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Összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány

Az utóbbi évtizedekben — de különösen az elmúlt 
években —, mint a gazdasági, társadalmi, kulturális, tudo
mányos élet legtöbb területén, a könyvtárügyben is jelentő
sen fokozódott a nemzetköziesedés, a nemzetközi együtt
működés folyamata.

Bár a könyvtárügyet „természeténél fogva” nemzet
közinek tekintjük, a tudatosan tervezett, a jövő követelmé

nyeinek megfelelően szervezett nemzetközi kooperáció nagyobb méretben csak a közel
múltban bontakozott ki. Ennek eredményeként a nemzetközileg is összehangolt, integrált 
könyvtári- és információs programok egyre nagyobb szerephez jutnak. Tanúi vagyunk 
annak, hogy a hálózati elv világméretű tendenciává fejlődik, s a nemzetközi együttműkö
désbe előbb-utóbb minden országnak, s intézménynek be kell kapcsolódnia — saját 
érdekében s a maga sajátos módján.

A „nemzetköziesedés” erősödésének egyik megnyilvánulása, hogy a könyvtártudo
mányban kialakulóban van egy olyan szakterület, amelyet összehasonlító és nemzetközi 
könyvtárügynek, kutatási területnek nevezhetünk. Ennek a területnek már eddig is 
jelentős szakirodalma van, s ezt gyarapítja széles tematikájú közleményekkel a jelen 
gyűjteményes kötet. A kötetet publikáló Scarecrow Press egyik sajátos profilja könyvtári 
és információs témájú tanulmány-gyűjtemények, antológiák megjelentetése. Ebbe a sorba 
illeszkedik a most ismertetésre kerülő kötet is, amelynek 17 tanulmánya arra törekszik, 
hogy é r t é k e l ő é n  mutassa be az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány 
(könyvtárügy) helyzetét, illetőleg az ezzel foglalkozó szakirodalmat. (A tanulmányok 
a szerkesztő felkérésére készültek, s jellegüket, módszerüket, színvonalukat tekintve 
eléggé eltérőek annak ellenére, hogy a szerkesztő szándéka szerint magas színvonalú, 
tudományos értékű tanulmányok megjelentetése volt az alapvető cél.)
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A kötet két fő részre oszlik.
Az első részben három tanulmány foglalkozik az összehasonlító és nemzetközi 

könyvtártudomány körébe tartozó fogalmi meghatározásokkal, a kutatás módszereivel és 
általános problémáival.

A második rész 14 tanulmánya sorra veszi azokat a fejleményeket, fejlődési irányza
tokat, amelyek az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány különféle szakterüle
tein megfigyelhetők*.

1. DANTON, J. P.: Az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány körébe tartozó 
forgalmi meghatározások, a fogalmak értelmezése.

2. FOSKETT, D. J.: Nem könyvtárügyi szakterületeken folytatott összehasonlító és nemzet
közi kutatások, vizsgálati eljárások.

3. SCHICK, L.: A nemzetközi és összehasonlító könyvtártudomány kutatási problémái, 
figyelemmel a nemzetközi vizsgálatok, adatgyűjtések politikai, gazdasági, kulturális 
feltételeire.

4. KASER, D.: Nemzetközi könyvtári, s a könyvtárügyet is érintő' szervezetek (pl. AIL, 
IFLA, ICSU, ISO), figyelembe véve a kötet egyéb tanulmányaiban is szereplő szerve
zeteket.

5. HORROCKS, N.: Nemzeti (elsősorban amerikai) könyvtári szervezetