  múzeális értékű, un. selmeci könyvtár új teremkönyvtára sem az állomány 

megfelelő elhelyezése, sem a belső építészeti megoldás tekintetében nem éri 
el a kívánt színvonalat.

— A  beruházási keretösszeg meghatározott nagysága felveti azt a gondolatot, 

hogy az épület újratervezésével lépcsőzetesen megépíthető könyvtár megter

vezése lenne célirányosabb s az egyetem számára is kedvezőbb.”
Erről persze szó sem lehetett, hiszen ez gyakorlatilag az építkezés megkezdésének 

elhúzódását sőt esetleg a leállítását is jelenthette volna. Felelőtlenség is lett volna, mert —
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mint később be is bizonyosodott — egyeztetni lehetett a különböző igényeket, közös 
nevezőre lehe tett jutni.

A  Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályán ezek után értekezlet összehívására 
került sor, ahol többek között részt vett a tervező, a bíráló, az egyetem rektorhelyettese, 
a Kulturális Minisztérium, Oktatási Minisztérium, AGROINFORM, KMK egy-egy szak
értője. Megegyezés született a könyvtárosi szempontok maradéktalan érvényesítésére.

Feladatunk és felelősségünk megnőtt. Egyrészt olyan tervet kellett készíteni, amely 
az adott lehetőségeken belül a könyvtárosi alapelveket maximálisan érvényesíti; azaz, hogy 
az épület funkcionálisan olyan legyen, amit az olvasó, használó elvár egy új épülettől. 
Másrészt ügyelni kellett arra, hogy a módosítás ne veszélyeztesse az egész építkezést.

A z ezután következő időszakban csaknem mindennapos tárgyalásra került sor. 
Ezeken a tervező nagyfokú együttműködési készségének köszönhetően a „könyvtárosi 
kívánságok”  is teljesültek és kölcsönösen bizakodóan néztünk az építkezés elé.

A  tárgyalások és viták után az építkezés megkezdésének időpontja 1975. május 
1-ről 1975. augusztus 18-ra csúszott. Az építkezés azonban megkezdődött, és ez volt 
a lényeg. Örülünk annak, hogy tapasztalatait nem egy későbbi generáció tárgyalhatja.

A Z  ÉPÜLET ÁTADÁSA ÉS JELLEMZŐ AD ATAI

Az épület befejezésének időpontja a szerződés szerint 1977. május 10. volt, tényle
gesen 1977. április 22-én vonultak el az építők. A z építtető a kivitelezőnek a határidő 
előtti befejezésért köszönetetét fejezte ki. Joggal, mert megállapítható, hogy színvonalas 
munkát végeztek és gyorsan, pontosan, szépen dolgoztak.

Jellemző adatok:

Alapterület:n i a y i t / X  U 1 U .

földszint: 18.40 x 18.40 338.6 m l
I. szint: (21.54 x 21.54)-9.6 454.4 m2

II. szint: 24 x 24 576.0 m2
Egyéb (4 torony): 4(3.45 x 3.45) 47.6 m2

1 416.6 m2

Légtér (brutto kubatura)
földszint: 335.6 x 2.7 914.22 n r
I. szint: 454.4 x 3.1 1 408.64 m2

II. szint: 576 x 3.3
Egyéb (4 torony): 4(11.9 x 3.3)

1 900 80 rn2 
157.08 m2

4 380.74 m2

Az olvasói szint hasznos alapterülete: 387.3 m2

/ 2 Az 1 olvasóra jutó alapterület kb.: 3.8 m
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A  könyvtári olvasóhelyek száma:
olvasóteremben olvasóasztal mellett: 68

99 folyóiratolvasóban : 15
99 tanári olvasóban ; 10
99 kutatófülkében : 8

fotelekben 21
raktárszinten olvasóasztal mellett 32
műemlék-könyvtárban 28

182

Ez mintegy 36%-a a hallgatóságnak. Hallgatói létszám (nappali) 500.
Rendelkezésünkre álló „pótülőhelyek”  beállításával, illetve a dolgozók (jelenleg 18 fő) munkahelyein 
lévő ülőhelyek beszámításával az olvasói-, kutatói-, dolgozói férőhelyek száma így alakul:

I. szint:
Igazgatóság 10 fő
Titkárság 3 fő
Feldolgozó 5 fő

lapozgató 6 fő

II. szint:
Olvasószolgálati dolgozó 6 fő
ТшшШж&т
önálló kutatóasztalnál 12 fő
dohányzó-asztalnál 6 fő
Folvóiratolvasó:
önálló kutatóasztalnál 9 fő
közös asztalnál 20 fő
Könyvolvasó:
közös asztalnál 59 fő
önálló dohányzóasztalnál 8 fő
kutatófülkében 8 fő

összesen: 128 fő
Olvasói

férőhely 250 fő  
Látogatói
Dolgozói szék 23 fő

III. szint:
feldolgozó
önálló kutatóasztalnál 
közös asztalnál 
különálló székeken

I —II—III. szinten összesen:

8 fő  
21 fő  
16 fő 
23 fő

összesen: 68 fő

273 fő, ez a hallgatói létszám 55%-a.

Elhelyezhető olvasótermi állomány
670 polcfolyóméter x 40 = 26 800 egység (Szabad polcon)

Raktári férőhely: (csak a jelenlegi helyzet, ez tovább bővíthető a már beépített állványzatra „tepsik”  
megfelelő utánrendelésével) Folyamatosan 300 000 kötetig. A könyvtár jelenlegi állománya 
160 000 kötet (a tanszéki könyvtárakkal együtt!)
3668 polcfolyóméter x 40 = 146 720 egység

414



Hasznos alapterület: 
földszint:
I. szint:

II. szint:
Egyéb (2 torony):

268.4 m2 
387.3 m2 
508.9 m2 
23.9 m"

1 184.4 m2

Építési költség: 
Tervezés: 
Építés: 
Berendezés: 
Egyéb:

450 000 
14 500 000 

1 354 000 
133 000

16 437 000 Ft.

Tervezők:
Generáltervező: Általános Épülettervező Vállalat 

Budapest I.. Krisztina krt. 99.

Építész tervező: 
Belsőépítész tervező: 
Statikus tervező: 
Gépésztervező: 
Elektromos tervező:

Kiss Imre 
Garajszki József 
Káldy Barna 
Lovas József 
Szmóla György

Kivitelező:
Győr-Sopron megyei Állami Építőipari Vállalat 
Fémmunkás Vállalat.
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Mint ahogy az adatokból is kitűnik és az illusztrációból is látszik, az épület felfelé 
szélesedő, stilizált fát ábrázoló modern konstrukció, amely kétségtelenül mindenkire ha
tást gyakorol, és amely felhívja magára a figyelmet. Eleget tesz annak a modern igénynek 
is, hogy ingerelje, csalogassa az olvasókat. A  soproniak nagy többsége szerint jelenleg a vá
ros legszebb modern épülete, az érdeklődés iránta nagy.

Az első szinten került elhelyezésre a műemlékanyag, külön erre a célra egyedi terve
zéssel készült beépített polcozattal, alul zárt szekrénysorral, nagy tárgyalóasztallal, lég
kondicionáló berendezéssel, fény és hőszigetelő — belülről kilátható, kívülről be nem lát
ható — függönnyel, megfelelő biztonsági berendezésekkel. A  terem rendkívül impozáns. 
Ezen a szinten van az igazgató és helyettesének szobája, a titkárság, a Rank-Xerox, 
Lumoprint, Minigraph működtetésére szolgáló helyiség, egy nagy négyszemélyes feldolgo
zó helyiség és az átvevő. A z igazgató és helyettesének szobája 17 illetve 19 m2, a titkárság 
17, a feldolgozó 28, az átvevő 10 m2. A  32 m2-es kiállító-tárgyaló klubszerű foglalkozá
sokra, előadásokra is alkalmas, hangulatos kedves helyiség.

Tanári olvasó
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A második szint az olvasóké. Flexibilis (könyv-) térelválasztó elemekkel lehetett jól 
kialakítani és elválasztani az egyes helyiségeket. Részletesen a berendezésnél szólunk. 
Ez vonatkozik a harmadik vagy raktárszintre is.

KÖLTÖZKÖDÉS ÉS BERENDEZKEDÉS

Nagy könyvtár költöztetése óriási és izgalmas munka. Hosszas előkészület is kell 
hozzá, a rosszul végzett többszörös munkát ad. A  régi és az új könyvtár közötti távolság 
300 méter, a „költözési távolság”  azonban jóval hosszabb, mintegy 500 méter volt. Több 
elképzelés és variáció után az alapterven belül a gyakorlat alakította ki a költözés miként
jét. Nem valamiféle szerénytelenség mondatja, de nem valószínű, hogy költözésünk ha
sonló módjára volt már példa. „Házon belül”  oldottuk meg, egyetlen külső munkaerő, 
vagy munkaeszköz nélkül. A z egyetem vezetősége teherautót, kistraktort biztosított és a 
„társadalmi összefogás”  ragyogó eredménye volt, hogy az egyetem KISZ fiataljai, hallgatói 
12 napon keresztül végezték a könyvtárosokkal együtt a költözést, összesen 220 hallgató 
segített ebben a nagy munkában, legnagyobb részt őszinte lelkesedéssel. Szeretnénk meg
ragadni az alkalmat, hogy ezen a helyen is megköszönjük a jó  segítséget, a példamutató 
helytállást. Az egyetem vezetősége jutalomban részesítette őket, mi csak annyit tehetünk, 
hogye néhány nyomtatott sorban őrizzük meg a jövőnek is példájukat.

A  költöztetés gyakorlata az volt, hogy hallgatói-könyvtárosi lánc vezetett a raktári 
polctól a teherautókig, illetve a teherautóktól az új raktári polcig. A  lánc elején, közepén 
és végén a könyvtárosok irányították és végezték az adogatást, irányították és ellenőrizték 
a munkát és a helyes sorrendet. Nehézséget jelentett, hogy a régi állványzat „tepsijeit”  
kellett felszerelni az új állványzatra. „Közbenső rakodóhely”  csak a teherautó felületén 
volt, a teherautó menetideje alatt tehát el kellett végezni a „tepsik”  ki- és felszerelését. 
Mindez gyors munkaütemet, alapos szervezést kívánt, ugyanakkor nehéz fizikai munkát is 
jelentett, amit még nehezebbé tett, hogy a „szabványállványzat”  acélpolctartós-beosztásai, 
azaz a lukak méretei a legtöbb esetben nem voltak azonosak, így a kalapács is könyvtár
költözési eszköz lett. A  könyvtár dolgozói a hallgatókkal „egyenrangúan”  végeztek min
den fizikai munkát.

Komoly munkát jelentett az un. „selmeci anyag” , azaz a műemlékállomány köl
töztetése. Könyvek költöztetése óhatatlanul bizonyos károsodással, sérülésekkel jár. Ennél 
az anyagrésznél erre különösen ügyelni kellett, hiszen javarészt többszázéves könyvekről, 
folyóiratokról volt szó, amely nem zeti kincsünk részét képezi. A  teljes anyagot 
könyvtárosaink szállították át, még a hallgatói segítséget sem igényelve, nehogy a sokévi 
rendezési, rekatalogizálási, beazonosítási stb. könyvtárosi munkák jószándéku, de nem 
szakértelmű segítség révén kárbavesszenek. A  munka természetesen megfelelő biztonsági 
intézkedések mellett folyt. Csak az érdekesség kedvéért említjük meg, hogy ebben a mun
kában még a teherautót is könyvtárosok vezették. (Persze megtették ezt máskor is, ami
kor volt kocsi, de nem volt gépkocsivezető.) Nem kis feladatot jelentett a műemlékanyag 
polcokra rakása. A  különböző nagyságú, többezres állományt, szigorú rendben, sajnos 
nem állítható polcokra kellett elhelyezni. Egymagunk nem is tudtunk mindent megoldani, 
asztalosmunkát is igénybe kellett vennünk, a kisebbeket azonban faipari mémök-könyv-
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tarosaink is elvégezték! Bizonyos ésszerű kompromisszumot mégis tennünk kellett 
a szigorú sorrend kárára. Ebből az a tanulság, hogy ilyen jellegű anyag illetve könyvtár
terem esetében is mindig állítható polcokat kell alkalmazni. (Bár a berendezési tervben 
így kértük, ez rajtunk kívül álló okokból nem így lett.)

A  költözésről és berendezésről vázlatos naplót készítettünk. Úgy gondoltuk, 
magunknak is, másoknak is tanulságul, segítségül is szolgálhat majd. E napló néhány lap
jából szeretnénk ízelítőt adni, kommentár nélkül tapasztalatátadási szándékkal. Talán 
hasznos lesz!

1977.V. 20. 
1977. V. 24. 
1977. V. 30. 
1977. V. 31. 
1977. VI. 13.- 
1977. V I .21. 
1977. VI. 21. 
1977. VI. 23. 
1977. VI. 24. 
1977. VII. 1. 
1977. VII. 5.

1977. IX. 1. 
1977.X. 18.

1977. X. 19. 
1977. X. 20. 
1977. X. 26.

1977. X. 28. 
1977. X. 31. 
1977. XI. 1. 
1977. XI. 2. 
1977. XI. 4.

1977. XI. 8.

1977. XI. 10. 
1977. XI. 12. 
1977. XI. 14. 
1977. XI. 15.

1977. XI. 21. 
1977. XI. 22.
1977. XI. 25. 
1977. XI. 26.

1977. XI. 29.

1977. XI. 30. 
1977. XII. 1.

1245-kor néhány kisebb darab átszállításával elkezdtük a költözködést 
A xerox átszállítása + további bútordaraboké 
A duplumanyag átszállításának kezdete 
Egyetemi kiadványok költöztetése

Műé miék álló mán y saját erőből történő költöztetése 
Tűzoltó készülékek felszerelése, bejárati és kutatófülke ajtók javítása 
Olvasótermi székek megérkeztek; bejárati ajtókat egész nap javítják 
Karnisok felszerelése
Harmonika ajtók megérkezése, felszerelése
A WC-к javítása, bejárati ajtók javítása (még mindig nem záródnak rendesen); 
Lámpák, neoncsövek javítása, ill. cseréje, már ittlévő bútorok beállítása 
Az olvasótermet költöztetik, polcok érkezése
Fűtőtest vezetéke eltörik, majdnem elázik a III. szint; garanciális javításban 
megkezdik a kulé fal hibáinak kijavítását 
Megjöttek a békéscsabai raktári polcszerelők 
Festési, liftszerelési, asztalos és polcszerelő munkálatok folynak 
Belső (egyetemen belüli) szakemberek javításokat végeznek az épületen) laka
tos, asztalos munka)
Во y 1er szerelése
Telefonvonalak javítása, ablakok javítása 
Biztonsági berendezés szerelésének megkezdése 
Biztonsági berendezések szerelésének befejezése
A békéscsabai polcok szerelése befejeződött a raktárban; Az olvasóterem to
vábbi berendezési tárgyainak szállítása, illetve szerelése 
Hőközpontban szerelés vált szükségessé, a fűtés nem jó; A duplumanyagot 
és az egyetemi kiadványokat polcra raktuk 
Bútorok szállítása a régi épületből; asztalterítő érkezik 
Olvasóterem berendezése; fűtőtestek csöpögnek 
Elromlott a biztonsági berendezés, nem lehet kinullázni 
Megkezdődött a nagy kampányszerű költözés; Első két nap még bútorok,ka
talógusok szállítása történt, a következő napokban csatárláncba állva, hall
gatók és teherautó, kézikocsi segítségével a könyvanyag és a folyóiratanyag 
került a szabadpolcra az olvasóterembe, illetve a raktári polcokra 
A hőközpont keringtető szivattyúja ismét rossz 
A biztonsági berendezés javítása 
Meghibásodott fűtőtestek javítása
Szélvihar kirázta az egyébként is már többször javított ablakot és a biztonsági 
berendezés megszólalt
ló'^-kor befejeztük a könyvek, folyóiratok, polcok költöztetését, a legne
hezebb szakasz lezárult 
A fűtés igen gyenge 12-13 C° van 
A raktári polcok rögzítése
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1977. XII. 12. Az állami vezetés, pártvezetés, oktatók megtekintik a könyvtárt, használatba 
adják illetve veszik

1977. XII. 13. Teljes üzemmel nyitás
1977. XII. 28. Megyei munkavédelmi felügyelő' szemléje, tűzrendészeti szemle
1978. I. 6. 6 db íróasztalt kaptunk
1978. I, 23. Garanciális munkában javítják a bejárati ajtókat (mind a mai napig nem csuk

hatok rendesen, a csapok kiesnek, alapvetően hibás konstrukciók v. a szerelés 
rossz.)

1978.1. 30. Olvasótermi hiányzó apróbb berendezési tárgyat kapunk; Kövezetét javítják, 
lengőajtókat újrabetonozzák

Már jóval a műszaki átadás előtt lépéseket tettünk a belső berendezés kialakítására. 
A raktári polcokat a békéscsabai Lakatos és Gépjavító KTSZ-szel terveztük készíttetni, 
mert a régi raktári polcainkat is ők készítették, s’ezeket a polcokat is fel akartuk használ
ni raktárunk berendezéséhez. Tárgyalásokat folytattunk a KTSZ szakemberével, tervező, 
valamint a KMK bevonásával, hogy korszerű, tömör raktározási módot lehet-e könyvtá
runkban alkalmazni. A  háromszintes épületnek — amely konzolokkal felfelé haladva alap- 
területileg növekszik — legfelső szintjén van a raktár. A  szakemberek ezt a raktározási mó
dot végül is nem javasolták. Egyetértettünk velük, mert a raktár alatti olvasóhelyiség nyu
galmát zavarta volna a szekrények állandó mozgatása (egylégterű épületről van szó!), 
a hasznos alapterület lecsökkent volna, és a raktár belmagasságát sem lehetett volna teljes 
egészében raktározásra felhasználni. így a hagyományos polcrendszer mellett döntöttünk. 
Meg is rendeltük a munkát a KTSz-nél. Nem bántuk meg, csak az a kár, hogy nem a kért 
narancssárga színben szállították, hanem hagyományos „könyvtár-szürkében”  (Indok: 
éppen nem volt narancssárga festék!).

Az olvasóterem berendezését az egyik legújabb svéd rendszerrel, az „Allmedia”  
variálható bútorzattal szerettük volna megoldani. Közel másfél éves huzavona, ár- és 
határidő módosítások miatt nem választhattuk ezt a megoldást. Főhatóságunk meghatá
rozta, hogy 1977. november 30-ra a könyvtárépületet be kell rendeznünk, a számlázást 
be kell fejeznünk. A  magyar és a svéd kooperáló szervek között, mindenesetre addig az 
időpontig, nem jött létre szerződéskötés. így a svéd bútorzat beszerzésétől el kellett tekin
tenünk.

A  közeli szanyi TÖVALL, az Allmedia bútorok helyett szerencsére rövid határidőre 
tudott biztosítani un. „Merabona”  könyvtári bútorzatot. A  határidőt is tudták tartani, 
a kért bútorok egy része raktáron is volt. Ez kellemes tapasztalat volt számunkra;a beren
dezés korszerű, bárkinek ajánlható.

A szolgálati helyek berendezését a bútorok hiánya hátráltatta, bár természetesen 
a meglévő használható bútorokat is felhasználtuk.

A megfelelő piacismeret hiányában a bútorok beszerzése nehézkes. Pl. a Skála 
Bútorgyár BNV díjas irodaberendezését még nem lehetett megrendelni.

A hiánypótlás gyakorlatilag két tényezőből tevődött össze, mennyiségi hiányból — 
amely a hézagmentes padlóburkolás részbeni elmaradásából állt — és minőségi kifogások
ból — amely a már leragasztott padló nem kielégítő minőségéből, valamint a központi 
keringtető szivattyújának nem az előírásnak megfelelő kialakításából állt. Néhány kisebb 
asztalosmunka is elmaradt.
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Az épület műszaki átadása nagyon kedvező időpontban történt a költözködés 
lebonyolítása szempontjából, mert a nyári időszakban az olvasószolgálati funkciókban 
viszonylagos pangás van és az időjárás is kedvezőbb a könyvállomány mozgatásához.
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KÖNYVTÁR

Adósságunk még visszatérni néhány dologra. Mint említettük, az épület középső 
szintjén nyert elhelyezést az olvasószolgálat. A z olvasótér mintegy 27 ezres szabadpolcos 
elhelyezésével, tanári olvasójával, szabványtárral és a kutatófülkékkel jó  benyomást tesz 
a használóra. Nagyon kényelmes és esztétikus, igen nagy közkedveltségnek örvendenek 
a mikrofilmleolvasóval, írógéppel, zárható íróasztallal felszerelt, elvihető kulccsal használ
ható kutatófülkék. Nagy gondot jelentett szabadpolcra kigyűjteni a megfelelő anyagot, 
és azt megfelelően rendszerezni, a katalógusokban nyilvántartani. A  költözéssel együtt 
állományrevíziót is végrehajtottunk.
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Az egész olvasói szint áttekintése, valamint az olvasók kiszolgálása, tájékoztatása, az 
olvasótermi felügyelet egyetlen pontról a kölcsönző-pulttól történik. Gyakorlatban ez az 
egyetlen ellenőrzési pont elegendő. A z olvasók kiszolgálása a raktár harmadik szintű elhe
lyezésével nem körülményesebb, nem is időigényesebb.

П. EMELET

\  ' * * * »■

SOPRON ERDÉSZETI ÉS 
FAIPARI EGYETEM 

KÖNYVTÁR

A harmadik szinten, azaz a raktárszinten a nagyon kellemes és szép munkahelyek 
kialakítása mellett egyszemélyes kutatóhelyek vannak. Ezeket külön engedéllyel lehet 
igénybevenni. Ideális kutatómunkát biztosít ez a szint. A  „negyedik szint”  a tetőterasz, 
ahonnan megfelelő időjárás esetén ide intenek a Schneeberg, a Rax és az Alpok nyáron is 
havas csúcsai. A két, un. toronyban került elhelyezésre a Dokumentációs Gyűjtemény és 
részben a le váltár.

Végül a költözködés és berendezkedés lényeges tapasztalata két mondatban: 
mindenképpen ajánlatos ütemterv alapján, egy-egy egységnek az egyszeri elszállításával, 
de folyamatosan, megszakítás nélkül lebonyolítani a költözködést. Amennyiben a körül
mények engedik, oktatási szünetben ajánlatos az anyag költöztetése, és csak akkor, ha a 
szükséges bútorzat, állványzat már a rendeltetési helyén áll.

NÉHÁNY ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁS, TAPASZTALAT

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának új otthona a hazai nagyobb 
önálló egyetemi könyvtárépületek között is rangos helyet foglal el, hiszen a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár, (1873—1875) a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 
(1909), és a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (1969) után hazánk negye
dik ilyen létesítménye, a felszabadulásunk óta pedig az országban a második. Mint az 
erdészet és faipar egyetlen hazai országos jellegű tudományos szakkönyvtárára jelentős
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feladatok hárulnak. Ezeknek a feladatoknak az új épület maradéktalanul meg tud felelni, 
jól sikerült korszerű konstrukció.

Néhány alapvető paramétere országosan is figyelemreméltóan jó, sőt jobb mint 
a nemzetközi átlag. Mindenekelőtt a hallgatóság számához viszonyított kényelmes elhelye- 
lyezési lehetőség, azaz férőhelyek száma vonatkozásában.

Felszereltsége tekintetében az ország első könyvtárai között van, bizonyos vonatko
zásokban az első helyen (Rank-Xerox, Lumoprint, Minigraph, Pentakta L 100-as mikro
filmleolvasók, Silver Seiko gépek stb.)

A raktárszint kialakítása „vegyítése” , kutatóhelyekkel való berendezése ugyanakkor 
megfelelő felügyelettel való ellátása jól sikerült elképzelés megvalósítása.

Néhány tapasztalat, amely könyvtárépítőknek lehet hasznos: az egységes terű, 
vagy egylégterű könyvtárépületek nyílászáró szerkezeteinek nagyon pontosan és hézag
mentesen kell záródniok (huzat, dohányzás, csapadék és egyéb időjárási viszonyokra 
különösen érzékeny az ilyen épület!).

Az acélszerkezetű konstrukciók (mint ez az épület is) az illesztéseknél kényesek, az 
építkezésnél erre gondosan ügyelni kell.

A kivitelezők jószándékú emberek, a sokat szidott építőipari hibák ellenére is 
vallom. Megértéssel, magyarázással, kéréssel és annak elismerésével, hogy nélkülük nincs 
és nem lesz új könyvtár, sok mindent el lehet érni az építkezés alatt is, ki lehet küszöbölni 
lényeges hibaforrásokat. Ha a könyvtáros veszi a fáradságot és naponként megnézi az 
építkezést, az építőkkel is jó kapcsolata van — és ehhez milyen kevés kell; elismerő jó szó 
és őszinte viselkedés — a hibapótlás és hibajavítás mini/nálisra csökken. Bármilyen jó 
szakemberei vannak az építőiparnak, nem könyvtárosok, nincs is Magyarországon nagyon 
sok könyvtárépítési tapasztalat a kivitelező vállalatoknál. Ezért szívesen veszik a könyvtá
ros észrevételező kéréseit és azokat meg is csinálják. Különösen az alvállalkozói, szerelői, 
munkáknál lényeges ez! Ilyeneknél, mint xerox-szerelés, villanyhálózat, hőközpont vagy 
a kettő együtt, mint jelen esetben stb.

Végül egy jó tanács és egy jó kívánság: az építőktől akkor kell kérni, amíg el nem 
vonultak. Ismételten vallom, addig mindent el is lehet érni. Ha elvonultak, ha megtörtént 
a „levonulás” , nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jönnek vissza.

Sok jó és szép könyvtárt kívánok, mert nagyon kellenek! Mert ettől is függ — 
Széchényi gondolatával zárva —, hogy hazánk örömre készült kert legyen, amelyben ide
gen a nyomorult, ahol szent az ember méltósága és amelyben a legszebb dísz az erény 
és az ész!

JEGYZETEK

1. Lásd: PAUER János: A selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia története. 
Selmecbánya, 1896. Joerges Ágost ny. 210. p.

2. V.ö. HILLER István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, 1975. 
Soproni Egyetem kiadása. 195-238. p.

3. Részletesebben lásd: HILLER i.m. 195-238. p.
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KRÓNIKA

A Z  E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R IG A Z G A T Ó K  T A N Á C S Á N A K  
1976-1977. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

FÉNYES Miklós

Lapunkban már hagyomány, hogy az OKDT és a KMK munkáját 
évente áttekintjük. Törekvésünk, hogy e kört szélesítsük és a kü
lönböző — rendszeresen működő — testületek, a könyvtárügy egé
szét érintő intézmények tevékenységével is megismertessük olva
sóinkat. így került sor most az Egyetemi Könyvtárigazgatók Taná
csának 2 éves működését ismertető cikk közlésére. Szerettük volna a 
Főiskolai Könyvtárak Tanácsáról szóló beszámolót is e számunkban

# közreadni. A beszámoló azonban késve érkezett, így csak a követ
kező számban tudjuk közölni. ( -  a szerk.)

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa a magyar könyvtárügy aránylag régen 
meglevő, hol kisebb, hol nagyobb erővel ható társadalmi formációja. Eredetileg a Tudo
mányegyetemek könyvtárainak igazgatói (önkéntes alapon) tartottak időszakonkénti 
összejövetelt az őket közösen érdeklő elméleti és gyakorlati kérdések megbeszélésére. 
Ez az eljárás helyesnek bizonyult, kevés idő múltán az illetékes főhatóság elismerte, 
sőt szorgalmazta, e szűk körű összejövetelek megtartását.

1972 végén a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárügyi Osztálya a korábbiaknál 
szélesebb alapokon szervezte újjá az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsát. Az újjászer
vezés során a résztvevők köre kitágult: a Tanács munkájában ma már az ország valameny- 
nyi egyetemi könyvtárának igazgatója, ill. vezetője részt vesz. A cél az együttműködés ki- 
szélesítése, az egyetemi könyvtárak kapcsolatainak elmélyítése, a Könyvtárügyi Osztály 
és az egyetemi könyvtárak együttműködésének, kapcsolatainak bővítése, beleértve a köl
csönös véleménycsere kialakításának lehetőségeit is.

A Tanács feladatait az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának Működési Szabály
zata állapítja meg. Eszerint:

„A  Tanácsnak, mint az egyetemi könyvtárigazgatók rendszeres munkaértekezleté
nek és vitafórumának feladata:

-  az egyetemi könyvtárak munkafelügyeletének segítése,
-  a Művelődésügyi Minisztérium (ma: Kulturális Minisztérium) illetékes szervezeti 

egységei és az egyetemi könyvtárak közti információcsere biztosítása,
-  az egyetemi könyvtári munka tervszerű fejlődésének elősegítése helyzetelemző és 

problémamegoldó tanulmányok, tervek megvitatásával és egyeztetésével,
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— valamint az egyetemi könyvtárakat érintő döntéselőkészítési folyamatban való 
aktív részvétel.”

A  feladatok fentebbi meghatározása első tekintetre eléggé szűk körűnek látszik, 
ha azonban a Tanács munkáját vizsgáljuk, megállapítható, hogy a Tanács feladatkörét 
kiterjesztette, ennek eredményeként működése során számos, igen fontos kérdéssel fog
lalkozott, és elméleti állásfoglalásai helyes gyakorlati megoldásokhoz vezettek.

A  gyakorlati munka eredményességét igazolja, hogy az elmúlt időszakban közve
títők útján kapott értesülésünk szerint, több nem egyetemi könyvtár részéről felme
rült az igény, hogy a Tanács munkájában részt vegyen, ill. részt vehessen. A  Tanács 
ez ügyben mind ez ideig állást nem foglalt, de a meghívottak számának emelkedése, és a 
Tanács ülései helyének a megválasztása a bővítés lehetőségeire utal. Ez egyébként igen 
szoros kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy a Tanács az elmúlt években olyan kérdések 
megtárgyalását tűzte napirendre, amelyek nemcsak az egyetemi könyvtárak munkájával, 
működésével kapcsolatosak, hanem valamilyen vonatkozásban több könyvtárat is érinte
nek. A z elmúlt két év során egyéni beszélgetések és magánlevelezések alapján e sorok író
ja mindinkább meggyőződött arról, hogy a könyvtárak, a könyvtárak vezetői a növekvő 
társadalmi igények kielégítése érdekében a még intenzívebb könyvtárközi kapcsolatok 
létrejöttét szorgalmazzák. Persze ennek több módja van, de az is kétségtelen, hogy egyik 
legjobban bevált mód a funkcióiban, feladatkörében azonos típusú könyvtárak elspdleges 
kapcsolattartása, ezt követőleg pedig az érintkező szakterületet szolgáló könyvtárak még 
szervezettebb kapcsolatainak, együttműködésének kialakítása. Mindezek során természe
tesen figyelemmel kell lennünk a fokozatosság és folyamatosság elvére a kapcsolatok és 

az együttműködés vonatkozásában is. Nem lehetséges és nem is célszerű a kapcsolatok és 
együttműködés szorgalmazása a heterogén működési területek vonatkozásában, de 
ugyanakkor lehetséges és szükséges minden homogén könyvtárügyi probléma megol
dásához.

A  fenti gondolatmenet azonban inkább a jövőre vonatkozik, jelenlegi feladatunk 
az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa munkájának ismertetése, meghatározott esetek
ben e munka értékelése.

Mindenekelőtt abból a tényből kell kiindulnunk, hogy az Egyetemi Könyvtárigaz
gatók Tanácsának munkája nem vizsgálható csupán egy-egy időszak meghatározott kor
látái között. A  Tanács munkája része egy szerves folyamatnak, amelyen belül időbeli 
cezúrák csak mesterkélten vonhatók. így, amikor a Tanács 1976—77. évi működését 
vizsgáljuk, akkor sem vonatkoztathatunk el egy bizonyos folyamattól, amelynek a fenti 
időszak is csak egy meghatározott része.

A  Tanács 1976—77. évi működésének egyik alapját az Egyetemi és Főiskolai 
Könyvtárak II. Országos Konferenciáján, az 1975-ben Miskolcon hozott ajánlások és a 
megvalósításukra irányuló erőfeszítések határozták meg. A  konferencia néhány feladat 
ellátását a Tanács feladatkörébe utalta, így azok munkatervébe is bekerültek.

Néhány ezek közül:
— a távlati fejlesztési irányelvek kidolgozása,
— az egyetemi könyvtárak szervezeti-hálózati problémái és az egyetemi integráció,
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— a szakirodalmi ismeretek oktatása az egyetemeken,
— tudományos kutatómunka az egyetemi könyvtárakban,
— az állománygyarapítási hitelkeretek,
— könyvtárosi szakképesítés,
— az egyetemi könyvtárak gépesítési problémái,
— az egyetemi doktori disszertációk külföldi dokumentációja,
— a könyvtárigazgatók részvétele az egyetemi tanácsok munkájában,
— az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa információs bázisának erősítése stb.
A  fentebbiekben csupán egy ülés felvetett problémáit soroltuk fel, a puszta felsorolás 

is bizonyítja, hogy a Tanács igen komoly kérdésekkel kíván foglalkozni, persze az egyes 
kérdések alapos és körültekintő előkészítése után. A  felsoroltak megoldása a Tanács több 
évi munkatervi feladata.

A Tanács előtt álló feladatok megvalósításában kiemelhető az a KMK-val együttesen 
kialakított munkabizottság, amelynek feladata az egyetemi könyvtári fejlesztési normatí
vák kidolgozása. A  bizottság már megkezdte működését, azonban az igen sok területről 
felkért könyvtáros munkájának összehangolása nehézkes, ezért még eredményekről nem 
beszélhetünk. Mégis olyan igényről van itt szó, amelynek kielégítése igen fontos. Ezt mu
tatja, hogy e témakörhöz kapcsolódóan a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtá
ra elkészítette „A korszerű egyetemi könyvtár modellje című elaborátumot, amelyet az 
Egyetem jóváhagyott, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa pedig 1977. március 18-i 
ülésén megvitatta és,jóváhagyólag tudomásul vette. A Debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem vezetősége sem várta meg a munkabizottság működésének eredményét: meghatá
rozott határidőre elkészíttette az Egyetem Központi Könyvtárával „A  könyvtári rendszer 
fejlesztésének távlati terve 1976—2000”  című elaborátumot. A  könyvtár 1977. november 
30—i kelettel 25 lapos és négy mellékletes javaslatot dolgozott ki. A  javaslat igen helyesen 
az MSzMP KB állami oktatásról hozott határozatából és a Tudománypolitikai Irányelvek 
célkitűzéseiből indult ki, de tekintettel van a miskolci határozatok megvalósítására is. 
A  javaslat általában — és az adott könyvtár vonatkozásában különösen — reális tervcélokat 
foglal magában, ugyanakkor konkretizálja a helyes célkitűzések megvalósításához szük
séges személyzeti, tárgyi, műszaki stb. feltételeket, ill. a költségvetési kihatásokat is. 
A  Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárának példája mutatja, 
hogy a helyes elvi kezdeményezések végrehajtása során meghatározott esetekben az egyes 
könyvtárak öntevékeny „előrefutására”  is szükség lehet. Ezt a magunk részéről szüksé
gesnek tartjuk és helyeseljük, különös figyelemmel arra, hogy e konkrét részkidolgozások 
is lehetőséget, segítséget adnak az egybefüggő tanulmány létrejöttéhez.

Lényegében e témakörbe tartozik a Tanács 1976. szeptember 23-án tartott ülésének 
első napirendi pontja is. Ez alkalomból SALLAI Istvánnak az „Egyetemi és főiskolai könyv
tárak építési kérdései”  című KMK által közrebocsátott vitaanyagát tárgyalta meg a Tanács. 
E témával kapcsolatban is igen élénk vita alakult ki: a részt vevő és hozzászóló tanácsta
gok egyforma lelkesedéssel szóltak a kérdéshez, tettek javaslatokat és nyilvánítottak véle
ményt. A  Tanács határozata értelmében a Főiskolai Könyvtárigazgatók Tanácsa is meg
tárgyalta e vitaanyagot, az OKDT előtti megtárgyalására azonban — tudomásunk szerint — 
mind ez ideig nem került sor. Maga a tárgyalt dokumentum már jelenlegi formájában is igen
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jelentős: minden könyvtárigazgató részére jó l használható, az egyetemek vezetői előtt is 
dokumentálható hazai és nemzetközi adatokat szolgáltat a működés és fejlesztés számos 
vonatkozásában.

Egyébként annak megemlítése is kívánatos, hogy a Tanács munkáját szervező szak- 
felügyelő hivatalos levelezésében és minisztériumi megbeszéléseiben is számos esetben 
előtérbe került a miskolci határozatok végrehajtásának kérdése. A  Tanács tagjai számos 
javaslatot tettek a Tanács elnökének mint szakfelügyelőnek e határozatok megvalósítására. 
A  javaslatok megtárgyalását a Tanács néhány esetben napirendre tűzte, számos esetben 
a javaslatok és más kérdések összefüggése miatt célszerű volt a megvalósítást későbbi 
időpontra halasztani.

A  Tanács működésében az elmúlt időszakban kiemelkedő helyet foglalt el néhány 
un. aktuális probléma megbeszélése. Indokolttá tette ezt, hogy az elmúlt időszak a magyar 
könyvtárügy szempontjából jelentős korszak: megjelent az új könyvtári tvr. és végrehaj
tási utasítása, valamint az új állományvédelmi utasítás. Természetes, hogy az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Tanácsa az egységes értelmezés érdekében üléseinek napirendjére tűzte 
az új jogszabályok megtárgyalását is. Sőt, ezen túlmenően: ezekre az ülésekre meghív
ta azokat, akik a jogszabályok létrehozásában tevékenyen közreműködtek, hiszen a leg
pontosabb hivatalos értelmezés és felvilágosítás a jogszabályok létrehozásában közreműkö
dőktől várható. A z elképzelés helyesnek bizonyult: az e kérdésekkel foglalkozó ülések 
őszinte légkörben tárták fel a problémákat és a lehetőségek szerint helyes elvi irányt adtak 
mindazokban az esetekben, amikor a jogszabályok értelmezésével, végrehajtásával kapcso
latban viták merültek fel.

Az aktuális problémák megoldásával kapcsolatban egy, a könyvtárak munkáját és 
működését alapvetően hátráltató tényező kiküszöbölésére törekedett a Tanács: e problé
ma a beszerzési keretek évek óta hangoztatott elégtelensége. Mivel az eddigi lépések nem 
vezettek eredményre, a Tanács ZSIDAI József vezetésével felkért egy munkabizottságot, 
hogy az egyetemi könyvtáraké gondját a pártközpontnak jelezze, kérve intézkedését. A  bi
zottság a feladatot eredményesen teljesítette: a pártközpont intézkedése nyomán az egye
temi könyvtárak beszerzési kerete 1976-ban jelentősen növekedett, azonban e probléma 
véglegesen még nem oldódott meg.

Szó volt még a külföldi devizás könyvek beszerzésének nehézségeiről. A  Tanács 
KURDI József, az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára igazgatójának elő
terjesztése alapján foglalkozott e közismert problémával. Utána a Tanács elnöke felter
jesztésében kérte a Minisztérium Könyvtárügyi Osztályát, hogy vizsgálja meg a Kultúra és 
Posta Központi Hírlap Iroda munkáját, hogy a visszásságokat orvosolni lehessen, — sajnos 
a felterjesztésre mind ez ideig válasz nem érkezett.

A  Működési Szabályzat szerint a kölcsönös tájékozódás és tapasztalatcsere előmoz
dítása céljából a Tanács üléseit felváltva tartja a részt vevő könyvtárak valamelyikében. 
Így került sor az Állatórvostudományi Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem 
központi könyvtáraiban tartott ülésekre. Mindkét helyen a könyvtárigazgatók tartottak 
tájékoztatót intézményük munkájáról, valamint a helyszíni bemutatók értékes tapasztala
tokkal gazdagították a résztvevőket.

Külön kell szólni az Országos Széchényi Könyvtárban tartott üléséről. Ez az ülés 
bizonyítja, hogy az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa nem tekinti magát a magyar

426



könyvtárügyön belül külön és zárt részlegnek, hanem az egységes magyar könyvtárügy 
részének. Ezért érdeklődéssel figyeli a nemzeti könyvtár munkáját, eredményeit és prob
lémáit, amelyekről ezen az ülésen az OSzK főigazgatóhelyettesei, HAVASI Zoltán és 
ZIRCZ Péter számoltak be.

Nem kívántuk értékelni a Tanács évi működését: úgy gondoljuk, hogy a fenti ismerte
tés önmagáért beszél. Mégis meg kell említenünk, hogy kívánatos lenne a Tanács munkáját 
ütemesebbé tenni, az üléseket előre meghatározott terv szerint megtartani. Szükséges 
lenne, hogy a Tanács még bátrabban nyúljon egyes megoldandó problémákhoz: könyv
tárügyünk számos jelensége állásfoglalást igényel, és igen hasznos lenne, ha az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Tanácsa már előre jelzésekkel, javaslatokkal élne. Ez tenné lehetővé 
e „társadalmi formáció”  aktivitásának, hatásosságának növelését, működésének még ered-

♦♦♦

KÖNYVTÁROSHIVATÁS. — „The Professions”  címmel 
érdekes sorozatot kezdeményezett a David and Charles kiadó 
(Newton Abbot, London, stb.). Szándéka a különböző fog
lalkozásokat emberközpontú aspektusból vizsgálva bemutat
ni a munkafolyamatokat és -módszereket, feltárni egy-egy 
szakterület perspektíváit, megvilágítani a választott munka 
életben és társadalomban betöltött szerepét, A  sorozat eddig 
az építészet, bankügy, polgári repülés, orvostudomány, 
rádió-televízió és oktatás „kulisszatitkaiba”  avatta be az 
érdeklődőket. Hetedikként (1975. 151 p.) a könyvtárügy 
mindennapjairól és ünnepnapjairól vall a hivatás egyik leg
tekintélyesebb angol képviselője, William R. Maidment 
a könyvrendeléstől az állományellenőrzésig, külön „alá

húzva”  a szakmai továbbképzés, a közönségkapcsolatok kérdését, valamint az audio-vizuá
lis technika térhódítását, ami a hivatásterület egy tágabb horizontját bontja a tradicioná
lis könyvtárosságtól a dokumentátorok világán keresztül a faktográfiára épülő informa
tikáig.

ményessebbé tételét.

T h r P rofessions 

WïamR. Maidment

427



FORUM

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K
Dúzs János: A z  Országos Szakmai Információs Rendszer 

kidolgozásának első szakaszáról c. cikkéhez*

Előző számunkban közzétett, vitára invitáló felhívásunk az országos 
információs rendszer kérdéseivel kapcsolatban nagy visszhangot vál
tott ki. A  hozzászólásokból most hármat közlünk. Mint minden írá
sunk, ez is a hozzászólók (szerzők) szubjektív véleményét, s nem 
a Szerkesztőség álláspontját képviselik. (— a szerk.)

I.

A  CÉLKITŰZÉSEK NAGYOBBFOKÚ TISZTÁZÁSÁNAK 
SZÜKSÉGESSÉGE

Úgy tűnik, a célok tisztázása nem kerülheti meg a célok öntisztulásának időben is 
hosszabb tartalmú folyamatát. Az 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelet (könyvtári tör
vény) több mint egy évtizeden át jól töltötte be, éppen a hálózati elv érvényesítésével, 
könyvtári és információs feladatát, kiegészülve az 1003/1962.(1. 27.) Korm. sz. határozat
tal, mely az OMFB-nek az információval kapcsolatos jogkörét és feladatkörét szabályozza.

A gazdasági és társadalmi változásokat részben kifejező, részben megalapozó új 
gazdaságirányítási rendszer a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején a szakosodás, 
de egyúttal az integráció-koordináció, más fogalmazásban a decentralizáció és centralizá
ció új lehetőségeit és feladatait teremtette meg mind hazai, mind nemzetközi vonatkozás
ban. Az Elnöki Tanács 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelete,mint új könyvtári törvény, 
ezen átmeneti időszakban született. Tükrözi e szakasz problémáit, nyitva hagy lehetősé
geket a könyvtári-információs módszer- és eszköztár kialakulására. Az új igényekhez képest 
azonban részben túl későn, részben túl korán született. A  tudományos kutató-fejlesztő 
munka vitelét és ennek információ-ellátását javítani hivatott TPB (Tudománypolitikai 
Bizottság) állásfoglalások országos feladatok megoldását jelentik,azonban már jellegüknél 
fogva sem térhetnek ki az egész problémakörre.

Könyvtári Figyelő 1978/3.
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A  kutatásnyilvántartások tartalmi tökéletesítése és célszerű teljessége is csak részte
vékenység a Szakmai Információs Rendszer (SzIR ) egészében, már amennyiben igaz az, 
hogy a jelenlegi szabályozások és gyakorlat módosításra szorulnak, és ez a módosítás egy, 
a vitákban és elő-koncepciókban kirajzolódó rendszer megalkotását kívánja. A  SzIR-nek, 
az „országos”  tartalmi szóelemből OSzIR-re történő kiegészítése arra utal, hogy az OSzIR 
általában nemzetközi rendszerekhez kötött, de megkülönböztetetten a KGST-ben jogsza
bályilag is megalapozott Nemzetközi Tudományos és Műszaki információs rendszer 
(NTM IR ) tagja, mely hazai és nemzetközi kapcsolataiban tárgyilag, eszközrendszerében és 
működési formáiban rendszerszemléletű felépítésben valósul meg.

Egyetértek DÚZS Jánosnak a Könyvtári Figyelőben is kifejezett véleményével: 
„... olyan szabályozás szükséges, amelyben a könyvtári, a dokumentációs és az információs 
szabályozás egyeztetve jelenik meg...” . Egy ilyen együttes szabályozásra már csak azért is 
szükség van, mert a rendszer tényleges működtetését megalapozó szakterületi-ágazati irá
nyítás által a közeljövőben kidolgozandó tárca szintű ágazati jogszabályokban egységes 
és átfogó rendszernek kell megjelennie.

A  KUTATÁS-FEJLESZTÉS INFORMÁCIÓELLÁTÁSA AZ 
OSzIR MEGALKOTÁSÁNAK CSAK EGYIK ELEME

A kutatás-fejlesztés információellátása hatékonyságának növelése érdekében történt 
magas szintű kezdeményezések keretében az OSzIR — elismerve ennek önmagában is dön
tő fontosságát —, vagy általában az információellátás és -hasznosítás folyamatában meg
találandó Rendszer elsősorban olyan elemnek tekintendő, mely a kellő időben, kikerülhe
tetlen kényszerpályákon, az információk minden területén, az érintett szervek összes 
szintjein a Rendszer egységes, szabályozott, visszacsatolt és ellenőrzött, kényszerű, de 
egyúttal érdekeltségeiben önkéntes létrejöttét és működését eredményezi.

A  kutatási és fejlesztési szektor és eredményeinek többszintű alkalmazási területei 
a népgazdaság döntő volumenét érintik. Tehát ezeknek mind szelektív információkkal 
történő ellátása, mind a kutatások hasznosítása súlyponti kérdés. Az alapkutatások, ill. az 
ezekhez közelálló szintű kutatások azonban a felhasználók nagyobb körét csak indokol
tan később, de általában lépcsőzetesen érik el. A  tágabb értelemben vett fejlesztésekben 
már megalapozottan bennfoglaltatnak a mindennapi termelési (és forgalmazási-szolgáltatá
si!) szektor igényei és lehetőségei; tárgyi közelségben és „fogyaszthatósági tálalásban”  
azonban még nem nyújtanak, nem is nyújthatnak elég adatot döntések meghozatalához, 
sem pedig a folyamatos intézkedésekhez és a végrehajtási módozatok kivitelezéséhez.

A szakterületi könyvtárak, az az ezres nagyságrendű terület, melyről az eddigi viták 
során nem esett elég szó, az új Rendszerben is megkívánja a maga súlyát, legalább akkorát, 
mint amekkorát a megelőző könyvtári törvény a termelési könyvtári hálózatnak, és benne 
a dokumentációnak — az OMKDK bekapcsolásával — eredményesen biztosított.

Az igazgatási-termelési-szolgáltatási szektorok információigénye azonban lényege
sen különbözik a más jellegűekétől.

Ezzel kapcsolatban csak utalok arra, hogy az OSzIR-пак az OMFB által kidolgozott, 
az OSzIR koncepciót előkészítő munkaközi anyagai helyesen biztosítanak kiemelt helyet 
NSIR-nek (Nemzetközi Speciális Információs Rendszer):
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— Szabadalmak tára (a kapcsolatos mikro- és számítógéptechnikákkal együtt), és 
szolgáltatás-rendszere.

— Szabványügyek (a szabadalmaknál fentebb jelzett tárolási és szolgáltatási appará
tussal kiegészülve). Rá kell azonban mutatni arra, hogy a nemzetközi és országos 
szabványok körét szükségszerűen kiegészíti az ágazati szabványok, szabványaján
lások, műszaki irányelvek, (a sokszor hosszú életű ideiglenes műszaki irányelvek) 
stb. sokasága. Sok teendőnk van e területen még.

— Gyártmánykatalógusok, prospektusok (javasolom: cégirodalom, anyag- és idő
normák, sőt árjegyzékek) mikrofilmbázisú tárának és forgalmazásának. Amennyi
ben egy ilyen tárat és szolgáltatást pl. egyetemi-főiskolai szintű könyvtárra telepí
tenek, e szolgálat munkatársainak, de már e rendszer tervezőinek át kell ita- 
tódniuk egy termelés-szolgáltatási típusú könyvtár munkastílusával (az adatok 
üzemszerű bevitele, korrekciója, jeladása, gyorsaság, szolgálat stb.).

Az igazgatási (államigazgatási, szakigazgatási) dokumentáció és információ nem 
nélkülözheti a nemzetközi vonatkozású anyagokat (kormányzati jelentések, törvényelő
készítések anyagai, nemzetközi szervezetek és szakosított szervek munkaanyagai, ajánlá
sai stb.). Ezek általában az Országgyűlési Könyvtárban — hozzáférhetően — megtalálhatók; 
jelentős részük más főhatóságokhoz kerül. Ezek általában tartalmilag nem dokumentá
ciósán ellenőrzött anyagok. Az új Rendszernek meg kellene szerveznie ezen dokumen
tumtípusok tervszerű gyűjtését, bizonyos esetekben feltárását és szolgáltatását, tömörít - 
vényes formában — megrendelésre —. A z Országgyűlési Könyvtár — bár ezen állomány 
nagyobb részét birtokolja —, adottságainál fogva nem elsődlegesen terhelhető a jelzett 
szolgáltatási feladatokkal.

Egyik megoldás lenne: az OMFB koordinálásával, talán az OMKDK végrehajtásával 
(mivel a jelzett anyagok jelentős része műszaki-gazdasági jellegű) tömörítő szolgálatot 
szervezni aktív és passzív információs feladatkörrel.

Ezek a kormányzati — nemzetközi anyagok sokszor kutatóintézeti-igazgatási infor
mációs értékűek.

AZ OSzIR RENDSZER-FELELŐSSÉGÉNEK KÉRDÉSE

A  fennálló rendelkezések, némi egyszerűsítéssel, a könyvtári szakmai irányítást és 
vele a felügyeletét is a Kulturális Minisztériumra (KM), a szakirodalmi tájékoztatás elvi 
irányítását pedig az OMFB-re ruházzák. A z OSzIR-ral és a NTMIR-rel kapcsolatos fel
adatok, Ш. az ezeket érintő eddigi állami szintű állásfoglalások növélték az OMFB felelős
ségét. Kisebb mértékben adott ez a nehézség a KM és OM (Oktatási Minisztérium) vonat
kozásában is. A z oktatási intézmények az OM irányítási és fenntartási rendszerébe tartoz
nak. Az egyetemek és főiskolák oktatási-kutatási belső szervezete a tanszékitől,intézeti”  
jelleg felé alakul. Adataink vannak arról, hogy a felsőoktatási intézmények könyvtárai 
nyomon követik ezt a változást (a központi könyvtárak egyidejű erősödésével). Az okta
tás súlya tehát nő az információellátás szervezetében. Ez óhatatlanul egyeztetést kíván a 
KM és az OM között is.
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Egyes vidéki felsőfokú intézmények könyvtárai — és fokozatosan információs állo
másai is — más műszaki-gazdasági nagykönyvtárak hiányában — regionális OMKD jellegű 
szolgáltatásokat látnak el. Ez a tény növeli az OMFB-OMKDK érdekeltségét.

Az említettek és ezek továbbgondolása alapján személy szerint úgy gondolom, hogy 
a fejlődés jelen szakaszában egy Országos Szakmai Információs Rendszer koordinációs 
jogköre és felelőssége az OMFB-t illeti, a hazánkban más területeken is kialakult kettős, 
ill. többszörös ágazati és szakmai felügyelet intézményesítésével.

A fenntartói felelősségnek és jogkörnek, sőt bizonyos esetekben — a teherviselés 
jogán — más főhatósági ágazati felügyeletekének is, intézményesen érvényesülnie kell.

Célszerű egyébként a felügyeleti-koordinációs vonatkozásokat összes tényezőikkel 
együtt vizsgálni: egyes alrendszerek pl. bizonyos NSIR-ek, de néha még NÁTMIR-ek 
(Nemzetközi Ágazati Információs Rendszer) is, központi dotációval jönnek létre. Nem 
közömbös a dotáció odaítélése. Célszerű az elvek konfrontációja mellett a tényleges 
érdekek egyeztetése is. A  dotációk általában egyébként is létesítés célú dotációk. A  későb
biek során, amennyiben a feltételezett objektív szükségszerűség tartósan is fennáll, a szol
gáltatási költségeknek — nem haszoncélú alapon — fedezniük kell a ráfordításokat.

A  KM-OM-jellegű felsőoktatási könyvtárak mint információs intézmények — talán 
a tanszéki-intézeti célú szolgáltatásoktól eltekintve — egyébként sem eléggé alkalmasak 
a személyre és tárgyra szabott, bár minőségi, de mégis gyorsaság-igényű tömegszolgálta
tásokra.

A  városi-megyei könyvtárak jelenleg még nincsenek felkészülve — ellentétben jóné- 
hány külföldi megfelelőikkel — szelektív információ-szolgáltatásokra.

A  regionális információ, tehát az ország és vele az érdekeltek nagyobbik része, érde
kei a Rendszeren belül a távlati tervezés első szakaszában nem KM-koordinációt javallnak.

A kialakítandó egységek és szolgáltatásaik mindenképpen központi forrásokból tör
ténő létesítési dotációt igényelnek, akár a speciális, akár az ágazati alrendszerhez tartozás 
jellemzi döntően őket.

A  KUTATÁS-FEJLESZTÉS TÍPUSÚ INFORMÁCIÓK ÉS PRIM ÉR A N YAG A IK  
KAPCSOLATA AZ  INFORMÁCIÓÉRTÉK SZEMPONTJÁBÓL

E fejezet anyaga részletes elemzést kívánna. Most csak a gondolatmenetét jelzem. 
Népgazdasági szükséglet a kutatási eredmények termelőerővé válási folyamatának fel- 
gyorsítása. Elsősorban az ágazati főhatóságok értékelik újra, költséghaszonszemléletben, 
az általuk kezdeményezett kutatások hatékonyságát. Ezzel eleget tesznek egy felsőbb, 
területüket is érintő elvárásnak, melynek kialakulásában egyébként megelőző kritikáikkal 
maguk is részesek voltak.

A kérdés kettős összetévőjű:
-  hogyan lehet a kutatási-fejlesztési tevékenységet megfelelőbb információs elő

készítéssel hatékonyabbá tenni,
-  hogyan lehet az így létrejött kutatásokat a megvalósítási területeken jobban 

hasznosítani.
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A kutatási-fejlesztési (K F ) tevékenység információs előkészítésében — a hagyomá
nyos dokumentumok mellett — külön hangsúlyt kapott a KF-jelentések hasznosítása, 
magában a KF-jelentések létrehozásában. Hozzátehetem: egy-egy ágazaton, sőt intézmé
nyen belül, súlyos következményei lehetnek (és vannak is) saját eredményeik nem isme
résének.

A  KF-tevékenységek hatékonysága nemcsak nyilvántartási kérdés, nagymértékben 
függ a kutatás-fejlesztés egész mechanizmusától.

A  kutatási koncepció (az országos koncepciótól függően: ágazati) főhatósági 
és kutatóhelyi. Főhatóság nélkül nem lehetséges a kutatóhelyi sem, a főhatósági azonban 
nem mindig létezik.

A  kutatóhelyi kutatási koncepció alapvetően a felső szintű, ill. a megrendelői szintű 
koncepciókat, vagy szempontokat elégíti ki. Számolni kell azonban a megrendelői szem
pont korlátáival. A  kutatóhely a maga szakterületének szellemi gazdája. Lehetnek azonban 
olyan esetek is, amikor a kutatóhelyek a megrendelőknél jobban ismerik mind az irányo
kat, mind pedig a részleteket. A  kutatóhelyieknek a saját kezdeményezésű kutatásaihoz 
meg kell teremteni, alapszabályilag is, a kockázat pénzügyi alapját.

Úgy tapasztaltam egyébként, hogy egy céltudatos kutatóhelyi-ágazati információs 
intézmény viszonylag nagyobb szabadsággal és kisebb ráfordításokkal, sokszor éppen 
a fenntartó intézmény munkatársai szabad kapacitásával, lényeges eredményeket érhet el 
kutatást kiegészítő szerepkörben, amennyiben a dokumentáció-információ nemcsak elő
készíti, hanem megrendelőik gyorsabb és párhuzamos tájékoztatásával ellenőrizhetővé 
teszi, sőt helyettesítheti a kutatások egy részét.

Ku tatóhelyek . Nem érintve az alapkutatások területét, megvizsgálandónak 
érzem, nincs-e az ágazati-intézeti kutatóhelyek rendszere kissé felhígítva; nem volt-e egy
irányú a fejlesztés. Magukban a kutatóintézetekben is elkülönülnek a kutatási és szolgál
tatási jellegű tevékenységek. Ez érződik a jelenségek metodikai-tartalmi-alaki színvonalán is. 
Vannak törekvések a szolgáltatási elemzések szektorának elkülönítésére, leválasztására, 
ágazaton belüli átcsoportosítására. Az intézeti információs szervezetek számára lehetősé
gek nyílnak szakkádereik kiegészítésére a felszabaduló kutatói létszámból.

A kutatóhelyekre telepített programirodák, projekt-csoportok létrejötte is tükrözi 
az átmeneti helyzetet.

A kutatási rendszerben az egyetemi/főiskolai kutatási tevékenység szerepe — irá
nyítottan és belső fejlődésüket tekintve is — nő; éppen a kutatóintézetiekkel szemben. 
Az egyetemi intézetek már előbb is jelzett növekvő szerepe tükrözi a jelen fejlődést — és 
a külföldön sokhelyütt jól bevált rendszert. Ugyancsak növekvő szerepkört tölthetnek be 
a vállalati kutatóhelyek.

A  kutatások kivitelezése. A  kutatások nem mindig felelnek meg a megrendelők 
és a dokumentálhatóság igényeinek. A  megrendelők rövidebb, tömörebb, a döntéseket 
jobban megalapozó jelentéseket várnak.

Ismerek nemzetközi rangú kutatóintézeteket, melyek jelentései nem haladhatják 
meg esetenként az 50 oldalt. A  vezetők — és a kutatásnyilvántartó helyek — a jelentésben 
közölt, de önállóan is kezelhető 2—4 oldalas tömörítvényt kapnak a fontosabb eredmé
nyekkel, ábrákkal, adatsorokkal, mindenkor azonos szerkezeti kivitelezésben. A report
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második fele az ábrákat és táblázatokat, az irodalmat közli. Ez a korlátozott terjedelem 
azt is lehetővé teszi, hogy a report egyetlen mikrofilmalapon elférjen. A  tömörségi elő
írások feltételezik, hogy a szerző a szakterület szabványosított nyelvén fogalmazzon. 
A  jelentések alaki elrendezése megkönnyíti a gépi leolvasást és elemzést. A  fent jelzett 
2—4 oldalas report-összefoglalásokat egyes szakfolyóiratok szerzői tömörítvényekként 
rendszeresen közlik állandó rovataikban.

Gyökeresen megjavítandó a kutatási jelentések anyanyelvi, idegen nyelvi és biblio
gráfiai kultúrája.

Számos esetben kívánatos lenne, hogy a Jelentések”  színvonala elérné dokumentá
ciós megfelelőik színvonalát.

Faktográfiák . A  grafikus és numerikus ábrázolások és fejlődési soraik adatmeg
jelenítő és továbbítható módon történő használata, de még inkább létrehozása és folya
matos gondozása információügyünk egyik súlyponti kérdése. Való igaz, hogy az ezeket 
megalapozó elemzéseket és szolgáltatásokat rangos kutatóüzemek — pl. az NDK-ban az 
Ardenne-Intézet — végzik; tény, hogy ezeknek a faktográfiáknak eseti és rendszerszem
léletű létrehozásához az alaptudományokban és a szakterületeken is képzett, több nyelvet 
ismerő, szerkesztésben jártas, dokumentációra is orientált munkatársak kívántainak; de 
ugyanolyan tény, hogy ennél az anonim tevékenységnél sokszor kisebb megalapozással, 
kevesebb munkával, nagyobb tudományos és társadalmi elismerést lehet elérni.

Á tgon do lt k iadói politika. Primér dokumentumaink -  mint kiadási termékek -  
a súlyponti teljesség, egy adattári, terminológiai, bibliográfiai új profil megteremtése 
szempontjából, éppen a jobb dokumentálhatóság érdekében, tartalmilag és alakilag újra- 
értékelendők.

NÉHÁNY KUTATÁSNYILVÁNTARTÁSI SZEMPONT

Szükség van a kü lfö ld i kutatások nyilvántartására is. A z NTMIR rendszerében 
mikrofilmlapon be kell szereznünk a KGST-országok meghatározott időszaktól kezdve 
készített kutatási jelentései nagy részét. A z ágazati információs rendszerekre itt feladatok 
hárulnak. Ezek állománya tárgya lesz az országos kutatásnyilvántartásnak.

A  nagy nemzetközi szakmai egyesületek közül számosán adják ki, éppen mikrofilm
lapon kutatási jelentéseiket. Ezek központi tárolására, feltárására, forgalmazására 
az OMKDK hasznos kezdeményező munkát végzett. Külföldi ágazati, vagy szakmai intéz
mények éves vagy többéves kumulálásban kiadják kutatási jelentéseik indexeit. Ezek keze
lése hazánkban ágazati feladat, de legalább az indexek részei az OSzIR-nek; a megismerhe- 
tés és megközelítés csatornái kialakítandók.

A hazai kutatások nyilvántartási rendszere központi feladat és vitatéma. A z orszá
gos kutatásnyilvántartás, különösen gépesítés esetében, indokolhatja néhány főhatóság 
tartózkodását saját alrendszer kialakításától. A  részterületi, különösen fejlesztési, sőt vég
rehajtási szintű vizsgálatok jelentései azonban elsődlegesen ágazati-alágazati-középirányító- 
szervi nyilvántartást igényelnek. Az NTMIR, ill. az OSzIR rendszerében azonban a köz
ponti nyilvántartásokból mindenképpen jelzetten elérhetőknek kell lenniük a keresett isme
retterületek feltételezett feltáróhelyeinek és rendszereinek.
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s z á m ít ó g é p e s  r e n d s z e r  t e r m in o l ó g ia , r e p r o g r á f ia ,
MIKROKÉPTECHNIKA

Az OSzIR nemzetközi és hazai kapcsolatai feltételezik korszerű számítógépes 
információrendszer megteremtését és működését. Eltekintve azonban attól, hogy maga 
a gépi technika napjainkban is gyorsan fejlődik, anyagi korlátáink miatt sem tudunk meg
alapozatlan beszerzésekkel túl gyorsan nagyobb hibákat elkövetni. Meg kell látnunk, hogy 
nem minden terület, még csak nem is minden kutatási terület szorul rá számítógépes 
információra.

Az információt felhasználók*nagyobb tömege az érdeklődés tárgyát és szintjét 
tekintve, nem utolsósorban azonban pénzügyi korlátok miatt, nem szolgálható ki számító- 
gépes rendszerben.

A  „tömegek tömeginformációjá” -nak eseteiről és rendszeréről másutt részletesen 
kívánok szólni; ide számíthatom egyébként általában a nagykönyvtári területeket,legtöbb
ször még a felsőoktatási intézmények hallgatóit is.

Egyetértve több hazai szakértővel, úgy gondolom, hogy a jelen átmeneti-előkészítési 
időszakban a meglévő, általában részterületeken kialakított és kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető mágnesszalagos stb. szolgáltatásokat kell megrendelni, és ezeket nagy külső 
számítógépbázisaink pl. SzÁMOK közreműködésével hozzáférhetővé tenni.

A z első időkben az információk lehívására a vásárolt mágnesszalagok eredeti nyelvű 
keresőfogalmai is megfelelnek. Meg kell azonban kezdenünk egy teljes információs 
tezaurusz kidolgozását. A z ezt megelőző részterületi terminológiai vizsgálatokat a TPB 
tegye a kutatóintézetek kiemelt kutatási feladatává. Az NTMIR-ben a „Rubrikátor”  rész- 
területi tezauruszainak hasznosítása az egyes nyelveken csak az 1980-as évek közepe táján 
lehetséges. A z ágazati-részterületi tezauruszok kidolgozásában a Koordinációs Közpon
toknak már ennél előbb is fontos szerepe lehet. Fennáll azonban az elvi nehézség 
egyfelől a szakterületektől kiindulva kell kezdeni a nagytezaurusz megteremtését, másfelől 
a nagytezaurusz koncepcionális rendszere nélkül csak nagyon sokára jöhetnek létre kompa
tibilis részterületi információs nyelvek. Azt hiszem ebben az esetben a TPB-nak kell 
kezdeményező és koordináló szerepet vállalnia az érintett országos hatáskörű szervek 
munkájának hatékonyabbá tételére. Közben gondolni lehet az ETO számítógépes alkal

mazására is.
A  nemzetközi információs rendszerekben ugyanakkor a hagyományos jelzésrend

szereken keresztül is megvalósul (esetenként kiegészítve a számítógépes feldolgozással) 
a kutatási-fejlesztési tevékenység eredményeinek jeladása.

A  primer anyagok forgalma minden rendszerben feltételezi mikrotechnika és rep
rográfia igénybevételét. Ez azonban elvileg már jelen technikai szintünkön is lehetséges. 
Szükséges a megfelelő gépi bázis bővítése. E géppark nem avul el előbb, mint ahogy a szá- 
mítógées rendszer élővé válik.

A reprográfiai és mikroképtechnikai szolgáltatások gépi bázisára minden rendszerben 
szükség van.

CSENDES Béla
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II.

A z országos információs rendszer könyvtár- és tájékoztatásügyünk legfontosabb 
kérdése és a közeljövőben is az marad, írja a szerkesztő DÚZS János cikkének előszavá
ban. Megállapításával teljes mértékben egyetértek, ezt bizonyítja a Könyvtári Figyelő 
1978. évi első számában megjelent tanulmányom is a Tudományos Tájékoztatás Országos 
Rendszeréről.

DÚZS János cikkében a szakmai információs rendszer koncepciójának kialakítására 
tett erőfeszítésekről számol be. Saját közleményemben viszont a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Központi Könyvtárának a Kémiai Szakirodalmi Kooperációs Körben kifejtett 
tevékenységének tapasztalatai alapján a csont- és hályogkovács biztonságával és segítőkész
ségével összeállított konkrét javaslataimat terjesztettem elő a kutatás-fejlesztés és termelés, 
valamint a népgazdaság néhány egyéb fontos területének információ-ellátására vonatko
zóan. Lehet, hogy javaslataim az informatika vagy rendszerelmélet szempontjából nem 
kifogástalanok, de kétségtelen, hogy kb. 15 éves aktív kutatói tevékenység után ugyan
csak közel 15 éves könyvtári tájékoztató gyakorlatom tapasztalataira épültek. Személyes 
élményem volt tehát mind a tudományos tájékozódás igénye, mind pedig az információs 
igények kielégítésére alkalmas szolgáltatások megszervezésének öröme.

DÚZS János az OSzIR koncepció kialakításának szükségességét a párthatározatok
kal indokolja. Az országos szakmai információs rendszer kialakítása valóban társadalmi 
szükséglet. Már a 60-as évek elején megállapította, hogy „az egyszer már elért, de idő
közben feledésbe merült tudományos eredmények újrafelfedezése a kutatásra fordított 
szellemi és anyagi erőforrások közel 50%-át emészti fel.”  A  kutatás-fejlesztés információ- 
ellátásának jelentőségét pénzben is ki lehet fejezni akkor, ha figyelembe vesszük a népgaz
dasági szinten kutatásra fordított összegek milliárdos nagyságrendjét.

Hozzászólásom tulajdonképpen nem DÚZS János cikkének szól, hanem az OSzIR 
koncepció előkészületi munkáinak. Magam is részt vettem a bizottságok munkájában, 
megismertem azok munkamódszereit, de nem ismerem eléggé az eredményeit. Ezeket 
a szóban forgó közlemény alapján próbálom értékelni.

A  II. részből kiderül, hogy a fejlesztési koncepciók kidolgozását az OMFB illetékes 
koordinátorának irányításával külön „irányító és szintetizáló”  bizottság végezte. A  mun
kamódszereket külön „módszertani”  bizottság dolgozta ki,és külön speciális munkabizott
ságok jöttek létre a koncepció egyes elemeinek kidolgozására.

Véleményem szerint a feladat fontossága ellenére az előkészítésre létrehozott 
apparátus túlméretezett, és nagysága egyik legkomolyabb akadálya volt a hatékony mun
kának. A  munkamódszer hibájának tartom azt is, hogy a bizottságok tevékenységüket nem 
alapozták meg a koncepció kialakításának alapelveiről szóló döntésekkel, hanem a kiadott 
segédletek: a korábbi OMFB tanulmányok, NTMIR dokumentumok, un. „kék füzetek”  
alapján azonnal részletkérdések megoldásáról kezdtek vitatkozni és tettek egymásnak 
ellentmondó javaslatokat. Ugyancsak elvi hiba, hogy a gyorsabban, nehezebben végre
hajtható koncepciókialakítás és fejlesztési program eredményeképpen létrejövő informá-
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dós rendszer csak a 80-as évek derekán kerül működésének hatékony szakaszába — a ter
vek szerint. Az OSzIR szolgáltatások megindulásáig hátralévő közel egy évtized informá
ciós igényeinek kielégítéséről ki fog gondoskodni?

A  bizottságok munkájának eredményét konkrétan ,A  fejlesztési koncepdó kidolgo
zásának első szakasza,, című fejezet foglalja össze. Ebben 10 részterület téziseinek címe 
található, amelyek még távolról sem fogják át az egész koncepciót. Ha a tézisek terjedelme 
egyenként nem is haladja meg a 10—20 oldalt, a teljes koncepció nyilván ezek többszö
röse, több száz vagy ezer oldal terjedelmű lehet. Szerintem az ilyen terjedelmű tanulmány 
már nem tekinthető koncepciónak. Ezt lehet részletes fejlesztési tervnek, vagy végrehajtá
si utasításnak tekinteni, de véleményem szerint a koncepció csak a cél megvalósításához 
vezető elvek, szempontok gyűjteménye lehet, amelyeket különböző körülmények között 
különbözőképpen kell konkretizálni. A  koncepció megfogalmazásának az a legnagyobb 
nehézsége, hogy nem lehet túlságosan részletes, mert akkor megfosztja a végrehajtó szak
embert a saját kezdeményezésének lehetőségétől, viszont nem lehet túlságosan általános 
sem, mert akkor semmitmondó és nem ad elég támpontot a koncepció egységes végre
hajtására.

Szó van a koncepció kialakításának előkészületei között néhány vitatott és kialakult 
szempontról is. A  korszerű szakmai információellátásra vonatkozó megállapításokat azon
ban sajnálatos módon elavultnak tartom. Azok lényegében nem tartalmaznak egyebet, 
mint a könyvtári tevékenység „klasszikus,, megfogalmazását: a dokumentumtárak létre
hozását, vagyis a dokumentumok gyűjtését, továbbá azok dokumentációs és információs 
feldolgozását, végül szolgáltatás címén a rendelkezésrebocsátást. Hogy mindezt integrál
tan és koordináltan kell végezni, az valóban korszerű vonása a javaslatnak, de sajnos nem 
újdonság. Ezen a téren a 17/ 1976-os Könyvtári Törvény előtt már az állománygyarapítás 
koordinálását szabályozó 131/1968-as MM. rendelet is megtette a kezdeményező lépéseket.

Sajnálatosnak tartom, hogy az OSzIR koncepció előkészületei közben lezajlott hosz- 
szas viták során sem sikerült feloldani a tájékoztató intézmények és könyvtárak közt 
mesterségesen fenntartott ellentéteket. A  különböző szaktárcák tájékoztató intézményei 
többnyire országos szintű dokumentációs tevékenységet végeznek, de általában nem 
hajlandók a feltárt primér dokumentumok rendelkezésre bocsátásával foglalkozni. Ezt 
méltóságukon aluli feladatnak tekintik, és munkamegosztásra hivatkozva a szakkönyvtá
rakat legszívesebben eltiltanák a bibliográfiai, információkereső tevékenységtől, mert azt 
maguknak szeretnék kisajátítani.

Véleményem szerint a korszerű tájékoztató intézménynek nem szükségszerű ismérve 
a dokumentációs tevékenység. Jeladó információk, folyamatos, illetve retrospektív bib
liográfiák összeállítására más intézmények dokumentációs kiadványait is felhasználhatja. 
A z érdemi információs tevékenység a primér dokumentumok rendelkezésre bocsátásával 
kezdődik, és szükség szerinti magyarra fordításával végződik. A  korszerű tájékoztató intéz
mények alapvető feladata az információk közvetítése az információkat termelő intézmé
nyektől a felhasználókig.

A  tájékoztató intézmények egymáshoz viszonyított helyzetét a mellékelt ábra alap
ján ítélhetjük meg leginkább.
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A  tudományos-műszaki információk áramlásának modellje (spirál)

T e r m e lé s

Az önmagába visszatérő görbe nem kör, hanem spirál, és az információ folyamatát ábrázolja
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DÚZS János cikke a kialakult szempontok, vagyis a bizottságok munkájának ered
ményei között említi meg azt az álláspontját, hogy maximálisan 20—25 intézményt kelle
ne koordináltan és koncentráltan fejleszteni az első időszakban. A  második szakaszra 
hagyná a kutató-fejlesztő tevékenységet folytató intézmények szakkönyvtárainak — bele
értve az egyetemi és főiskolai könyvtárakat — fejlesztését. Ez a megállapítás a jelenlegi 
helyzetnek az alapvető félreismerésén alapszik.

A  könyvtárak évi jelentéseit összefoglaló statisztikából egyértelműen kiderül, hogy a 
hazai műszaki-tudományos információ-ellátásának legjelentősebb bázisai az egyetemi — 
elsősorban a műszaki egyetemi — könyvtárak. Ezeknek fejlesztését az OSzIR kialakításá
nak második szakaszára halasztani súlyos hiba. Segítségükkel — minimális ráfordítások
kal — megoldható lenne az országos szakmai információs igények legnagyobb részének 
kielégítése a 80-as évek derekáig.

Végül azt szeretném megjegyezni, hogy a koncepció kialakítása önmagában nem cél. 
A  tézisek, irányelvek, tanulmányok szerkesztése nem lehet öncélú. Cél a kutatás-fejlesztés 
szakirodalomellátásának javítása. Erre tanulmányok, koncepciók, bizottságok nem elegen
dők. Ide pénz, intézkedés, fejlesztés kell, mégpedig minél előbb.

Az Egyesült Államok információs szakembereinek körében egyre inkább terjed az a 
nézet, hogy a jelenlegi kapitalista társadalom túljutott a fejlődésnek azon a szintjén, ahol az 
ipari termelés a meghatározó tényező. A  jövő társadalmának fejlődését az információk fog
ják megszabni. A  fejlett kapitalista államok jelenleg az információ forradalmának olyan új 
szakaszába léptek, amely a gépi adatfeldolgozás és tömegkommunikációs eszközök össze
kapcsolásával nagy tömegű információ szelektív felhasználását, nagy tömegek egyidejű 
tájékoztatását és mozgósítását tesz lehetővé.

Ennek a felfogásnak megfelelően a társadalomban az információs rendszer az élő 
szervezetek idegrendszeréhez hasonló szerepet tölt be. Amint az élő szervezetben az ideg- 
rendszer továbbiba az érzékszervek információit a központba, és onnan ugyancsak ideg
pályákon jut az utasítás a különböző szervekhez, a társadalomban is az információs rend
szer hozza és viszi az információkat és utasításokat a végrehajtó szervektől a központig 
és vissza.

Ahogy az élő szervezetekben az idegrendszer, a társadalmi rendszerekben az infor
mációs rendszer a fejlettség fokmérője.

Ezek tudatában kell egyszerűbb koncepció alapján minél gyorsabb intézkedéseket 
tenni a hazai műszaki-tudományos információs rendszer fejlesztésére.

KOVÁTS Zoltán
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III.

A tájékoztató tevékenységgel foglalkozó különböző intézményekben működő szak
emberek körében napjaink sokat vitatott kérdése a szakmai információs rendszer fejlesz
tése. Időszerűségét fokozza — amint arról DÜZS János cikke is tájékoztatást ad, — hogy 
jelenleg folyik az OMFB irányításával az országos koncepció kidolgozása. Attól függően, 
hogy a tájékoztató munka mely területén, vagy melyik intézményében kerül sor a kérdés 
megbeszélésére, rangsorolódnak, Ш. kerülnek előtérbe problémák, problémacsoportok. 
Ezek közül válogatva néhány, általunk lényegesnek ítélt kérdést kívánunk felvetni.

KÖZPONTOK ÉS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

DÚZS János cikkében a fejlesztést — tájékoztató intézményekre vonatkoztatva — 
három szakaszban vázolja. Magától értetődik, hogy egy fejlesztési program megvalósítása 
bizonyos szakaszosságot igényel, azonban véleményünk szerint a szakaszosságot időbeli és 
térbeli kombinációban kellene kialakítani. Konkrétabban: nagy tájékoztató központok 
fejlesztése -  pl. automatizált szolgáltatások megindítása — egyidejűleg szükségessé teszi 
a szolgáltatásokat felhasználó-továbbító, un. helyi tájékoztató szervezetek fejlesztését is. 
A  felvevőkészség növelése nélkül a nagy befektetéssel előállított központi szolgáltatások 
hatékonysága rendkívül alacsony lesz.

A helyi információs szervezetek (többségükben jelenleg szakkönyvtárak) fejlesztési 
problémája nemcsak a kapacitásnövelés, hanem bizonyos funkcióátalakítás is. A  helyi in
formációs szervezetek jelenleg ugyanis főként saját bázisból, saját feltárásból próbálják 
felhasználóik igényeit kielégíteni, a meglévő hagyományos módon előállított központi 
szolgáltatások igénybevétele is meglehetősen korlátozott. Jellemző a helyi tájékoztató 
szervezet tevékenységére, hogy működésében a nagy tájékoztató szervezetet próbál
ja másolni — csak kicsiben. Kétségtelenül közrejátszik ebben az a tény is, hogy az igénye
ket a központi szolgáltatási rendszer nem fedi le. A fejlesztés szakaszait tehát minden 
szinten ki kell alakítani.

Felmerül az a kérdés is, hogy vajon teljesnek ítélhető-e jelenleg a szakmai informá
ciós rendszer alkotó elemeinek szempontjából, megvannak-e az információs szervezetek 
mindenütt, ahol szükségesek lennének. A  válasz sajnos az, hogy nem beszélhetünk teljes 
kiépítettségről -  még a kutatás-fejlesztés problémáival foglalkozó intézmények tekinteté
ben sem -  a láncolatban hiányzó láncszemek is vannak. Nem rendelkezünk olyan adattal, 
hogy mekkora összeget igényelne egy teljeskörű információs rendszer felállítása, ill. kiépí
tése, de hozzá kell tenni, hogy azt sem mértük még fel, hogy milyen veszteséget jelent 
a központi információs szolgáltatások fel nem használása a közvetítő hálózat gyengesége 
miatt.
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NEMZETKÖZI RENDSZEREKHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A  KGST tagországok által létrehozott Nemzetközi Tudományos és Műszaki Infor
mációs Rendszer (N TM IR ) kiépítése, automatizált szolgáltatásainak előkészítése — amely
ben több hazai tájékoztató intézményünk is részt vesz — olyan stádiumban van, hogy a 
rendszer több alrendszere belátható időn belül működni kezd. Foglalkozni kell — a hazai 
szakmai információs rendszer fejlesztésének függvényében is — az NTMIR-bői származó 
automatizált szolgáltatások felhasználásának, hazai alkalmazásának kérdéseivel is. E kér
désben nagyon átgondolt és tervszerű együttműködésre és koordinációra van szükség azon 
intézmények között, amelyek részt vesznek a rendszerben, de országos szinten is.

A  tájékoztató szolgáltatások fejlesztési programjának kidolgozása során felmerül — 
az NTMIR-en túlmenően — egyéb nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás, ill. nem
zetközi vagy nemzeti információs szolgáltatások átvétele, a hazai szolgáltatás rendszerbe 
való beépítésének, ill. az ezzel kapcsolatos problémák és megoldásuk kérdése. A  mező- 
gazdasági és élelmiszeripari ágazat szakmai-szakirodalmi információs szolgáltatásrendszeré
nek fejlesztése is lehetséges a fent említett nemzetközi adattárak beépítésével. 
Jelenleg az ágazat központi szakirodalmi tájékoztató szolgáltatásainak alapját képező in
formációs bázis főként a MÉM Információs Központja (AGROINFORM ) dokumentum
gyűjteménye, ill. az ebből saját feltárás útján létrehozott információs adattár.

E szakterületen nemzetközi viszonylatban léteznek, vagy a megvalósulás stádiumá
ban vannak olyan automatizált tájékoztató szolgáltatások, amelyek beépítésével, ill. fel- 
használásával — elsősorban az NTM IR, AGRIS (Agricultural Information System) és az 
FSTA (Food Science and Technology Abstracts) szolgáltatásairól van szó — lényegesen 
növelhető lenne a bibliográfiailag ellenőrzött terület, relevánsabbá tehető az információs 
igény kielégítése.

A  jelzett információs szolgáltatások más információkereső nyelvet használnak (kü- 
lön-külön is), mint amit az AGROINFORM jelenleg használ. Az információkereső nyelv, 
ill. az osztályozó rendszer átalakítása, kompatíbilissá tétele, az ehhez szükséges munká
latok költségei, az adaptáció költségei a létrehozott központi szolgáltatást, ill. szolgálta
tásokat olyan mértékben megdrágítják, hogy ha ezt a szolgáltatás árában teljes egészében 
kifejezésre kell juttatni, alig akad felhasználó, aki meg tudja venni. Egyrészt tehát közpon
ti fedezetből kell biztosítani a szolgáltatás megvételét, másrészt pedig növelni kell a felhasz
nálói kört (terhek megoszlása).

MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁG -  JELEN HELYZET ÉS A  SZÜKSÉGES 
FEJLESZTÉS IR Á N Y A

Országunk hardware és software ellátottsága jelen állapotában nem elégíti ki egy 
átfogó információs rendszer ilyen irányú igényeit. Nevezetesen:
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Esetleges, a különféle tájékoztatási célokra alkalmazott számítástechnikai eszközök 
kiválasztása. Ez a helyzet nem teszi lehetővé egységesen alkalmazható eljárások kialakítá
sát, ami részben párhuzamosan folyó fejlesztési és működtetési munkákhoz vezethet, rész
ben — más területeken — kapacitáshiányt idéz elő.

A  már kialakult rendszerekről általában elmondható, hogy egy-egy részfeladat ellá
tására készültek, olyan komplex szolgáltatásokra, amelyekre az QSzIR építhetne: nem 
alkalmasak.

Az eddigi hardware-beszerzések nemigen voltak tekintettel a szakmai tájékoztatási 
célokra, nincs az országban megfelelő minőségű és mennyiségű, különleges jelkészlettel 
dolgozó (latin és cirill abc, kémiai, matematikai ielek, stb.) input és output periféria.

A  műszaki ellátottság tárgyalásához feltétlenül idekívánkozik az „informatikai 
software”  kérdése. Ez a fogalom a szokásos software (program) ellátáson túlmenően magá
ba foglalja az információkereső nyelvet, a tezauruszokat, az egyöntetűen alkalmazható 
szabványokat és módszertani előírásokat. Ezek tekintetében is elmondhatjuk, hogy az 
országban általában csak helyi célokat szolgáló, országos használatra nem alkalmas infor
mációkereső nyelvek alakultak ki. A  koordináció teljes hiánya viszont oda vezetett, hogy 
míg számos szakterület egyáltalán nem, addig mások többszörösen, — egymásról nem is 
tudva — alakították ki tezauruszukat.

A  felvetett gondolatok vázlatosak, részletes kifejtésükre ehelyütt nincs.mód. Világo
san látszik azonban, hogy a koordináció kialakítása szükséges. Előretekintve, mind a mű
szaki fejlődés üteme, mind a felhasználói igények növekedése arra mutat, hogy kívánatos 
célállapot egy olyan tájékoztatási hálózat, amely néhány nagy adatbázisra telepített ter
minálokból áll. Ez a hálózat alkalmas a külföldi adatbázisok termékeinek átvételére és 
hasznosítására, valamint hazai anyagunkból az ölyan output elkészítésére, amelyet a csat
lakozó külföldi rendszerek fogadni tudnak.

A  KOMPATIBILITÁS KÉRDÉSE

A műszaki ellátottság kérdésének tárgyalásakor eljövendő célként beszéltünk az 
országos tájékoztatást szolgáló számítógéphálózatról, on-line csatlakozó terminálokkal. 
Közismert, -most nem részletezett okokból ez valószínűleg csak a távolabbi jövőben fog 
kialakulni.

Addig, míg ennek az ideális állapotnak az anyagi-műszaki-szellemi feltételei nem 
adottak, valamiféle átmenetet kell kialakítanunk, amely átmeneti állapotú rendszer elemei 
egyrészt kielégítik az eddig fellépő igényeket, másrészt felkészülnek az egységes rendszer
ré való szerveződésre. Teljes kompatibilitásról, mint követelményről, csak ekkor beszél
hetünk.

A felkészülés szakaszának végére kell a technikai-technológiai munkákat teljesen 
egységes alapokra helyezni. Jelenleg elképzelhetetlen az, hogy a sokféle, már működő, 
vagy hamarosan működési szakaszba lépő információs szolgáltatás „egy csapásra”  azonos 
softwar-rel dolgozzon.
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Fokozatosan, az egységes rendszer érlelődésének időszakában kellő, átgondolt koor
dinációival el kell érnünk, hogy az újonnan beinduló információs szolgáltatások (ide értve 
az NTMIR alrendszerek hazai munkálatait is) egységes „informatikai software”  alapján 
dolgozzanak. A  már működő rendszerek a későbbiekben saját érdekükben fognak csatla
kozni egy, a saját életképességét világosan bizonyítani tudó rendszerhez.

Jelenleg tehát csak ezután szervezett adattárak és szolgáltatások műszaki eszközei
nek kompatibilis kialakítására kell koncentrálnunk, ennél többre pillanatnyilag nem töre
kedhetünk a feltételek hiánya miatt. Amíg az integrált, országos információs rendszer nem 
alakul ki, addig a fizikailag más-más helyen tárolódó, valamilyen információkeresésre 
egyaránt releváns dokumentumokhoz csak minden rendszerhez külön intézett — esetleg 
másképp fogalmazott — kéréssel juthatunk hozzá.

AZ INPUT ELŐKÉSZÍTÉSE, SZAKEMBERKÉPZÉS

Az automatizált tájékoztatási rendszer inputja szigorúan formalizált. Ez vonatkozik 
mind az alakjára — lyukasztási bizonylatként használható input-lap —, mind a feltárás egy
séges szemléletére és rögzített szókincsére.

A z OSzIR koncepció fontos feladatként tűzi ki az informatikai szakemberek képzé
sét. Ez az interdiszciplináris terület megköveteli a könyvtári szakmunkák, a dokumentá
ciós módszerek, a számítástechnika és a rendszerszervezés ismeretét. A  képzést posztgra
duális jelleggel, tehát már egy diploma birtokában nyújtják. E széles skálájú ismeretekre 
szükség is van. Nem szabad azonban megfeledkezni az olyan szakember-gárda kiképzésé
ről sem, akik az input előállítását fogják végezni. Valamilyen oktatási forma keretében ez 
a kérdés is rendezésre vár.

BILLÉDI Ferencné—DOMOKOS Miklósné

A Chalmers University of 
Technology könyvtárának útmutatójából

442



HOZZÁSZÓLÁS
Arató Ferenc: A  pedagógiai információs rendszer 

időszerű kérdései* c. cikkéhez

Nagy érdeklődéssel figyelem azokat a törekvéseket, amelyek hazánkban a pedagógiai 
információs rendszer kiépítésére és működtetésére vonatkoznak. E tevékenységbe nyújt 
részletes betekintést ARATÓ Ferenc tanulmánya. Néhány kérdésben — nem vitázva a szer
ző álláspontjával, inkább kiegészítve megállapításait — a következőket fűzöm a közle
ményhez:

1. A pedagógiai információs rendszerben a felsőoktatás pedagógiájának nagyobb te
ret kellene biztosítani. E célkitűzés megvalósítása érdekében az eddiginél sokkal szorosabb 
kapcsolatot kell kiépíteni az érdekelt könyvtárak és intézmények között. A  felsőoktatási 
pedagógiára vonatkozó szakirodalmi közlemények nagyon jelentős százaléka (általában 
többsége) ugyanis nem a pedagógiai szaksajtóban, hanem az érdekelt szakterület (orvosi, 
mérnöki, agrár, művészeti, jogi, közgazdasági) orgánumaiban jelenik meg. A  Felsőoktatási 
Szakirodalmi Tájékoztató (FSZT) c. referáló lap szerkesztése során tapasztaljuk, hogy 
a tartalmat hordozó folyóiratanyagnak csak egy része állandó (pl. a Felsőoktatási Szemle, 
s az ennek megfelelő külföldi lapok), míg a többi állandóan változik. Ugyanakkor a felső- 
oktatás pedagógiája a neveléstudomány integráns részét képezi, tehát ezeket az informá
ciókat is ugyanúgy,mint a többit: naprakészen kell szolgáltatni.

Talán nem érdektelen a gyakorlat oldaláról szemlélve néhány példát igazolásul 
bemutatni. Könnyű belátni, hogy az audio-vizuális eszközök használatának tapasztalatai 
hasznos információt nyújthatnak a pedagógusoknak akkor is, ha a tartalmi eltérések 
(középiskola — egyetem) miatt a felhasználás és alkalmazás külön adaptációt igényel.. 
Az eszközök ugyanis a különböző iskolatípusokban egyaránt használhatók. Egy atom
szerkezetet illusztráló trükkmegoldás egy oktatófilmben hasznos segítője lehet a pedagó
gusnak az általános iskolában, de akár az egyetemen is. Egyes középiskolák pedagógusai
nak munkájához a felsőoktatás információi állandóan szükségesek (pl. az egyetemek gya
korlóiskolái). Úgy vélem, azonban, hogy minden pedagógus részére hasznos ötleteket, 
megoldásokat, továbbképzési lehetőségeket jelenthetnek. A  közelmúltban pl. összefog
laló jelent meg a szakmódszertanok anyagának fejlődéséről a műszaki tanárképzésben 
szerzett tapasztalatok alapján. Az ilyen jellegű tanulmányok nagymértékben orientálhat
ják a középiskolák pedagógusainak állásfoglalásait.

*Könyvtári Figyelő 1978/3.

443



Nyilvánvaló, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nem fizethet elő 
olyan szakmai folyóiratokra, amelyekben esetlegesen (5—6 évenként) jelennek meg peda
gógiai tárgyú közlemények és információk. Igaza van a szerzőnek, hogy koordinációs tanács 
működését igényli. Mivel a folyóiratközlemények szóródása mellett a gyűjtőköri elhatá
rolások ellenére is vannak átfedések, a pedagógia koordinációs tanácsában minden, hasz
nos információt rendszeresen és nagyobb mennyiségben tároló vagy feldolgozó könyvtár
nak (intézménynek) részt kellene vennie. Úgy értesültem, hogy a pedagógiai információs 
rendszert alkotó könyvtárak (intézmények) képviselői már több alkalommal tanácskoztak. 
A  Műegyetem könyvtárát — noha elvitathatatlanul értékes gyűjteménnyel rendelkezünk 
a programozott okatás és audio-vizális eszközök területén, továbbá a műszaki felsőoktatás 
referáló lapját szerkesztjük — az említett tanácskozásokra még egyszer sem hívták meg. 
Talán még szokatlan a felsőoktatási pedagógiát mint a pedagógiai információs rendszer 
integráns részét kezelni. Ezért tartottam fontosnak e kérdésben véleményemet kifejteni.

2. ARATÓ Ferenc tanulmánya foglalkozik a nemzetközi információs rendszerekkel 
való kapcsolatokkal. Közli, hogy kétévenként az ország oktatásügyére vonatkozó ,Nemze
ti jelentést”  állítanak össze. Nem volt alkalmam még ilyen összeállítást tanulmányozni, de 
minden bizonnyal hasznosan segíthetnénk az összeállítókat a saját területünkre vonatkozó 
adatokkal, elemzésekkel, információkkal.

3. Az információ pontos fogalmi meghatározása meglehetősen nehéz. Sok szerző 
kísérelte meg az információt saját véleménye szerint definiálni. ARATÓ Ferenc az infor
máció kritériumaként az újdonságot is rögzítette. Ez tényleg nagyon fontos, de minden
képpen leszűkítést eredményez. Mert pl. egy versből néhány sornak az idézésekor, elő kell 
venni a kötetet, mivel nem biztos, hogy emlékezetünk pontos. De ez miért új ismeret 
a számunkra? így vagyunk a táblázatok használatával, gyakorta a szótárakkal, enciklopé
diákkal, kézikönyvekkel is. Mindezek miatt az információ fogalmi meghatározását tágan 
kell használnunk, úgy ahogyan a mindennapi életben tesszük. Ugyanúgy kell a szolgáltatá
sokat is megszerveznünk.

4. Messzemenően egyetértek a szerzővel, amikor megállapítja, hogy „A z  önképzés 
a permanens nevelésre való felkészülés.”  Sajnálatos, de igazolható, hogy a pedagógusok 
önművelése, önképzése jelenleg nem elég intenzív, nem elég hatásos, és kevéssé motivált. 
Az okok nyilván összetettek (túlterhelés, a követelményszintben a jó módszerek alkalma
zása nem különösebben értékelt, esetleg a társadalmi tevékenység nagyobb megbecsülése 
stb.). Különösen érdekel, hogy a pedagógusok fizetésrendezése óta változott-e a pedagó
gusok életrendje (túlórák, továbbképzés, kulturális események és szórakozás időaránya). 
Kevés adat áll rendelkezésemre, de ezek egyértelműen arra utalnak, hogy a helyzet nem 
változott. (Nem növekedett pl. a könyvtárhasználat.) Persze az eltelt idő még kevés. De 
a pedagógiai információs rendszer működtetése során nem fogadhatjuk el a közömbösség 
jelenlegi szintjét. A  jövő generáció oktatása és nevelése nekünk mindennél fontosabb. 
A  színvonal emeléséhez a pedagógusok tudásának, alkotóképességének folyamatos és állan
dó fejlesztése szükséges. Meg kell találnunk a módot, hogy ez így is legyen. Nemcsak 
a pedagógiai információs rendszer működtetése során vannak e cél megvalósítása érdeké
ben feladatok, hanem áz iskolák fenntartóinál is. Eddig az gátolta sokak szerint a pedagó
gusok önművelését, hogy részben anyagi okok miatt állandó túlterhelésben dolgoztak,
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halmozták a különórákat. Ha a jelentős fizetésemelés után sem változik a helyzet, akkor 
ez újabb elemzést igényel. A  könyvtárak — mint ezekből látható — önmagukban a problé
mát megoldani nem tudják. Persze lehet és kell is tenni, amennyit lehet. A z információ
nak pontosnak, gyorsnak, visszakereshetőnek, objektívnek és egyúttal orientálónak, kite
kintőnek és hasznosíthatónak-, s az adott esetben vonzónak is kell lennie.

Túl kell lépnünk azon a felfogáson is, hogy a könyvtári propaganda elavult, csekély 
a hatékonysága. Viszont tudjuk, hogy á tájékozatlanság mennyire gátló tényezője a könyv
tárhasználatnak. Jó partnerek a rádió és a televízió. Sokan figyelik pl. a pedagógusok fóru
mát s egyéb pedagógiai adásokat. A  KMK és az OPKM közös munkájával el lehetne érni 
mindazt, amit az információs rendszer részéről kell még elvégezni.

5. Nagyon értékes produktumnak tartom a többnyelvű pedagógiai szótár össze
állítását. Ugyancsak fontos, a különböző országok pedagógiai információjának közös fel- 
használása érdekében kidolgozott tezaurusz. így válik majd lehetővé a magyar pedagógiai 
irodalom bekapcsolása a külföldi csatornák folyamatába.

*  *  *

A gyakorlat oldaláról hozzáfűzött néhány gondolat talán nem volt haszontalan, 
hiszen mindnyájan a pedagógiai információs rendszer korszerű kiépítését és működteté
sét szorgalmazzuk.

HÉBERGER Károly

© © ©

NORDINFO néven új információs szervezet létesült az északi országok kulturális egyez
ménye alapján. Tagjait a minisztertanácsok 3 éves periódusra (1977—1979) választották 
meg: Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország 3 -3 , Izland 2 képviselettel. Ezen idő
szakban székhelyük a Helsinki Egyetem Műszaki Könyvtára, elnöknek Esko HÄKLI 
könyvtárigazgatót választották. A  szervezet célja az információs és kommunikációs tevé
kenység továbbfejlesztése, koordinálása mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban.

(FID News Bull. 28.vol. 1978.2.no.)
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KITEKINTÉS

A PÁRIZSI VÁROSI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT 
FEJLESZTÉSE

FOGARASSY Miklós

A  francia főváros nyilvános könyvtárainak, — általánosabb értelemben a lakosság 
kulturális ellátásának helyzetében szinte tipikus módon ragadhatok meg mindazok a tör
ténelmi, társadalmi, demográfiai és urbanisztikai gondok, amelyek Dél- és Nyugat-Európa 
kapitalista országainak nagyvárosaiban elég általános módon jelentkeznek. A  szakkérdések, 
könyvtári problémák külföldi helyzetét vizsgálva figyelmünk — érthető módon — inkább 
az angolszász, a skandináv és a német minták, módszerek alakulását helyezte és helyezi 
előtérbe. így azonban a kelleténél erősebb mértékben maradnak ki a képből azok az orszá
gok, ahol az adottságok, öröklöttségek súlyos tehertételeivel küszködnek, azok a nemze
tek, melyek az olvasás és nyilvános könyvtári szolgáltatás rendszerének alapjait csak most 
igyekeznek megteremteni. Ebben az összefüggésben a francia főváros, Párizs — sőt volta
képpen a franciaországi közművelődési könyvtárügy egésze — azért is figyelemre méltó 
lehet, mert a modern törekvések és hálózatfejlesztési döntések itt most már egy határozot
tan fellendülő korszakra tekinthetnek vissza, — a spanyol, portugál, olasz helyzetnél több 
tanulságot, pozitív tényt tartalmaznak. Pedig nagyon „mélyről” , a közművelődési könyv
tári eszmék elavult köreiből, perifériális adottságokból kellett elindulnia.

A  párizsi nyilvános könyvtári hálózatnak nincs központi könyvtára. A  legújabb kor 
polgári társadalmi és szellemi mozgalmainak ez a hosszú időn át európai centrumának te
kintett metropolisza a társadalmi nyilvánosságnak, a tájékozódásnak és művelődésnek ezt 
a demokratikus intézményét nélkülözte. 1871-ben — a korábban lerombolt Bibliothèque 
de la Ville helyett — egy olyan könyvtár létrehozását határozták el az akkori városatyák, 
amely a várostörténet irodalmát és dokumentumait gyűjti (ma is működik, fejlődik ez 
a Fomey-könyvtár gyűjtemény egy reprezentatív és könyvtári célokra átalakított palo
tában). Olyan volt tehát a helyzet, mintha a fővárosi könyvtár létrehozásakor, nálunk 
csak a „Budapest Gyűjteményit teremtették volna meg. S nem véletlen ez az utalás és 
összehasonlítás, — a 20. század folyamán a párizsi könyvtárügynek, a Jaurès-ek, Cachin-ek 
mellett nem volt egy Szabó Ervin-je, aki a kerületek (municipátusok) által működtetett, 
polgári jellegű jótékonysági eszmék jegyében fundált könyvtárak helyett a korszerű ellá
tási rendszer programjával állt volna elő. A  század közepéig az angolszász földön született 
„public library ” -ne к csak névben volt meg a francia megfelelője, a várospolitika e közin
tézményt ténylegesen nem teremtette meg, nem fejlesztette ki.

Az 1960-as évek elejére tehető annak az új periódusnak a kezdete, amikor a könyv
tárügy irányítói gall földön is hozzákezdtek a kis teljesítőképességű, elavult nyilvános 
könyvtári szolgáltatási rendszer korszerűsítéséhez. Az 1960—70-es évek eddig áttekinthető
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fejleményei azt mutatják (a magyar olvasó számára ismerős analógiákat ébreszthet ez 
a tény), hogy e feladat megoldásának egyik legnehezebb — és sok vidéki várossal összevet
ve máig is a legelmaradottabb — terepe éppen a főváros, a párizsi nyilvános könyvtárhálózat.

A helyzet ismertetéséhez hozzátartozik néhány alapvető demográfiai, urbanisztikai 
és igazgatási adottság bemutatása is. Párizs — közigazgatási értelemben — megtartotta 
„eredeti,, (múltszázadi) határait (tehát nem történt meg az a folyamat, amely például 
a külső kerületek hozzácsatolásával „Nagy-Budapestet”  létrehozta). A  hatalmas — közel 
10 milliós — agglomerációs övezet középpontjában — a fővárosban — napjainkban 2,3 mil
lió ember él. A  várost körülölelő gyűrű — a voltaképpeni „Nagy-Párizs”  — önálló tanácsú 
városok sűrű hálózatából szövődik igen erőteljes városiasodási tendenciákkal és szolgálta
tásokkal, könyvtári szempontból is nagyon mutatós létesítményekkel. Sőt, az elmúlt 
években határozottan megmutatkozott a „volt—Párizs”  demográfiai visszaesése: 1965
és 1975 között 400 000-rel csökkent lakóinak száma, főként az elővárosokba való kiköl
tözés és a nagyvárosokban általánosan mutatkozó „elöregedési”  tendencia miatt.

A z elaprózódott, szűk és elavult körülmények között tengődő nyilvános könyvtárak 
(kerületi könyvtárak és egyéb kis fiókok) adottságaira jellemző az az 1966-os adat, amely 
szerint e könyvtári létesítmények átlagos alapterülete 92 m2. A  párizsi könyvtári igazga
tóság az elmúlt évtized közepén hosszútávú fejlesztési tervet dolgozott ki, amelyet a vá
ros központi tanácsa jóváhagyott, s évenként tetemes beruházási összegek megszavazásá
val azóta is életben tart. A  koncepciónak két ága, két pillére van, ahogy ezt Guy BAUDIN 
(a párizsi könyvtári hálózat igazgatója) több írásából — beszámolónk forrását alkotó 
publikációiból — nagyon határozottan kitűnik. Az egyik egy telepítési, építési program, 
a másik a rendszerfejlesztési, centralizációs munka- és szolgáltatási szervezet kialakításának 
terve.

A PÁRIZSI
VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

TELEPÍTÉSÉNEK  
SÉMÁJA

Már felépült vagy 
épülő könyvtárak

Létrehozandó
könyvtárak

Vonzáskörzetek

nagy könyvtárak 
(1500-2500 m*)

középkönyvtárak 
(600-700 m2)

Ifjúsági 

‘(300 m
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A  telepítési, építési tervet az 1960-as évek második felében végrehajtott nagymére
tű könyvtárhasználati-szociológiai felméréssel alapozták meg. Ennek eredményeit1 — 
főként a könyvtárak vonzáskörzetének igen alapos társadalmi és topográfiai elemzését — 
tükrözi az a fejlesztési irányadó törkép, amely a kívánatos hálózati rendszert mutatja. 
A  városi adatbank demográfiai és szociológiai információit felhasználó, igen korszerű esz
közökkel végrehajtott vizsgálódás egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a nagy 
beépítettségű, nagy lakósűrűségű párizsi városi környezetben egy-egy könyvtár egy 600 m 
sugarú körben képes kellő hatékonysággal működni (s itt tekintetbe kell venni az elérhe
tőség fizikai akadályait, a parkokat, a folyókat, a vasútvonalakat, autópályákat is). 
A  gyermekek számára ezt kiegészítőig még ennél sűrűbb (400 m-es körsugarú) könyvtá
ri ellátó helyeket kell teremteni.

A  fejlesztési program a fővároson belül a következő könyvtártípusok megterem
tését tűzte ki célul (ezeknek tetemes része az évek során már elkészült és működik):

1. A  legnagyobb népességű és kulcsszerepű kerületekben (Párizsnak 20 kerülete van) 
2000 m2 körüli alapterületű, un. nagykönyvtárak, amelyek kölcsönzést, helybenolvasási 
lehetőséget nyújtanak, gyermekkönyvtáruk és audiorészlegük (discothèque) van, aktív 
animációs, szervező és rendezményi tevékenységet folytatnak.

2. Ezekhez kapcsolódnak a 600, illetve 400 m-es vonzás-sugarakkal bemért kiegé
szítő „középkönyvtárak”  500 m2 alap területtel, három alapszolgáltatással: könyv- és
lemezkölcsönző, illetve a kiegészítő gyermekkönyvtár szolgáltatások.

Ezt a sémát vagy új építkezéssel, vagy adott objektumok teljes rekonstrukciójával 
váltják valóra. 1967 és 1975 között öt „nagy”  és tíz „közepes” alapterületű új könyvtárat 
nyitottak meg, az 1976 és 1978 közötti években további három nagy alapterületű és továb
bi tíz közepes alapterületű könyvtár volt készülőiéiben. Ez a hatalmas, a könyvtári alap- 
területi adottságokat néhány év alatt megháromszorozó fejlesztés megkívánta, hogy az 
építészek számára a könyvtárigazgatóság — típusonként részletezően leírt — szabvány
programot is kiadjon.2 Pontos terv készült az építendő, a felújításra váró létesítmények
ről, s az akciók folyamatos pénzügyi kihatásairól. Ennek megfelelően a főváros tanácsa, — 
amely a távlati tervet a maga globális formájában elfogadta — évente egyre növekvő (bár
1970—71-ben és 1976-ban némileg visszaeső) tendenciával tetemes összegeket biztosít 
beruházási célokra. A z 1960-as évek végén megrajzolt párizsi könyvtári „térkép”  valóra- 
váltásának útján a telepítés ideális helyszíneitől több esetben el kellett térni: a vonzás- 
körzet így adódó negatívumait azonban ezekben az esetekben kiegészítő gyermekkönyv
tárak és teljes funckciójú középkönyvtárak folyamatos betervezésével és programba véte
lével próbálják ellensúlyozni. Központi normatív előírások hiányában a párizsi könyv
tárigazgatás létrehozta a maga személyzeti normatíváit. E szerint az 50—60 000 lakost ellá
tó központi kerületi könyvtáraknak 24-28 dolgozóval (ebből 10—12 könyvtárosa többi 
a kiegészítő személyzet), a közép- un. szektor-könyvtáraknak 30—35 000 lakost szolgál
va 10—11 dolgozóival (ebből 4 könyvtáros, a többi kiegészítő személyzet), a gyermek
könyvtári részlegeknek pedig 5 személlyel kell működni. A  jelenleg érvényben lévő és az 
1980-as évek közepére befejezni kívánt terv3 56 szolgáltatóhellyel számol, ezek közül 13 
tartozna az első, 30 a második, és 13 a kizárólag gyerekek számára létesített típusba. (A z 
építkezési adatokból úgy tűnik, hogy a végre hajtás „félidejénél”  tartanak most.)
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A modem szabadpolcos könyvtárakra jellemző szabványos szolgáltatások mellett 
külön érdemes megemlíteni, hogy az új gyűjtemények vonzását jelentős részben növeli 
a lemezkölcsönzési szolgáltatás. Francia földön a zenei-audió részlegeknek ez, az otthoni és 
nem helybenhasználati rendszere teqedt el, — a gyűjtemény összetételében irányadó nor
mákkal (60% komoly zene, 15% jazz, 10% chanson, 6% pop-zene, 5% népzene4).

A Pompidou Kulturális Központ

Mint szemlénk elején is jeleztük: Párizsnak nincs központi városi könyvtára. Nem is 
terveznek — egyelőre. Igaz, az elmúlt évben megnyílt, s funkcióját tekintve ennek tekint
hető talán a Pompidou Kulturális Központból több mint 15 000 m2- t elfoglaló un. Nyil
vános Tájékoztató Könyvtár (Bibliothèque Publique d’information = BPI). Ezt az intéz
ményt azonban nem a város, hanem közvetlenül a Kulturális Minisztérium tartja fenn, 
központi beruházásból épült, és kizárólag prézens-könyvtár. A  helyben használat lehető
ségét azonban könyv, folyóirat, lemez, (nyelvi stúdió) diaképek, videokazetták és egyéb 
dokumentumok útján mindenkinek — beiratkozás nélkül — biztosítja. A  BPI azonban nem 
pályázhat át a lakóhely-közeli nyilvános könyvtárak funkcióira.

A  párizsi könyvtárak igazgatósága a városháza épületében működik. 1971-ben hoz
ták létre 1000 m2 elapte rulettel a könyvtári hálózat korszerű működéséhez nélkülözhetet
len Központi Technikai Szolgálatot, amely a katalogizálást, a sokszorosítást, a könyv
kötést, propagandaanyagok előállítását és részben a rendelések ügyét intézi.Ennek a szerv
nek a fejlesztési terv szerint egy további funkciója lesz a közeljövőben: az ismétlődő 
(kölcsönzési, adminisztratív) folyamatokat hálózaton belül tevékenysége révén kívánják 
gépesíteni, automatizálni. Valamivel több ez a Technikai Szolgálat, mint amennyit a neve 
mutat, kissé módszertani központ is, — 4000 kötetes könyvtártudományi szakkönyvtára 
és szakmai tanácsadó tevékenysége legalábbis erre vall.

Az általános gyűjtőkörű 13 központi kerületi könyvtár mellé — inkább csak jö
vőidejű elképzelésként — a nyilvános szakkönyvtárak elemeit is kezdik kialakítani. Emlí
tettük már az 1885 óta működő párizsi történeti könyvtárat, a Forney-t (átalakított, fel
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újított tere 4000 m2). 1972-től működik egy államigazgatási, közgazdasági könyvtár is. 
Ezekhez kapcsolódik majd, ha létrejön, a szakigények magas szintjét is szolgálni hivatott 
irodalmi-filozófia könyvtár, amelyre — a literaturában és bölcseletben mindig is élenjáró 
francia fővárosban -  igen nagy szükség lenne.
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A KÖZKÖNYVTÁR RÓMÁBAN

Francesco BARBERI

A  szerző La bibliotecapubblica a Roma c. cikkéből (Bolletino d’infor- 
mazioni, 1977. 2. no. 97—110. p.) TAKÁCS Miklós készített tömö- 
rítvényt.

Rómában vita indult a létrehozandó közkönyvtári szolgáltatás megvalósításának fel
tételeiről és körülményeiről. Egyes városok, megyék és régiók helyi szervei kinyilvánítot
ták azt a szándékukat, hogy megszervezik a helyi szintű könyvtári szolgáltatást-. Ezek 
a kezdeményezések, az általános törekvés a decentralizálás és a demokratikus részvétel 
irányába, az a következtetés, hogy fejleszteni kell a könyvtárak kapcsolatait az iskolákkal, 
múzeumokkal, színházakkal, hangversenytermekkel, mozikkal, nem utolsó sorban pedig 
az a felismerés, hogy a könyvtárnak szervezetében és követelményeiben alkalmazkodnia 
kell a társadalomban végbemenő változásokhoz, -  jelentősen kibővítette a helyi szintű 
közkönyvtári szolgáltatások problémakörét.

Rómában az az elsődleges cél, hogy a drága könyveket megvásárolni nem képes, — és 
ezért az irodalomból is kiszorított széles néprétegek számára megfelelő könyvgyűjtemé
nyeket hozzanak létre. A  könyvtárat mint társadalmi szolgáltatást kell kezelni. Ennek 
a társadalmi szolgáltatásnak a kevésbé kedvező helyzetű osztályok felé kell fordulni, hogy 
hozzásegítse őket más kultúrák átvételéhez, és ugyanakkor megszabadítsa őket azoktól a 
manipulációktól, amelyeknek a tömegkommunikációs eszközök és a nagymértékben 
üzleti jellegűvé vált és szabványosított kiadói ipar révén áldozataivá váltak. Nem kétséges, 
hogy ez a feladat a helyi szerveket illeti.

Olaszországban még kevés emberben él a vágy, hogy képregényeken, krimiken és a 
különböző képes újságokon kívül más könyveket és folyóiratokat olvassanak. Ezt bizo
nyítják a nemzetközi összehasonlító statisztikák is. Ezért a helyi szervek hatékony könyv
tári szolgáltatásának másik célja az, hogy felébressze és kifejlessze ezt a vágyat azokban, 
akik ennek sem a hiányát, sem a szükségességét nem vették eddig észre.

Nincs könyvtár -  bármilyen jellegű és rendeltetésű legyen is —, amely nem tölt be. 
politikai és társadalmi funkciót. Az olasz könyvtárakat látogató angol könyvtárosok — ha 
eltérő módon és figyelmeztető tónussal is — ugyanazt mondják: Olaszországban hiányzik 
a gyakran gazdag könyvgyűjtemények tényleges hasznosítása, értékesítése, azaz társadal
mivá tétele. Természetesen ezeket a jobbára történeti értékű gyűjteményeket védeni és 
óvni kell, de ha ragaszkodunk a mindenki számára hozzáférhető könyvtár eszméjéhez, 
kerülni kell a nemzeti és egyetemi könyvtárak megkülönböztetett használatát. Ezek fel
adatai nem „magasztosabbak” , hanem partikulárisak. Minden könyvtár -  még a firenzei
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Laurenziana is — társadalmi szerepet tölt be. A  folyamatosan bővülő információk tömke
legében különösen fontos ez a funkció, hisz még a jártasabb olvasókat is fenyegeti az infor
mációk bőségében való elmerülés veszélye.

Egy hatékony nevelési rendszer — amelynek a könyvtár szerves része — nem mond
hat le sem tájékoztató, sem nevelő feladatairól. Nemcsak a mindenki rendelkezésére bo
csátott könyvek mennyiségéről és minőségéről van szó, hanem a mással helyettesíthetet- 
len, a társadalmi-kulturális funkciót betölteni képes és köteles könyvtári rendszerről.

Sem az iskolának, sem a levéltárnak, sem a múzeumnak nincs olyan összetett 
struktúrája, mint a modern könyvtárnak, amely Olaszországban nem eléggé társadalmi, 
mivel szervezete sem eléggé racionális.

A  helyi könyvtárak ma arra törekszenek, hogy előnyben részesítsék azokat a szem
pontokat és funkciókat, amelyek az ellátott területhez kötődnek, és amelyet úgy értel
meznek, hogy a közel- és régmúlt dokumentumokban fennmaradt emlékeit, hagyományait, 
nyelvjárásait, szokásait, stb. össze kell gyűjteni, és hozzáférhetővé kell tenni.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a népnek is meg kell adni a lehetőséget,hogy 
megőrizhesse saját, gazdag, változatos és eredeti kulturális örökségét, amely természetét 
tekintve nem egyéni, hanem közösségi; egy hitelesen újra felfedezett és újra értékelt kul
túra, nem pedig a folklór címerével és idegenforgalmi — piaci — spekulációktól mestersé
gesen meghamisított örökség.

Ez Rómában különleges problémát jelent: egyrészt azért, mert a város története 
a világ minden más városának történeténél jobban kötődik az emberiség egyetemes törté
netéhez; másrészt azért, mert a kiterjedt külső városrészek lakossága Olaszország különbö
ző terüléteiről tömegesen bevándorolt népességből tevődik össze. Ezért — ahogy az ameri
kai közkönyvtárakban külön részlege van a különböző etnikai csoportok anyanyelvén 
írott könyveknek — így itt is meg kellene látni annak szükségességét, hogy a túlnyomó- 
részt abruzzói, vagy calabriai népességű kerületeket olyan könyvtárakkal lássák el, ame
lyek a kevésbé müveit rétegek kapcsolatát vagy intellektuális érdeklődését is életben tart
ják a szülőfölddel.

A  római külvárosokban egyébként — amelyek a 30-as években keletkeztek az első 
szegény családoknak a történelmi központból való brutális kiűzésével — a demokratikus 
erők próbálják a kultúrálódás elemi feltételeit megteremteni. Az iskolai oktatásnak és a 
könyvtáraknak együtt kellene itt bekapcsolódniuk a hátrányos helyzetű néprétegek kultu
rális nevelésébe, hogy megnyerjék őket az írott civilizáció számára, amelyhez nekik is joguk 
van. Egyes tanulmányokból viszont kiderül, hogy a római külvárosokban a lakosság 
70—80%-ának soha sincs alkalma olvasni.

A  helyi könyvtáraknak többek között az is a céljuk, hogy elősegítsék az eszmék, 
a mindenfajta igény megválaszolására alkalmas információk közvetítését. Ezért egyetlen 
helyi könyvtár sem lehet önellátó. Ebből ered az az igény, hogy ne elszigetelt intézménye
ket, hanem rendszereket hozzanak létre. A z is magától értetődik, hogy a rendszer külön
böző elemei közötti kapcsolatnak egyre szorosabbá kell válnia.

Rómában ez évtől kezdődően húsz körzeti könyvtár létesítését rendelték el. Ez az 
intézkedés rendkívül szükséges volt, de egyben azt is jelenti, hogy mostantól kezdve egy 
világvárosi szisztéma körvonalait kidolgozva kell tovább haladni.
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Számolni kell azzal, hogyha Milánóban a városi könyvtárhálózat egy könyvtára kb. 
2 0  0 0 0  lakost szolgál (jelenleg 32 könyvtár működik és további százat terveznek), Rómá
ban egy körzeti könyvtárnak átlag 140 ezer lakost kell ellátnia, tehát ez utóbbiaknak 
hétszer akkora nagyságúaknak kell lenniük, mint a milánóiaknak, és el kell érniük a bresciai 
vagy a veronai városi könyvtár méreteit. Felvetődik a kérdés: 20 nagy könyvtárat, vagy 
inkább 40—60 kisebbet érdemes-e létrehozni?

A  legjobb megoldás valószínűleg a 20 körzeti könyvtár elfogadása, amelyek azután 
80 más, kerületi és mozgó szolgáltatáshoz kapcsolódnak különböző, rugalmas és a reális 
helyzetnek megfelelő szempontok szerint.

A  maximális hatásfok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az egyes könyvtárak 
között az együttműködés, az összeköttetés, a vásárlásokban és a kölcsönzésekben való meg
állapodás stb. megvalósuljon. Ezért a körzeti könyvtárak autonómiáját előre és tervsze
rűen meg kell vitatni, mert a szabályozás hiánya gátolhatná a konkrét problémák össze
hangolását, együttműködését és csökkentené a szolgáltatások hatékonyságát.

ÁLLAMI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK OLASZORSZÁGBAN

Q egyetemi könyvtárak 

*  muzeális értékll könyvtárak

A mUemlékrek nyilvánított apátsági és kolostori könyvtárak
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A z egyes fiókok berendezésének is az legyen a végső célja, hogy megkönnyítse 
a használatot, és ezért az összehangolás érdekében számos kérdést még a körzeti könyv
tárak tanácsaiban is meg kell vitatni. Ilyen kérdések: a szabadpolc alkalmazása, a könyv
tári állomány rendszerezése, a nyitvatartási idők egyeztetése, a közös tulajdonban lévő 
könyvek megbecsülésére történő nevelés, a központi katalógusok szerkesztése, stb.

A  környezet meghódítása érdekében elengedhetetlen a propaganda, a napi sajtó fel- 
használása, a falragaszok alkalmazása és a különböző típusú könyvtárak kapcsolata más 
helyi kulturális szervezetekkel és intézményekkel.

Igen nagy fontosságú az intézményes kapcsolat a könyvtár és az iskola között. 
A  több tapasztalattal rendelkező németek és angolok megállapították, hogy az iskolai 
könyvtárak barátság helyett esetenként ellenszenvet fejlesztenek ki a gyermekekben álta
lában a könyvekkel és könyvtárral szemben. Ezért lényeges az iskolai vagy osztálykönyv
tár — amelynek kizárólagosan didaktikus célokat kellene szolgálnia — és a közkönyvtárak 
gyermekrészlege közötti kapcsolat tanulmányozása is.

Az életképes könyvtári rendszerek megteremtésének egyik igen fontos feltétele 
a társadalmi irányítás megvalósítása. Arra van szükség, hogy alkönyvtár beleépüljön a kö
zösség szívébe. Ezt célozza a körzeti és központi Irányító Bizottságok létrehozásáról szóló 
határozat. A  társadalmi irányítás a városi lakosság különböző rétegeinek képviselete útján 
realizálódik. A z Irányító Bizottságok léte és működése az önigazgatás leghelyesebb és leg
megfelelőbb formája.

A  jelzett problémák nemcsak a városi könyvtárhálózatban jelentkeznek, azonosak 
a gondok a megyei könyvtárhálózatban is.

A római megyei könyvtárhálózat kialakulásának tervét nemrég dolgozta ki a megyei 
tanács. A  már működő könyvtárak fejlesztése és újak létrehozása mellett itt is egyik alap
vető kérdés az iskolarendszer és a könyvtárhálózat közötti kapcsolat kiépítése. Analóg 
a városi és a megyei helyzet abban a tekintetben is, hogy itt is és ott is felvetődik a kérdés: 
vajon hasznosabb-e valódi könyvtárakat létrehozni, vagy inkább mozgókönyvtári szolgál
tatásokat kell bevezetni a legkisebb közösségek részére.

A modenai járás 47 városából 40-ben van városi könyvtár vagy kölcsönzőhely; 
a római járás 126 városából viszont csak 18 részesül könyvtári ellátásban. Tehát az első 
lépéseket tettük csak meg, de a jelenlegi városi, megyei és regionális vezetés határozott 
szándékait tapasztalva bízhatunk abban, hogy néhány év múlva a könyvtári szolgáltatás 
helyzete kedvezően változik.

Összefoglalva: egy megyei szerv által létrehozott könyvtár kulturális és társadalmi 
felelősségével kapcsolatban két pont látszik igen lényegesnek:

1. A  rendszer különböző elemeinek együttműködése révén a lehető leggazdagabbá 
és mindenki számára hozzáférhetővé tenni — racionális módszerek segítségével — a megyei 
és a városi közösség örökségét.

2. A  kulturális központokban arra kell törekedni, hogy támogassák, bátorítsák 
és ösztönözzék az olvasást, a tanulást és a kutatást. A  könyvtárosoknak késznek kell lenni 
a környezet ingereinek befogadására és a más intézményekkel való együttműködésre azért, 
hogy megvalósítsák a társadalmi nyitottság maximumát, lévén a könyvtár az írott civilizá
ció jelképes intézménye. A z olyan kulturális központok, amelyek elhanyagolják a könyvet, 
az olvasást és a kutatást — az értelmi fejlődés helyettesíthetetlen eszközeit — antidemok
ratikus politikát folytatnak.
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A Z  INFO RM ÁCIÓ K ERESÉS M INT PR Ó B Á LG A TÁ SO K  ÚTJÁN  
VÉG BEM ENŐ  K Ö ZELÍTÉSI F O L Y A M A T

Don R. SWANSON

A  szerző Information Retrieval as a Trial-and-Error Process c. cikké
nek szemelvényeit (Library Quarterly, 47. vol. 1977. 2. no. 128— 
148.p.) KÖVENDI Dénes fordította.

Az információkeresési rendszereket általában annak alapján értékelik, hogy mennyi
ben képesek kiválasztani a releváns dokumentumokat és kiszűrni az irrelevánsakat. Magá
nak a relevancia fogalmának azonban eddig nem szenteltek kellő figyelmet. Az alábbiak
ban az utóbbi évtized néhány fontos visszakeresési vizsgálata kapcsán megvizsgáljuk, hogy 
milyen következményekkel járhat ez a mulasztás. Az elemzett kisérletek mindegyikében 
egy dokumentumgyűjteményt vetettek egybe egy tesztkérdés-csoporttal. A  keresést egy 
vagy több ellenőrzendő indexelési eljárás segítette. Valamennyi kisérlet lényege annak 
a meghatározása volt, hogy az egyes keresésekben hány releváns dokumentum maradt 
feltáratlan.

A  Cranfield II. kísérletben1 a tulajdonképpeni visszakeresési tesztekelőtt igyekeztek 
a kísérleti gyűjtemények valamennyi releváns dokumentumát azonosítani, közvetlenül 
megvizsgálva mindegyik dokumentumot mindegyik kérdés szempontjából. A  jelen cikk 
szerzője bírálatában2 rámutatott arra, hogy ez a szűrési eljárás feltáratlanul hagyja a rele
váns dokumentumoknak kevesebb mint 90%-át. Igyekezett is némi világot vetni ennek 
a titokzatos jelenségnek az okaira: a relevancia fogalmával kapcsolatos problémáknak 
bizonyára volt szerepük benne.

Lancaster MEDLARS-tesztje3 olyan módszerrel határozta meg a keresés teljességét 
(a visszakeresett releváns dokumentumok arányát az összes releváns dokumentumhoz 
képest), amely félrevezető lehet: a visszakeresett dokumentumok számát azon dokumen
tumok csoportjához viszonyította, amelyeket maga a kereső előzőleg relevánsnak minő
sített. Csakhogy részben már ez a csoport is olyan dokumentumokból állt össze, amelye
ket előzőleg mások — tehát nem a kereső — kiválogattak mint esetleg relevánsakat. Az 
ilyen dokumentumokat könnyebb relevánsnak elismerni — s ennélfogva talán könnyebb 
indexelni és visszakeresni is —, mint azokat a releváns dokumentumokat, amelyek nem 
mentek keresztül ilyen előzetes szűrőn.

Salton néhány száz dokumentumból álló kísérleti gyűjtemény alapján hasonlította 
össze a MEDLARS-t egy teljesen automatikus rendszerrel, referátumok szövegének vissza
keresése terén. Azt állapította meg, hogy az ilyen automatizált rendszerek pótolni tudják 
a manuális indexelésre épülőket.4 ’ 5 Csakhogy egyelőre semmi sem bizonyítja, hogy
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Salton következtetése nagy dokumentumgyűjteményekre is érvényes. Lancaster vizsgá
lataiból (függetlenül a fent említett kifogásainktól) az következik, hogy a MEDLARS 
rendszer képes kiválasztani néhány tucat releváns dokumentumot mintegy 800 0 0 0  irre
leváns közül; a Saltonéhoz hasonló kis kísérleti gyűjtemények alapján egyetlen konkurrens 
rendszerről sem lehet megállapítani, hogy képes ilyen nagymérvű diszkriminációra.

Mindezekben a kísérletekben látszólag kizárólag a kereső megítélése alapján határoz
ták meg, hogy a dokumentum releváns-e a mérés szempontjából. A  relevancia megítélését 
azonban voltaképpen mindegyik kísérletben áthárították valaki másra, előzetes szűrés 
formájában. Ez a következetlenség ajánlatossá teszi a relevancia fogalmának behatóbb 
vizsgálatát.

A  cikkíró a relevanciának két egészen különböző jelentését vizsgálja részletesebben. 
A relevanciaítélet lehet egyrészt a kereső alkotó, szubjektív gondolati aktusa, amely azt 
fejezi ki, hogy a dokumentum kielégít-e valamilyen, az ő kérésében foglalt információ- 
szükségletet. Másrészt tükrözheti a keresőnek azt a megállapítását is, hogy az adott do
kumentum „ugyanarra a témára”  vonatkozik, mint az ő kérése. Ez nem jelenti szükség
szerűen azt is, hogy kielégíti a kérése alapjául szolgáló információszükségletet. [Lényegé
ben a relevancia és a pertinencia különbsége ez — utóbbi kifejezést a cikkíró nem hasz
nálja. (—a ford.)] A z utóbbi esetben a kereső relevanciaítéletét bizonyos mértékben elő
re megfogalmazhatja más is (az első esetben nem). A z információkeresési kísérletek e két
féle értelmezési szempontjának a megkülönböztetése, amint látni fogjuk, némi világot 
vethet az említett nehézségek forrásaira.

Köztudomású, hogy az információ visszakeresése voltaképpen próbálgatások útján 
végbemenő közelítés. Ajánlatos ezt a szempontot rendszeresebben érvényesíteni. A  kere
sési igény ugyanis semmi egyéb, mint azoknak a sajátságoknak a feltételezése, amelyekkel 
az általunk óhajtott dokumentumnak rendelkeznie kell. A  rendszer válaszát lényegében 
arra használjuk fel, hogy módosítsuk eredeti feltevésünket, próbálkozás végett. Modell
ként vehetjük Popper leírását a tudományos ismeretek megszerzéséről és növekedéséről.6 

Az információkeresési rendszert ezek szerint úgy kell kialakítani, hogy a maximális 
rugalmasságot és a gyors választ biztosítsa magában a próbálgatásos megközelítési folya
matban. Három specifikus gyakorlati intézkedést javasolhatunk ennek a rugalmasságnak 
az elérése érdekében.

Az első a használó és az információkeresési rendszer közötti párbeszéd kiterjeszté
sét és tökéletesítését célozza. A  számítógépes interaktív rendszerek másodpercek alatt 
közlik a dokumentum bibliográfiai adatait (szerző, cím), magához a dokumentumhoz 
azonban esetleg csak napok, sőt hetek múlva juthat hozzá a használó. Szükség volna hát 
egy közbülső szolgáltatásra: olyan rendszerre, amely a jelen autoreferátumhoz hasonló 
részletes referátumokat percek alatt bocsátana a használó rendelkezésére. Felbecsülhetet
len segítséget jelene te a kérés pontosításához és módosításához az a lehetőség, hogy gyor
san kiválaszthatjuk vagy elvethetjük az egyes címeket, rezüméket, referátumokat, jellem
ző szemelvényeket,s végül magukat a cikkeket.

A  második javaslat a könyvtárak „böngészhetőségére”  vonatkozik. A  polcokon való 
böngészés az elemi példája a próbálgatásos megközelítésre épülő információkeresésnek, 
csakhogy a könyvtárak ésszerűtlen kölcsönzési poUtikája akadályozza ezt az eljárást.
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A jelenlegi gyakorlat ugyanis mintha épp azt akarná biztosítani, hogy a leggyakrabban 
használt, feltehetőleg tehát legértékesebb anyagot ne lehessen megtalálni a polcon. Javít
hatjuk a könyvtár böngészhetőségét, tehát hasznosságát, ha a kölcsönzési határidőt a 
könyv használatának várható gyakoriságától függően állapítjuk meg. Bizonyos határokon 
belül tehát csak rövidebb időre szabad kikölcsönözni a gyakran használt műveket. Ezt 
a módszert nem rossz eredménnyel próbálta ki a University o f Lancaster könyvtára.

A harmadik javaslat a hivatkozásokat kívánja használhatóbbá tenni. A  szerzők min
den egyes tételről világosan jelezzék, hogy miért utalnak rá. így javíthatjuk a próbálgatá- 
sos megközelítésen alapuló keresés lehetőségét minden olyan folyamatban, amely egy ta
nulmány hivatkozásaihoz kapcsolódik. A  jelen cikk végén található hivatkozások mutat
ják e javaslat megvalósításának egyik formáját: mindegyik idézett műről megemlítjük, 
hogy milyen speciális köze van tanulmányunk gondolatmenetéhez.

[Alább az első hat hivatkozást közöljük, amely magának az autoreferátumnak a szö
vegéhez fűződik. A  szerző csillaggal emeli ki azokat, amelyek tanulmánya szempontjából 
központi jelentőségűek: e hat utalás mindegyike csillagot kapott, ezt mi külön nem jelez
zük. (— a ford.)]
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is érvényesek amannak a korlátái. A  kísérlet valóban képet ad a SMART és a MEDLARS rend
szer teljesítményényének viszonyáról kis dokumentumgyűjtemények esetében, semmiféle kö
vetkeztetést nem lehet viszont levonni belőle a SMART rendszernek igen nagy gyűjteményekre 
való alkalmazásáról.
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1972. 75-84. p.
Lásd a 4. jegyzetben található megjegyzéseket. Ismét megállapítja, hogy a teljesen automatizált 
dokumentumrendszerek pótolni tudják a manuális rendszereket. Az újabb összehasonlítás egy 
450 referátumból álló gyűjteményre épül, ez pedig messze kisebb annál, amely bármely követ
keztetést megengedne arra nézve, milyen nagy a „zaj”  (a visszakeresett irreleváns dokumentu
mok aránya) nagy gyűjtemények esetében. Megjegyzéseket fűzök ahhoz, hogy e kísérletben a 
relevanciaítéletet a keresőről más személyekre hárították át.
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Popper filozófiája, kivált az 1. fejezetben (33-59.p.) kifejtett formájában, ösztönzést ad arra, 
hogy az információkeresést próbálgatásos megközelítésnek tekintsük, így alapul szolgál e tanul
mány fő gondolatához.

*  *  *

Nemcsak tartalmi jelentősége miatt közöljük e tanulmány autoreferáturnának teljes 
fordítását, hanem azért is, mert illusztrálja a szerző egyik érdekes javaslatát: az információ- 
keresési folyamat eredményesebbé tételére a bibliográfiai adatok és a teljes dokumentum 
rendelkezésre bocsátása közötti közbülső láncszemként rendszeresíteni kellene a (jelen 
esetben a szöveg 1/8 -át kitevő) részletes referátum rendelkezésre bocsátását is. Hasonló 
újító módszertani javaslat indokolja a szerző hivatkozási módszerének bemutatását.
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SZEMLE

OLVASÓK ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK

Martin L. WARD: Readers and library Users. A  Study o f 
reading habits and public library use with an Introduction 
by Bryan LUCKHAM. The Library Association, London, 
1977. 96 p. Bibi. 91—95.p. Index 96.p.

WARD 96 oldalas könyve információkban és gondolatokban igen tömény; szerkesz
tési módját tekintve eredeti műfaj. A z 1900 és 1976 közötti olvasási szokásokat és könyv
tárhasználatot vizsgáló nagy-britanniai kutatások szemléje, de a brit közművelődési könyv
tárak stratégiáját a kutatási eredményekkel szembesítő vitairatként is olvasható. A z olva
sással kapcsolatos kutatások közül elsősorban a szociológiai megközelítésűeket és a könyv
tári vonatkozásúakat válogatta ki WARD, ám nem is nagyon kellett válogatnia, hiszen ezek 
tipikusak a brit olvasáskutatásban. 125 kutatási eredményeket közlő (vagy kutatási 
eredményekre támaszkodó) tanulmányt ismertet — érdemüktől függően — öt sortól más
fél oldalnyi teljedelemben: céljukat, a vizsgálat és a vizsgáltak körét, a vizsgált témakörö
ket, kérdéseket, a módszereket, a legfontosabb eredményeket és következtetéseket.

A  névmutatóban legtöbbször hivatkozott Bryan LUCKHAM })A  könyvtár a tár
sadalomban9 című kitűnő könyv (ismertetése a Könyvtári Figyelő 1976/4-5. számában) 
szerzője írta a bevezetőt, a fülszöveg szerint gondolat-provokáló indítást. Amikor Bryan 
Luckham, mint a manchesteri egyetem Felnőttnevelési Tanszékének szociológusa, társai
val együtt a hatvanas évek közepén azt kezdte 'vizsgálni, hogy miért nem használják az 
emberek a könyvtárat, és miért nem olvasnak, még alig támaszkodhattak megbízható kuta
tási tapasztalatokra. (Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy a Ward könyvben ismerte
tett kutatások 70%-a 1966 között fejeződött be.)

A szerző a könyv első fejezetében az olvasási és a könyvhasználati szokásokat vizs
gáló szociológiai kutatások egymást kiegészítő szerepét hangsúlyozza, majd neves hazai 
könyvtáti szakembereket idéz, akik az olvasási szokások ismeretének fontosságát hangsú
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lyozzák, sokakkal szemben, akik idegenkednek az olvasóval foglalkozó vizsgálatoktól. 
„Addig nem állapíthatjuk meg a könyvtári munka sikerességét, amíg nem tudjuk meg
mérni az olvasás hatását a munkában és a mindennapi életben” , hangsúlyozza R. 
STAVELEY, — McCLELLAN pedig „intenzív szolgálat”  elnevezésű programjának meg
valósítását tartja elképzelhetetlennek kutatási eredmények alkalmazása nélkül.

A  tárgymutatóban a legtöbb kutatást jelölő tárgyszavak jól jellemzik a brit olvasás
kutatás — a magyar olvasáskutatásétól több tekintetben is eltérő — területeit, irányait: 
könyvtárhasználók (52), olvasói érdeklődés (49), a könyvtárhasználat gyakorisága (29), 
a regény (27), a könyvtári tagság (23), ismeretközlő olvasmány (21), autóval rendelkezés 
(20), elégedettség (20), a könyvtár elhelyezése (19). Ezek a kutatások valamivel gyakor- 
latiasabbak, mint a magyarországiak, inkább а к i — m i t — h о g y a n, mint a m iért kér
désre keresnek választ. Jóval nagyobb az ismeretközlő olvasmányok használata-olvasása, 
a lemorzsolódók, a könyvtártagok által mások számára kölcsönzött könyvek, mint az 
olvasói attitűdök, az olvasás és egyéb tevékenységek kapcsolata, az olvasás hatása iránti 
érdeklődés.

Hogy érzékeltessem a szerző és megrendelő (a brit könyvtárosok egyesülete) szem
léletét, átveszem a 126 kutatás eredményeit összegező zárófejezet beosztását, alcímeit:

Az olvasási szokásokat vizsgáló kutatók megállapították, ha nem is nagyobb 
figyelmet érdemlő tényezők között, a nem elhanyagolandók között számolni kell még az 
írástudatlansággal is. Walesben a kétnyelvűség okoz problémát, sokan már nem ké
pesek folyékonyan vagy élvezettel walesi nyelven olvasni. Az olvasással kapcsolatos 
beállítódást csupán egy kutató vizsgálta — B. GROOBRIDGE: A londoniak és a könyv
táraik —}és megállapította, hogy a könyvtárat nem használók felénél hiányzott az olvasás 
iránti érdeklődés. A z olvasás okait az ezzel foglalkozó egy-két kutatás elsősorban a ma
gány elleni küzdelemben ésa rohanó élet fáradtságának kipihenésében keresi.A nem -o lva 
sás okait a legtöbb kutató az érdeklődés és az idő hiányában találja meg. A z olvasók 
társadalmi je llem ző i (mi úgy mondanánk: az olvasást befolyásoló tényezők) között 
általában az életkort, a társadalmi osztályt, a családi állapotot és a képzettségi szintet ne
vezik meg, és a magas képzettségű középosztálybeli fiatalok körében találják a legtöbb 
olvasót Nagy-Britanniában. Az olvasók gyakran más területen is aktívak. A nem-olvasók az 
idősebbek, az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozók és alacsonyabb képzettsé
gűek között találhatók a legnagyobb arányban. A te levízió  hatása több kutatás szerint 
az olvasás szempontjából negatív. Egyes kutatások viszont azt bizonyítják, hogy a maga
sabb végzettségűek között olvasásra ösztönző hatással is lehet. Az olvasói érdeklődsére 
Nagy-Britanniában is a szépirodalom előnyben részesítése jellemző. Az ismeretközlő olvas
mányok között az életrajz, a történelem és az útleírás a legkedveltebb, de alaposabban 
vizsgálva az olvasói érdeklődés változatosabb, összetettebb képet mutat. A férfiak a „ke
ményebb”  témákat, a nők a bensőséges és a romantikus olvasmányokat kedvelik. A hu
moros könyvek a középosztálybeli olvasók kedvelt olvasmányai. Az olvasmányok olvasói 
értékelésével kevés kutató foglalkozott, de így is érdekes megállapítások születtek: az 
olvasók értékelési szempontjai között a szerzővel való azonosulási lehetőség, a regény való
ságossága, és a menekülésre való lehetőség szerepelt leggyakrabban, de az informálást és a 
véleményformálást is sok olvasó hangsúlyozta.
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A z olvasm ányok kiválasztásánál legtöbb kutatás tanúsága szerint a szerző csak 
a magasabb társadalmi státusú olvasóknál döntő tényező a könyv kiválasztásánál, míg a 
„belekóstolás”  az alacsonyabb társadalmi helyzetű olvasók jellemző választási módszere. 
Az olvasás intenzitását vizsgáló kutatások megállapították, hogy átlagosan napi egy 
óra olvasás társadalmi rétegenként erősen eltér. Egyes kutatások heti 11  órában, mások 
heti két-három 250—300 oldalas könyv elolvasásával jellemezték a rendszeres olvasók 
szokásait. A z olvasók 62%-a szokta újra elolvasni a már olvasott könyveket. A  könyvek  
forrásai között a könyvtárat találta a legtöbb kutatás a legfőbb olvasmányt közvetítő 
csatornának, több kutatás nem látta kisebbnek a könyvesbolt és az ismerősöktől köl
csönzött könyvek szerepét, mint a könyvtárét.

A  könyvtárhasználattal foglalkozó kutatások átlagosan 28%-ban állapították 
meg a közművelődési könyvtárat használók arányát Nagy-Britanniában, a felnőtt lakosság 
körében. Ez az arány a település jellegétől és a könyvtár környezetétől függően 10—15% 
között változik. A  könyvtártagok személyes jellemzőit vizsgálva a kutatók megállapítot
ták, hogy nemcsak az alacsony jövedelmű, hanem a nagyon magas jövedelmű rétegekben 
is alacsonyabb a könyvtárhasználók aránya az átlagosnál, a diákok és a nyugdíjasok viszont 
magasabb arányban találhatók a könyvtárban, mint a társadalomban. A könyvtártagság 
okait vizsgálva a tanári buzdítás, az életforma-szokások változása, az új lakásba költözés 
a szomszédok, a könyvtár és a lakóhely távolsága, a közlekedési lehetőségek szerepét 
hangsúlyozzák. A tagság változását jellemzi a lemorzsolódók átlagosan 46%-os aránya 
a nem-tagok között. Akik sohasem voltak könyvtártagok, azok az érdeklődés és az idő 
hiányára hivatkoztak leggyakrabban. A könyvtárat használó nem könyvtári tagok többsége 
a háziasszonyok kölcsönözte könyveket olvasó családtagok közül kerülnek ki. A  könyvtár- 
használók je llem ző i hasonlóak a könyvtártagokéihoz, bár e két réteg nem egészen 
fedi egymást. A könyvtárhasználatot befolyásoló egyéb tényezők között a bevásárlás, 
a különböző szabadidőtevékenységek, néha a rádió és a televízió, a gépkocsi tulajdon és a 
könyvtár elérhetősége játszik szerepet. Több kutató vizsgálta a könyvtár hatását 
a könyvtárhasználatra. A könyvtári szolgáltatások sokfélesége elsősorban a magasabb is- 
kolázottságúakat befolyásolta, szélesebb kört érintett a könyvtár elhelyezése. Azt is meg
állapították, hogy a mozgókönyvtárakat használók másféle könyvtárhasználói szokások
kal jellemezhetők, mint a hagyományos könyvtárat használók. Viszonylag kevés kutató

hangsúlyozza a könyvállomány összetételének befolyásoló szerepét. A használói szoká
sok vizsgálói megállapították, hogy a hetenkénti és kéthetenkénti látogatások a leggya
koribbak, a látogatások célja a leggyakrabban a kikapcsolódás, az információ és a művelő
dés. Kevés olyan olvasó akad, aki csak visszahozna és ne vinne új könyvet. A nem-haszná
lók -  akár a nem-tagok -  az érdeklődés és az idő hiányára hivatkoznak. Az egyik kutató 
megállapította, hogy a nem-használók úgy érzik, a könyvtár-használók „mások” , és hogy 
a könyvtár csak a nagyon fiatalok és a nagyon öregek szórakozási igényeit szolgálja. 
A könyvtár használatának tudatossága és a könyvtár mellőzése is több vizsgálat tárgya 
volt. A  nagyobb tudatosság a több szolgáltatást igénybevevőket jellemzi, a legmellőzöttebb 
szolgáltatásnak a katalógus bizonyult. A  szolgáltatásokkal való elégedettséggel elég 
sok kutatás foglalkozott, vizsgálták mennyire elégedettek általában a könyvtárral és meny
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nyíre az egyes szolgáltatásokkal. A  kutatások többsége a használók nagyobb részének elé
gedettségét tapasztalta, de jó néhány kutatás bizonyította az ellenkezőjét is. A  könyvtár
ral kapcsolatos beállítódásokat vizsgálva több kutató azt tanúsítja, hogy sok helyütt 
éppen a könyvtárat találják legjobb helyi állami szolgáltatásnak. Még a nem-tagok között 
is általános volt ez a vélemény.

A  kutatók következtetéseit mérlegelve és bírálva WARD úgy találja, hogy az olvasás 
bonyolult lélektani folyamat, amelynek eredményeképpen az olvasó eszmei áramlatokhoz 
kapcsolódva társadalmibbá válhat. Az olvasó és a szöveg találkozását legalább annyira 
befolyásolják az apró, mindennapi események, és a környezet, mint az olvasói szándékok 
és célok. A z otthon és a könyvtár távolsága, a gépkocsi, a könyvkiadás meghatározhatja 
a könyvtárhasználati szokásokat, ez pedig az olvasási szokásokat. A  kutatások eléggé sokat 
feltártak az olvasási szokások szociológiai magyarázatából, de nem azok az olvasók szere
pelnek bennük, akikkel a kutatások eredményeit felhasználni kívánó könyvtáros nap-mint 
nap találkozik, hanem olvasórétegek, olvasócsoportok és olvasótípusok. Még egy baj van 
ezekkel a kutatásokkal: statikus képet adnak az olvasóról, mert pillanatfelvételek. WARD 
három lehetőséget lát arra, hogy az elkövetkező kutatások az olvasói fo lyam at dina
mizmusát és figyelembe vehessék:

1. Longitudinális (vagyis időben hosszirányú) kutatások, amelyek segítségével pél
dául vizsgálni lehet az életkori sajátosságok szerepét.

2. A z olvasást a formális és informális kommunikációk rendszerében vizsgálni. Ily 
módon lehetne például a mainál pontosabb ismereteket szerezni arról, hogy milyen „mun
kamegosztás”  van az olvasás és a beszélgetés között.

3. A z olvasás folyamatát vizsgálva megtudhatnánk, hogy az olvasó:
a) milyen fajta közlésnek tekinti az adott könyvet,
b) a könyv milyen mozzanataira válaszol,
c) mi haszna származik a könyv elolvasásából.

WARD ezt (egy hipotézisrendszernek is tekinthető) példával világítja meg:
Egy könyv lehet: — műfaj

— része egy sorozatnak —(újság)
— olvasmányfaj ta — (könyv)
— közvetítőeszköz — (könyv-televízió)
— címkével ellátott termék

Válaszolni lehet a könyvre:
— mint üzenetre
— mint tükörképre

Értéket jelenthet az olvasmány:
— mint az élmény kontrollja,
— mint lehetőség a könyvben szereplő emberekkel, csoportokkal 

való azonosulásra,
— mint eszme, szimbólum, rítus.

Ami a könyvhasználattal foglalkozó kutatásokat illeti, bizonyították az életkor, 
a nem, a társadalmi osztály, a képzettségi szint, a családi helyzet és a szabadidő eltöltése 
szokásainak könyvtárhasználati szokásokat alakító szerepét. Az elkövetkezendő kutatások-
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пак — az olvasási szokásokat vizsgáló kutatásokhoz hasonlóan — mélyebbre kell hatolniuk 
az elvárások és a következmények vizsgálatában. Komolyabban kell foglalkozni a másokat 
helyettesítő könyvtárhasználókkal, a könyvtárból kölcsönzött könyvek továbbkölcsönzé- 
sével, és a könyvtárból kölcsönzött könyvek társadalmi hatásával, valamint a könyvtár- 
rál, mint a közművelődési és köznevelési intézményrendszer egyik tagjával.

A  kutatások legfontosabb tanulsága WARD szerint az, hogy az olvasók és a könyv
tárosok másképpen látják, értelmezik és használják a könyveket és a könyvtárat.

Annak a felemás helyzetnek, hogy az olvasók többsége elégedett általában a könyv
tárral és kritikus az egyes szolgáltatásokkal szemben, az az oka, hogy az olvasók nem igen 
látják a könyvtár egészét, lényegét. A könyvtárosok a könyvek rendszerét, az olvasók 
olvasmányaikat látják a könyvtári könyvekben. A  katalógus, a könyvtárosképzés központi 
témája, hetedrangú az olvasók számára. Mindez mindkét részről bűntudatot, sértődöttsé
get, türelmetlenséget, közömbösséget vátlhat ki. Világosan kell látniuk a könyvtárosok
nak azt is, hogy a könyvek és könyvtárak mindenki számára egyenlő hozzáférhetősége 
nem realizálódik, a lehetőségek egyenlősége nem találkozik az igények egyenlőségével. 
Egyes kutatások azonban azt bizonyítják, hogy a hagyományos igények mellett újakkal is 
számolni kell a könyvtáraknak a jövőben.

Ami a további kutatásokat illeti, a dinamikus szempont hangsúlyozása mellett 
WARD felhívja a figyelmet arra, hogy az olvasók és használók eddiginél finomabb csoport
jait kellene felfedezni az állományt az olvasói szükséglet és viselkedés figyelembevételével 
kialakítani szándékozó könyvtárosok segítésére. Úgy érzi, hogy a könyvtárak felől nézve 
már elég sok mindent tudunk a könyvtárhasználatról, meg kellene változtatni a nézőpon
tot, és az olvasók felől folytatni ezeket a vizsgálódásokat.

KAMARÁS István

463



ORSZÁGOS BIBLIOGRÁFIAI ADATCSERE-HÁLÓZAT 
TERVE AZ USA-BAN

Beszámoló az Amerikai Könyvtári Egyesület 
szakmai továbbképző értekezletéről

NYREN,Karl: ALA/ISAD Institut on the National Network (Library 
Journal, 1977. l.no. 761 —763.p.)

1977. február 24-én, az Amerikai Könyvtári Egyesület Tájékoztatástudományi és 
Automatizálási Osztálya (American Library Association’s Information Science and Auto
mation Division = ALA/ISAD) Chicago-ban tartott kétnapos értekezletének első napján 
mintegy 2 0 0  főnyi résztvevő hallgatta a javasolt országos könyvtári hálózat bibliográfiai 
kérdéseire vonatkozó szempontok sorozatát:

— az adatátviteli hálózatok fejlődése az amerikai könyvtárügyben
— az országos bibliográfiai hálózat és a tudományos könyvtárak
— országos bibliográfiai hálózat és a közművelődési könyvtárak
— országos bibliográfiai hálózat és a regionális rendszerek
— a szabványosítás szerepe az országos bibliográfiai hálózatban
— nemzetközi katalogizálási együttműködés
— a Kongresszusi Könyvtár szerepe az országos bibliográfiai hálózatban
— teljes skálájú könyvtári együttműködési rendszer (az amerikai Országos Könyvtári 

és Tájékoztatástudományi Bizottság terve).
Az első napon négy felszólaló J. ROSENTHAL, az ISAD elnöke (University of Cali

fornia, Berkeley), M. FREEDMAN, az ISAD következő időszakára megválasztott elnöke 
(New York Public Library), J. KNAPP (Research Libraries Group, New York Public Lib
rary — Harvard-Yale Columbia) és S.. SILBERSTEIN (University of California, Berkeley) 
erőteljesen kétségbevonta a Library o f Congress (Kongresszusi Könyvtár) kialakulóban 
lévő „de facto”  vezetőszerepét az eljövendő hálózatban.Az értekezleten K.MALINCONICO 
(New York Public Library) elnökölt.

Az értekezlet alaphangját J. ROSENTHAL adta meg egy sor kérdés felvetésével: 
„Egyetlen országos hálózatban kell nekünk gondolkodnunk és terveznünk? Milyen befo
lyást gyakorolnak az országos rendszerre az államok félig-meddig mesterséges határai? 
Képesek lesznek-e az egyes államok kifjeleszteni és fenntartani olyan bibliográfiai hálóza
tot, amely egyrészt biztosítja az adatok hasznosítását államon belül, másrészt fókuszpontul 
szolgál a könyvtári és információs tájékoztatási szolgálat végső célkitűzéseinek eléréséhez.
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A washingtoni könyvtári hálózat mindkét funkció megvalósításának feltételeivel bír.” ... 
Egy kevésbé strukturált hálózatot támogatva, mint amilyet a monolitikus szervezet való
síthat meg kifejtette, hogy „egy... szilárd, átfogó és stabil bibliográfiai hálózat aligha hihe
tő... az egységes szervezetű országos bibliográfiai hálózat fogalmi léggömbje könnyen lelo- 
hasztható... a fejlődő kooperatív könyvtári és tájékoztatási rendszerek többdimenziós 
sakkjátékhoz hasonlíthatók, amelyben a tisztek változó lehetőségekkel rendelkeznek... 
mindegyik különböző sebességfoknál fejlődik ki.”

Kérte, hogy „az Országos Könyvtári és Tájékoztatástudományi Bizottság (National 
Commission on Libraries and Information Science =NCLIS) támogatólag működjék közre 
a kutatási és fejlesztési konszolidációban most érvényre jutó tendencia kiegyensúlyozásár 
ban: foglalkozzék különösen ilyen témákkal, mint az angol-amerikai katalogizálási szabá
lyok (Anglo-American Cataloging Rules =AACR), a Library o f Congress katalógusainak 
lezárása és az átfedések megszüntetése” . Rámutatott, hogy „a múlt automatizálást érintő 
fejlesztési munkálataiban a következőkben keresendők az alapvető tévedések” : a döntés- 
hozatalra irányuló szervezeti szerkezetben, amely nem volt alkalmas a rendszerezett infor
mációk megszerzésére és értelmezésére; a rendszer egészét átfogó célok és célkitűzések 
erősen változó és nem teljes meghatározásában; az egységes cél feltételezésében, holott 
ilyen nem volt.”

M. FREEDMANN, az ISAD alelnöke és megválasztott új elnöke felszólalásában 
a közművelődési könyvtárak országos bibliográfiai hálózattal kapcsolatos érdekeiről 
beszélt. Két szempontból bírálta a Kongresszusi Könyvtár katalogizálását: egyrészt amiatt, 
hogy nem eszközöl változtatásokat a tárgyszavakban annak érdekében, hogy kivonja a for
galomból az idejétmúlt és káros társadalmi álláspontokról szóló dokumentumokat, más
részt pedig amiatt, hofy az említett könyvtár katalogizálása — mivel azt saját használói 
és a nagy tudományos könyvtárak olvasói számára tervezték — nem felel meg az átlagos 
közművelődési könyvtáraknak. Mint valami „mitoszt”  támadta annak szükségességét, 
hogy valamennyi könyvtár számára egyetlen országos standard katalógus készüljön; hogy 
egyetlen katalógusfelvétel a maga egyedülállóan tagolt írásjel alkalmazási módjával kerül
jön be a világ valamennyi államának valamennyi katalógusába. Kijelentette, hogy az emlí
tett könyvtár címleírásai elsősorban és legfőképpen saját igényeket vannak hivatva kielé
gíteni. A  Kongresszusi Könyvtár képtelen sok olyan változtatás véghezvitelére, amelyeket 
más könyvtárak igényeЪek. Következésképp „helytelen és indokolatlan megterhelni a köz- 
művelődési és más, nem archivális könyvtárakat olyan katalogizálási gyakorlattal, amely 
a Kongresszusi Könyvtár belső katalógusfenntartási problémáinak következményeként áll 
elő.”

J. KNAPP, a Tudományos Könyvtári Csoport (Research Library Group) rendszer
kérdésekkel foglalkozó alelnöke látszólag az intézmények egy csoportjának, illetve típusá
nak szempontjait szem előtt tartva beszélt, azonban semmi kétség nem volt afelől senki
ben, hogy — mint mindegyikük — saját intézménye célkitűzéseit tartotta szem előtt. 
Szerinte a hálózati szolgáltatások hasznosak lehetnek a kis könyvtáraknak. Nem látja aka
dályát annak, hogy miért ne lehetne egy másodlagos címleírást készíteni a MARC felvétel 
kiterjesztésével, amely hasznos lehetne a közművelődési könyvtáraknak; sőt a ter
hes jelzetek, amelyek megvannak az új nemzetközi szabványos bibliográfiai leírásban
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(International Standard Bibliographie Description =ISBD), el is hagyhatók. A hálózat 
jövőjét vizsgálva, azt jósolta, hogy csak „korlátolt számú hálózat”  lesz majd, mint pl. 
a Tudományos Könyvtárak Csoportja (Research Libraries Group), az Ohioi Főiskolai 
Könyvtári Központ (Ohio College Library Center =OCLC), továbbá olyan megoldási lehe
tőségek, mint a Délkeleti Könyvtári Hálózat (Southeastern Library Network =SOLINET). 
Nem értett, egyet az Országos Bizottság (National Commission) álláspontjával az állami 
könyvtári bázisszervet illetően. Mint jósolta, a jövendő országos on-line katalógus nem 
a Kongresszusi Könyvtárban lesz, hanem mint „a helyi hálózatok állomány-anyagáról 
készített felvételek összessége”  működik majd. Megítélése szerint nem lesz szükséges, 
hogy az országos központi katalógus (National Union Catalog =NUC) a Kongresszusi 
Könyvtárban on-line üzemmódon funkcionáljon. „A  megosztott katalogizálási felelőssé
get”  úgy látja, mint a holnap hálózatának követelményét. A Kongresszusi Könyvtár maga 
egy jelentős használója lesz a hálózatnak, és nagyon aktív csomópontja. Felvetette a gazda
sági korlátok kérdését a Tudományos Könyvtárak Csoportjának a hálózatban való részvé
telével kapcsolatban. Jelentős szövetségi támogatás hiányában az országos hálózati szol
gáltatásoknak a helyi hálózatok vonatkozásában gazdasági jelleggel is kell bírniuk, hasonló 
módon a helyi hálózatok szolgáltatásaihoz az egyes könyvtárak irányában. Ebben az 
összefüggésben reményteljes fejlődésnek látja a Kongresszusi Könyvtár és a Tudományos 
Könyvtári Csoport által kezdeményezett kísérleti tervet: ha ez sikeres lesz, a helyi háló
zatoknak a továbbiakban nem kell a Kongresszusi Könyvtár MARC felvételei teljes beszer
zési és karbantartási költségét viselni, minthogy ezek on-line módon távoli igénybevétel 
céljára is elérhetők lesznek.

S. SILBERSTEIN (University o f California, Berkeley) a szabványokról beszélt. 
„Ami fontos a szabványokkal kapcsolatban, mondotta, nem az, hogy azok hogyan viszo
nyulnak ahhoz, amit önök vagy én szeretnék, hanem az, hogy ezek hogyan viszonyulnak 
a döntéshozók kíváns4gához. Némely szabvány csak az egyedi körülmények vonatkozásá
ban jelentős, de ném általános jelentőségű... nagymérvű bizalmat tanúsítanak irántuk, 
ámbár ezek úgyszólván sohasem sejtetik, milyen hasznosak lesznek számunkra. A könyv
tárosok ma a költségek csökkentésére törekszenek. A  szabványok közül egyesek, sőt egész 
sor ezzel kapcsolatos. Egy másvalaki katalógusának használata csökkenti azokat a lehető
ségeket, amelyek szerint az ember maga tud katalogizálni egy könyvet. Szabványokat 
azért szeretnénk létrehozni, hogy elkerüljük a szélsőséges tévedéseket... de egy on-line 
rendszerű katalogizálási rendszer nem engedi meg számunkra, hogy azt a helyileg szokásos 
hozzáférhetőségi szempontokkal kiegészítsük... holott pl. az OCLC rendszerébe bekapcso
lódva, sokkal alacsonyabb minőséghez jutunk hozzá, mint amit valaha is elfogadhatónak 
hittük” . A z osztott katalogizálás veszélyeiről a következőket jegyezte meg: „valamikor 
az osztott katalogizálás csak a Kongresszusi Könyvtár katalogizálását jelentette, ma azon
ban már bárki katalogizálásának elfogadását jelentheti. Sőt azoknak a könyvtáraknak, 
amelyek csak a Kongresszusi Könyvtár katalóguscédula-levonatait szerzik be, még nagyon 
sok tennivalójuk van a változtatásokkal is.”  Végülis elismeri, hogy van valami ésszerűség 
valamennyi könyvtár azonos katalogizálásának elképzelésében, azonban azt is megjegyzi, 
hogy „ha valamennyi könyvtárnak azonosnak kellene lennie, akkor miért is van szükség 
mindezekre a könyvtárakra? Reménytelenül nehéz dolog elképzelni, mondotta, hogy
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egy könyvnek egyetlen alkalommal történő katalogizálása megfelel az egész emberiség 
számára...”

E l l l

^Z^-^Adams, Herbert Baxter, 1850-1901.
1971 Columbus and his discovery o f America (by Herbert В. 

Adam s and Henry Wood. 1st A M S  ed.] New  York, A M S  
Press [1971,

88 p. 23 cm. (Johns Hopkins University. Studies in historical 
and political science, ser. 10, no. 10-11)^ >/ '7 V  

Reprint of the 1892 ed. '
CONTENTS: Colilmbus and his discovery of America, by H. B. 

Adams.— The discovery of America, by H. Wood.— The first Jew in 
America, by M. Keyserling.— Columbus in Oriental literature, by C. 
Adler.— Bibliographies of the discovery of America, by C. W. Bump.—  
Public memorials of Columbus, by C. W. Bump.
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Bibliography. I. Wood, Henry, 1849-1925. II. Title. (Series)
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raktári jelzet (helyrendi szám) 

szerző (vagy főlap) 

a cím és a dokumentum ismérvei 

sorozati cím

azoknak a rendszavaknak a felsorolásán amelykhez még besorolták ugyanezt a 
katalóguscédulát

ISBN-szám

ETO-jelzet (más könyvtárak számára, amelyek ezt az osztályozást használják) 

katalógusszám másrendszerű katalógusok számára (pl. MARC)

Az ISAD konferencián egyik legtöbbet emlegetett téma volt a demokratikus határ- 
rozathozatal, vagy inkább annak hiánya. Amíg az olyan nagy szervezetek képviselői, 
mint Berkeley és a .Tudományos Könyvtári Csoport (Research Library Group) bizonyos 
eréllyel érvényesíteni tudják igényeiket a döntésben, addig sokaknak nincsen ilyen lehető
ségük. A csikágói konferenciát élénk figyelemmel kísérték az egyetemi és főiskolai könyv
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tárosok, de szórványosan ott voltak a közművelődési könyvtárak és rendszerek képviselői 
is. Felvetődött, hogy nincs meg a lehetősége a demokratikus határozathozatali eljárásnak 
azok számára, akik ebben részt kívánnak venni. Amint az egyik felszólaló mondotta, 
„úgy tűnik, hogy a reális alternatívákat sem vették figyelembe... az egyetlen dolog, amely 
előrehalad, a Kongresszusi Könyvtárnak az az erőfeszítése, hogy megegyezést hozzon létre 
terve és a hálózatról alkotott saját elképzelése mellett.”  A Kongresszusi Könyvtár részéről 
jelenlévő H. AVRAM  és L. RATHER (éppúgy mint a Kongresszusi Könyvtár előző igaz
gatóhelyettese, J. LORENZ) nem is tagadták e megítélés helytállóságát. A  döntésben való 
részvétel kérdésével ugyancsak foglalkozott B. McCLARREN, Illinois, Észak-Peremvá- 
rosi Könyvtári Rendszerének (North Suburban Library System, Illinois) igazgatója. Kifej
tette a Library Journal folyóiratnak, hogy a probléma, amelyet ő és mások is éreznek, egy 
általuk is elfogadható eljárás, vagy döntéshozatali mechanizmus hiánya, s ebben a kérdés
ben képtelenek megegyezésre jutni. De nem mindenki kívánt demokráciát ezen a téren: 
S. BRYNTESON (Indiana University) kétségesnek tartotta, hogy a hálózati döntéshoza
talt bölcs dolog szavazásnak alávetni. Sok könyvtáros valószínűleg az automatizálás ellen 
szavazna, ha erre lehetősége nyílnék.

Az ISAD konferenciájának második napján H. AVRAM, a Kongresszusi Könyvtár 
hálózatfejlesztési szakigazgatóhelyettese leírást adott a nemzeti bibliográfiai szolgáltatás
sal kapcsolatos tervről, magától értetődően úgy tekintve azt, mint a Könyvtár új funkció
ját, illetve mint a már meglévő funkciók kiterjesztését. Felsorolta azt a sok lépést, amelyet 
a Kongresszusi Könyvtár tett ennek a célnak érdekében, és azokat a további terveket, ame
lyeket a Könyvtár maga elé tűzött az országos bibliográfiai szolgálat megvalósítására 
(MARC, COMARC, CONSER, 50 fontosabb és 250 kisebb nyelven történő katalogizálás 
évenként 250 000 tétellel, továbbá egyes kiadványok: National Union Catalog, New Serial 
Titles, Name Headings with References, The Register o f Additional Locations). Rámu
tatott a Kongresszusi Könyvtárnak az ISBD-ben (International Standard Bibliographic 
Description) és az UBC-ben (Universal Bibliographic Control) történő részvételére és veze
tő szerepére is. A jövőt illetően jelezte a Kongresszusi Könyvtár Névrendszó Terjesztési 
Szolgálatának (Name Authority Distribution Service) folyamatba tételét 1977 tavaszán, és 
a feldolgozás alatt álló felvételek esetleges terjesztését, valamint a belső on-line lehetősé
gek felhasználásával a szolgáltatások kiterjesztését. Az országos hálózat jelenlegi helyzetét 
lényegében véve az a jelentés tartalmazza, amelyen a Kongresszusi Könyvtár már dolgozik 
és terveket készít. A benyomás, amelyet az ismertetés keltett, erős volt olyan értelemben, 
hogy ez a problémakör a „Kongresszusi Könyvtár birodalma” . Számos bírálatra, miszerint 
a Kongresszusi Könyvtár nem szolgálja ki jól bibliográfiai adatokkal használóit, válasza 
annak megerősítése volt, hogy az említett könyvtár tudna és akarna is kiszolgálni minden 
használót és könyvtártípust, azonban mások szükségleteihez és igényeihez való alkalmaz
kodásának mértéke függ a költségrealításoktól és a biztosított személyzettől, annak gya
korlottságától. Arra a kérdésre, hogy a Kongresszusi Könyvtárnak milyen lehetőségei 
vannak, válasza az volt, hogy a Kongresszusi Könyvtárnak az a képessége, hogy továbbha
ladjon bármely speciális cél felé, gyakran a körülményeken múlott, amelyek fölött nem 
állt módjában ellenőrzést gyakorolnia. Ennélfogva a lehetőségek, a prioritás szabályozása 
és biztosítása gyakran ad-hoc döntések kérdése volt.
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Az ALA/ISAD csikágói konferenciája végén A l TREZZA, a Nemzeti Bizottság ad- 
minsiztratív igazgatója szolgáltatta az utolsó kiegészítést az országos hálózati vita téma
köréhez. Felvetette a „teljes szolgáltatást nyújtó hálózat”  kérdését, egy olyan fogalmat, 
amely reménye szerint egy sokkal átfogóbb valamit fog jelölni az ilyen „korlátozott háló
zatoknál”  (ez is az ő kifejezése), mint az OCLC vagy a Kongresszusi Könyvtár tervezett 
országos bibliográfiai hálózata. Képet rajzolt egy olyan országos hálózatról, amely magába 
foglalja a nemzet valamennyi könyvtárát és tájékoztatási erőforrását — beleértve a magán- 
szektorhoz tartozókat is, — és amely vállalja annak felelősségét, hogy azokat hozzáférhető
vé teszi mindenki számára bármelyik intézménye útján (beleértve a helyieket is). Olyan 
területeken, mint a referensz, a tanácsadó szolgálatok, a komputer- és bibliográfiai szolgál
tatások az országos szint lenne a legvégső lehetőség, amely támogatja a helyi, az állami és 
a regionális intézményeket, nagyrészt ugyanolyan módon, mint ahogyan egy jól fejlett 
állami könyvtári szerv felügyeletet gyakorol az erőforrások hierarchiája felett. A  konfe
rencia után válaszolva a Library Journal által felvetett egyik kérdésre elmondta, hogy 
nem ért egyet azzal a nézettel, miszerint az a szerv, amely működteti a hálózatot, nem 
kell, hogy azonos legyen valmelyik fontosabb résztvevővel vagy csomóponttal. Ha a tulaj
donképpeni törvényesítés megtörténik, amely megadja a Kongresszusi Könyvtárnak a meg
bízást az országos szintű szolgáltatások ellátására, nem volna semmi ésszerűség abban, 
hogy miért ne a Kongresszusi Könyvtár lenne az országos hálózatban az irányítás szék
helye. „De nem is ez a lényeges, hogy milyen szervezet lesz felelős az irányításért, hanem 
az, hogy kell lennie egy testületnek vagy ügyvezető tanácskozó bizottságnak, amely felelős 
és megfelelő lesz a nemzetnek. Egyébként az irányítás sohasem lesz hatékony.”

BALÁZS János

A Bibliotekar humorából
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AZ ÖSSZ-SZÖVETSÉGI TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZET (V IN IT I) EREDMÉNYEI,

*  FELADATAI, PERSPEKTÍVÁI

CSERNÜJ, A. I.: Vszeszojuznüj insztitut naucsnoj i tehnicseszkoj 
informacii: itogi, zadacsi, perszpek’tivü (Naucsno-téhnicseszkaja infor- 
macija, 1 szer. 1 1 —1 2 . no. 13—26. p.)

A VINITI (Vszeszojuznüj insztitut naucsnoj i tehnicseszkoj informacii) 1977-ben 
ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját. Az Intézet annak idején a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának felügyelete alatt jött létre. 1955-ben új társfelügyeleti 
szervet kapott, a Szovjetunió Minisztertanácsának Állami Tudományos és Műszaki Bizott
ságát.

Az Intézet sokat köszönhet A % N. NESZMEJANOV akadémikusnak, aki az ötvenes 
években az Akadémia elnöke volt. Az Akadémia égisze alatti születés egyébként szimbo
likus jelentőségű: nagy orosz politikusok és tudósok ui. mindenkor arra törekedtek, hogy 
az ország tudományossága napra készen sajátíthassa el és fejlessze tovább mindazokat az 
eredményeket, amiket a világ tudományossága produkált.

Az Intézet feladatkörét létrejöttekor a következőkben határozták meg:
1 . a tudományos tájékoztatás módszereinek korszerűsítése tudományos kutatások 

révén;
2. a Referativnüj zsurnal egyre sokasodó sorozatainak szerkesztése és kiadása;
3. bibliográfiai és szemléző információk gondozása és közzététele a legkülönfélébb 

tudományos és műszaki területek hazai és külföldi szakirodaimából; ^
4. folyóirat-cikkek és tanulmányok fordítása, illetve a fordításokról való másolat

szolgáltatás intézmények és vállalatok megrendelésére. ,
A VINITI létrejöttétől kezdve igen gyors fejlődést futott be. Már az ötvenes évek

ben rengeteg olyan nyugati nyilatkozat lát napvilágot, amelyben vezető politikusok és tu
dósok az Intézet nagyszerű voltát méltatják.

Jelenleg három egymással koordinált és egymást szervesen feltételező tájékoztatá
si kiadványtípus áll az Intézet szolgáltatásának tengelyében:

1. a 104 sorozatban kéthetenként megjelenő Bjulleten’ szignal’noj informacii, amely 
teljességre törekedve közli az új publikációk bibliográfiai leírásait;

2. a Referativnüj zsurnal 26 állandó, két kivétellel havonta megjelenő sorozata 
(a Vegyészet és a Biológia kéthetenként jelenik meg), valamint 48 külön-kiadása, 
amely referátumokkal tájékoztat az “adott tudományterületek legfontosabb pub
likációiról. 1977-ben a Referativnüj zsurnal különféle sorozataiban 1149 ezer 
referátum kapott helyet. Az 1953 óta közölt referátumok száma 18,3 millió.
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3. az Itogi nauki i tehniki évi kb. 80 kötete, amely elemző és szintetizáló tájékoz
tatást nyújt a különféle tudományterületek kiemelkedő szakirodaimáról. 1977-ig 
bezárólag összesen 809 ilyen összefoglaló kötetet jelentetett meg az Intézet.

Az ötvenes évek közepétől 1973-ig igen jelentős és hasznos szerepet töltöttek De. az 
Ékszpreszsz-informacija sorozatai azzal, hogy rövidített fordítások formájában közöl
ték a külföldi szakirodalomtermés legérdekesebb darabjait. 1973-ban azonban a Szovjet
unió is csatlakozott a szerzői jogi konvencióhoz, ami lehetetlenné tette e szolgáltatás vál
tozatlan továbbvitelét. Újabban az Ékszpreszsz-informacija interdiszciplináris és komplex 
témakörökben ad tájékoztatást. 1978-ban 32 sorozatot kíván az Intézet megjelentetni be
lőle.

Meg kell még említeni a V IN ITI bibliográfiai, referatív és perforált cédula-szolgálta
tását, amelyet számos tájékoztatási intézmény hasznosít. 1964-beii született meg a V IN ITI 
első (azóta automatizált) információ-kereső szolgáltatása (A  fluor szerves vegyületei).

A  VINITI-be a világ 130 országából évente .25 ezer folyóiratcím és 16 ezer mono
gráfia érkezik be 6  különböző nyelven. A referáló-elemző munkát 23 ezer külső szakember 
végzi. Köztük 87 akadémikus, 1300 doktor és 8700 kandidátus.

A  V IN ITI centralizált intézmény. Ezt a megoldást alapítói — röviden szólva — 
a Bradford-törvény kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölése érdekében, valamint az inter
diszciplináris és komplex kutatások előtérbe kerülése miatt tartották a legoptimálisabb- 
nak. A 25 éves fejlődés csak tovább erősítette e megoldás helyességét.

1970-ben hagyták jóvá a VINITI integrált automatizált információs rendszerének 
-  az ASZSZISZTENT-nek a kifejlesztését, amely teljeskörű megvalósulása után kielégíti 
a SDI-szolgáltatások (Selective Dissemination o f Information =az információk szelektív 
szolgáltatása) iránti szükségleteket, előállítja a V IN ITI valamennyi információs kiadvá
nyát, „kérdés-válasz”  üzemmódban lehetővé teszi a retrospektív irodalom- és információ- 
keresést. A  rendszert átfogó volta, prognosztizálásra való felhasználhatósága és nagyfokú 
hatékonysága a világon páratlanná teszi.

A rendszer kifejlesztésének első szakasza 1975-ben befejeződött. Jelenleg üzemsze
rűen működik: 71 szignaletikus sorozatot és 6  sorozat Reférativnüj zsurnalt állít elő, 
a sokféle indexről nem is szólva. Teljesítményét még fokozni kívánják. Kb. 1980-ig marad 
üzemben, amikor a most tervezés alatt álló második fejlesztési szakasz realizálására sor 
kerül. A harmadik fejlesztési szakasz megtervezéséhez 1980 után kezdenek hozzá.

A z ASZSZISZTENT mostani első változata Minszk típusú számítógépekkel, nagy
részt Optima típusú szervező automatákkal és Digiset fényszedőgépekkel van felszerelve.

A.második változat számítógép-parkja főként ESzR gyártmányokból fog állni.
A V IN IT I 1977 óta mágnesszalagos adatbázisokat is előállít. Az elsőként kiadott 20 

sorozatot a közeljövőben újabbak követik. 1980-ig az adatbázisok nem tartalmaznak 
még annotációkat és referátumokat.

Nem kevésbé grandiózus a V IN ITI automatizált mikrográfiai programja sem, 
amelyet jól jellemez, az a tény, hogy 1977-ben 8  hónap alatt közel 20 ezer folyóiratszámot 
vettek mikro hordozókra. 1976-ban indult meg — SDI-alapon -  a mikromásolatok szolgál
tatása. Ezt napjainkban 30 ezer intézmény veszi igénybe.
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Külön említésre méltóak a sokkötetes kézikönyv-vállalkozások. (A z  anyagok ter
mikus állandói, Az égési termékek termodinamikai és termoflzikai tulajdonságai, A  világ 
tudományos és műszaki irodalma).

A már említett első információ-kereső rendszert három újabb követte (az akadé
mikusok számára rendelkezésre álló természet- és alkalmazott tudományi kereső rendszer, 
a távol-keleti tudósokat kiszolgáló kereső rendszer és az informatikai kereső rendszer).

1956-ban kezdett működni az Intézet fordító és fordításnyilvántartó irodája, amely
ben 1972-ig több mint 100 ezer szakfordítás gyűlt össze. 1972-ben ez a részleg kivált 
a VINITI-ből, s most önálló intézményként működik. Időközben az Intézet meghonosí
totta a tudományos és műszaki kéziratok letétbe helyezését. A  letétbe helyezett (és a szer
zői jog betartásával kezelt, illetve ezzel a feltétellel használható) kéziratok száma 1977 
közepén 26,5 ezer volt.

A  V IN IT I megalakulásától kezdve intenzív műhelye a kutatásnak és fejlesztésnek. 
A  korszerű számítógépi, reprográfiai és távközlési technika tájékoztatási területen való 
meghonosodása sok tekintetben neki, illetve a vele együttműködő kísérleti üzemeknek 
köszönhető.

Nem'titok: az informatika elméleti alapjainak lerakásában jórészt a V IN ITI vezetői 
és munkatársai jártak az élen. Legközismertebb elméleti-gyakorlati folyóirata az 1961-ben 
megindított Naucsno-tehnicseszkaja informacija, amelynek 1967 óta két sorozata van. 
1963-ban kapott helyet a Referativnüj zsurnal sorozatai között az Informatika. Ennek 
1967 óta angol változata is megjelenik. 1975-ben — a FID-del együttműködve — indult 
meg a negyedévenként megjelenő Mezsdunarodnüj forum po informacii i dokumentacii c. 
periodikum. Ezen kívül az Intézet számos egyedi kiadványt és gyűjteményt is közzétesz.

Az ötvenes évek közepén honosodott meg a VINITI-ben a kiegészítő képzés és 
továbbképzés. Tanfolyamain a KGST-országokból delegált szakemberek is részt vettek. 
A  képzési-továbbképzési tevékenység 1971 folyamán elkülönült a VINITI-től. Azóta az 

IPKIR (Insztitut povüsenija kvalifikacii informacionnüh rabotnikov — Információs Dolgo
zók Továbbképző Intézete) gondozza ezt a fontos feladatot.

Az Intézet nagy nemzetközi tekintélyét bizonyítja, hogy szakemberei a nemzetközi 
tájékoztatási egyesületek és szövetségek munkájában való részvételre sűrűn kapnak felké
rést, az Intézetet magát pedig gyakran kérik fel különféle nemzetközi rendezvények házi
gazdájául.

FUTALA Tibor
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C O N T E N T S

THE INTERNATIONAL SERIALS DATA SYSTEM. -  The article gives a systema
tized survey on the establishment, development functioning, long-range plans o f the ISBD. 
It deals with the participation o f socialist countries and Hungary in the system and 
presents the advantages to be expected and the characteristics o f responsibility connec
ted with the exploitation o f them.

349-360. p.

KURUC Imréné

STANDARDIZATION TASKS IN THE FIELD OF LIBRARY AND INFORMA
TION SCIENCE. — Library and documentation standards, published in Hungary in the 
years 1951—1955, — considered then as internationally significant — were exceeded by 
practical demands; in the meantime the fundamental international standards and standard 
recommendations were developed and new standardization problems, tasks emerged; the 
technicality o f documents; the description o f documents; codes and abbreviations; 
alphabetization — thesauri; library working processes, tools,equipments; mechanization. 
The article informs on the problems o f their contemporary solution and on the Hungarian 
standards in hand.

361-367. p.

ZIRCZ Péter

THE N ATIO N AL LIBRARY IN THE PROFESSIONAL INFORMATION SYS
TEMS. — The Hungarian national library — the National Library Széchényi — takes upon 
itself, arising from its function, a significant role in the international and national 
(inlandish) information systems. As a matter of course it participates,in the first place, 
in special (document-oriented) systems which are connected with the basic functions, 
namely, with registration o f national book and periodical production. The engagement 
in sectoral systems results from the special library functions and from the activity o f the 
Centre for Library Science and Methodology. The responsibilities deriving from the 
particular national and international cooperation cannot be left out. In reality, here the 
cooperation and coexistence o f systems — library and information —, overlapping each 
other, exist. The results o f the participation in international information systems are so

SZILVÁSSY Zoltánná

473



far significant, but many things ought to be completed in order that the system should be 
„fit functioning” . It can be said that we are „fit for input”  but still cannot „take”  
the output.

368-374. p.

CSÜRY István

COLLECTING OF LEGAL DEPOSIT COPIES FOR THE PRESENT AND THE 
FUTURE (About the document types carrying the „necessary”  information). — Foreign 
literature deals much with the questions o f library acquisition and collecting but satisfying 
principles — mainly those concerning the optimum development o f collections in national 
libraries — did not develop till now. In what manner do mechanical memories modify the 
archival functions o f libraries in our electronic age? How can the fundamental principle 
be realizable according to which libraries should set forth their archival function as an 
organic element o f their total activity in a mutual effect devoted to social processes? Is it 
the national library’s duty to store all inlandish documents or is this task to be performed 
in cooperation with other libraries? Which are the documents carrying primary informa
tion? Which should be the aspects o f selection? The article is looking for answers to these 
questions.

375-389. p.

Inlandish panorama 

KIRÁLY Lászlóné—SZŐKE Tibomé

HOW SHOULD THINGS GO ON? — Plans o f development in the network o f the 
Szabó Ervin Municipal Library. In the last decade -  similar to international tendencies- 
a definite course o f integration took place in the librarianship o f Budapest, as regards it 
structure and services. However, the stretching problems o f „how should things go on” 
present themselves still in this field. The authors outline the new organizational ideas 
which are connected with the plans o f city development; the main point o f which is 
the assuring o f a gradual provision. In addition to a new central library it is inevitable to 
establish libraries with large basic area -  1500-2500 m2 -  suitable for regional functions; 
the medium-sized libraries — with 600—1000 m2 basic area — as well as the service points 
functioning for the time being, too, are connected with the large libraries; the greater 
part o f them vili be needed in the future too. Central services ought to be extended, the 
existing ones improved. When establishing the organizational frames the feasible widening 
o f functions and services, the development o f system into an information system and the 
further organization o f work and business should be considered.

390 -4 0 9 . p.
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HILLER István

THE CENTRAL LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF FORESTRY AND 
WOOD INDUSTRY RECEIVED A  NEW HOME. -  Historical antecedents. From the 
planning to the beginning o f building. Transfer o f the building and its characteristic data. 
Removal and fitting out. Some comprehensive statements, experiences.

410-422. p.

Chronicle

FÉNYES Miklós

THE AC TIV ITY  OF THE COUNCIL OF UNIVERSITY LIBRARY DIRECTORS 
IN 1976—77. The work o f the Council was determined upon the recommendations o f 
the 2. National Conference o f University and College Libraries, held in 1975. They dealt 
with the following: elaboration o f long-range development guiding principles; the organi
zational-network problems o f university libraries; the research work going on in university 
libraries in the light o f university integration; the amount o f credit granted for acquisition 
the qualification o f librarians; the mechanization problems o f university libraries; the 
foreign documentation o f university doctoral dissertations; the participation o f library 
directors in the work o f university councils; the strengthening o f information bases 
belonging to the Council o f University Library Directors.

423-427. p.

Forum

BILLÉDI Ferencné-CSENDES Béla-DOMOKOS Miklósné-KOVÁTS Zoltán

CONTRIBUTION to János DÚZS’S article entitled „The first phase in the elabora
tion o f the national professional information system” , published in Könyvtári Figyelő, 
24. vol. 1978. 3. no. 221-227. p.

428-442. p.

HÉBERGER Károly

CONTRIBUTION to Ferenc ARATÓ ’s article, entitled „Timely tasks o f the peda
gogical information system” , published in Könyvtári Figyelő, 24. vol. 1978. 3 . no.
228-238. p.

4 4 3 -4 4 5 . p.
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Outlook

DEVELOPMENT OF THE C ITY LIBRARY NETWORK IN PARIS. -  The review 
is compiled on the basis o f the following articles: Les bibliothèques de la ville de Paris. 
Analyses et perspectives (Páris 1973-1974. Prefecture de Paris), BAUDIN, Guy: Éléments 
pour un programme de bibliothèque publique (Paris, 1974. Service Technique des Bib
liothèques. 32.p.), BAUDIN, Guy: Les Bibliothèques de ville de Paris (Bulletin d’ Infor
mations ABF. 1976. 90. no. 21—26. p.) Quatre nouvelles bibliothèques a Paris. 
Trocadéro, Beaugrenelle, Vandamme, Picpus (Bibliographie de la France. 1977. 39.no. 
1622—1630.p.)

446-450. p.

BAR BE RI, Francesco

THE PUBLIC LIBRARY IN ROME. — Summary o f the article entitled La biblioteca 
pubblica a Roma, published in Bolletino d’informazioni, 1977. 2. no. 97—110. p.

451-454. p.

SWANSON, Don R.:

INFORMATION RETRIEVAL AS A TRIAL-AND-ERROR PROCESS. -  The article 
published in Library Quarterly, 47. vol. 1977. 2. no. 128—148. p. is translated,and 
summarized.

455-458. p.

FOGARASSY Miklós

Reviews

WARD, Martin L.: Readers and Library Users. London, 1977. Library Association 
96. p. (Rev.: KAMARÁS István)

*  459-463. p.

NYREN, Karl: ALA-ISAD Institute on the National Network (The plan o f national 
bibliographic data exchange network in the USA. Report on the continuing training 
conference o f the ALA.). Library Journal. 1977. l.no. 761—763.p. (Rev.: BALÁZS János)

464-469. p.
V
CERNYJ, A.I. Vsesojuznyj institut nauènoj i tehnièeskoj informacii (V IN IT I): 

itogi, zadaÖi, perspektivy (Results, tasks, perspectives of the All-Union Soviet Scientific 

and Technical Information Institution). NauÓno-tehniÓeskaja informacija. Ser.l. 1977. 
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I N H A L T

INTERNATIONAL SERIALS DATA SYSTEM (INTERNATIONALES SYSTEM 
FÜR DIE REGISTRATUR VON DATEN PERIODISCHER VERÖFFENTLICHUNGEN). 
— Der Artikel gewährt einen systematisierten Überblick über die Ausbildung, Entwicklung, 
Funktionierung, die perspektivischen Pläne des ISDS. Die Teilnahme Ungarns und der 
sozialistischen Länder in dem System wird dargestellt und die zu erwartenden Vorteile 
und die mit ihrer Ausnützung verknüpfte Verantwortung besprochen.

KURUC Imréné

AUFGABEN DER STANDARDISIERUNG AUF DEM GEBIETE DES BIBLIO- 
THEKS- UND INFORMATIONSWESENS. -  Die Bibliotheks- und Dokumentationsnor
men, veröffentlicht in Ungarn in den Jahren zwischen 1951 und 1955 — welche damals 
auch in internationaler Hinsicht für hervorragende Leistung galten — wurden von den 
praktischen Ansprüchen überholt; inzwischen wurden grundlegende internationale 
Normen und Normenempfehlungen ausgearbeitet und neue Probleme. Aufgaben der 
Standardisierung aufgetaucht: die Formsachen der Dokumente; die Beschreibung der 
Dokumente; Kodén und Abkürzungen; Alphabetisierung und Transliteration, Klassifika
tion— Thesauri; bibliothekarische Arbeitsprozesse, Geräte, Einrichtungen; Mechanisierung. 
Der Artikel informiert über die Aufgaben für eine zeitgemässe Lösung und über die sich in 
Arbeit befindlichen ungarishen Normen.

361-367. p.

ZIRCZ Péter

DIE NATIONALBIBLIOTHEK IN DEN BERUFLICHEN INFORM ATIONS-SYS
TEMEN. — Die ungarische Nationalbibliothek — die Széchényi Nationalbibhothek — 
übernimmt, ihrer Funktion gemäss- eine wichtige Rolle in den internationalen und 
nationalen (einheimischen) Informationssystemen. Selbstverständlich beteiligt sie sich vor 
allem in den speziellen (Dokumentum-orientierenden) Systemen, was mit den Grund
funktionen zusammenhängt, namentlich mit der Registrierung der einheimischen Buch- 
und Zeitschriftenernte. Die Verpflichtung den Zweigsystemen gegenüber entspringt 
aus den fachbibliothekarischen Funktionen und aus der Tätigkeit der Zentralstelle für 
Bibliothekswissenschaft und Methodik. Man muss jedoch auch mit den eigenartigen natio
nalen und internationalen Verpflichtungen der Zusammenarbeit rechnen. Es handelt sich 
eigentlich um das Zusammenleben, Zusammenarbeit zweier, sich teilweise überdeckender 
Systeme, — der Bibliotheks- und Informationssysteme. Die Ergebnisse unserer Teilnahme 
in den internationalen Systemen sind bisher erfolgreich, um jedoch erreichen zu können,

SZILVÁSSY Zoltánné
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dass dieselbe „funktionsfähig”  sein sollen, wird noch vieles beendigt werden müssen. 
Wir können behaupten, dass wir „input-fähig”  sind, doch den output können wir noch

368-374. p.
nicht „aufnehmen

CSURY István

SAMMELN DER PFLICHTEXEMPLARE FÜR DIE GEGENWART UND ZU
KUNFT (Über die Typen der „notwendige”  Informationen tragenden Veröffentlichun
gen). — Die ausländische Fachliteratur beschäftigt sich viel mit den Fragen des Bestands
aufbaus und Sammelns. Beruhigende Prinzipien — vor allem solche die sich auf die opti
male Entwicklung der Sammlungen in Nationalbibliotheken beziehen — haben sich nicht 
entfaltet. Wie ändern die maschinellen Speicher in unserem elektronischem Zeitalter die 
Archivfunktion der Bibliotheken? Wie kann jener Grundsatz durchgesetzt werden, wonach 
die Bibliothek ihre Archivfunktion als organisches Element ihrer Gesamttätigkeit in 
Wechselwirkung mit den lebenden gesellschaftlichen Prozessen ausübt? Muss die National
bibliothek jedes einheimische Dokument archivieren oder soll sie diese Aufgabe im 
Verein mit anderen Bibliotheken erfüllen? Welche sind die primären Informationen 
tragende Dokumente? Welche sollen die Standpunkte der Selektion sein? Der Artikel 
sucht Antwort auf diese Fragen. ^ 7 5  3 3 9

Inländisches panorama

KIRÁLY Lászlóné—SZŐKE Tibomé

UND WIE SOLLES WEITERGEHEN? — Die Entwicklungspläne im Netz der Szabó 
Ervin Haupstädtischer Bibliothek. In dem vergangenen Jahrzehnt — ähnlich zu den 
internationalen Tendenzen — fand im Budapester Bibliothekswesen auch hinsichtlich 
der Struktur und den Dienstleistungen ein ausgeprägter Integrierungsprozess statt. Die

vorhandenen Probleme des „wie soll es weitergehen" melden sich noch immer auf 
diesem Gebiet. Die Verfasser schildern die neuen organisatorischen Konzeptionen, welche 
sich an den Plänen für Stadtentwicklung knüpfen und deren Wesen die Sicherstellung der 
stufenweise stattfindenden Versorgungsform ist. Nebst einer neuen Zentralbibliothek 
werden auch Bibliotheken benötigt, mit grosser Grundfläche — 1500—2500 m2 — auch 
für regionale Aufgaben geeignet; zu diesen Biblotheken werden sich mittelstufige 
Bibliotheken von 600—1000 m2 Grundfläche anschliessen, ebenso auch die gegenwärtig 
funktionierenden Dienststellen, da die Mehrzahl derselben auch in der Zukunft benötigt
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wird. Die zentralen Dienstleistungen müssen erweitert und die Vorhandenen verbessert 
werden. Bei der Entfaltung der organisatorischen Rahmen muss man die mögliche Erweite
rung der Funktionen, verschiedene Dienstleistungen, die Entwicklung des Systems zu 
einem Informationssystem und die weitere Arbeits- und Betriebsorganisation berück-

Si0h,igen' 390-409. p.
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Kenntnisse, mit der in den Universitätsbibliotheken laufenden wissenschaftlicher For
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tionsbasis des Rates der Bibliotheksdirektoren an den Universitäten.
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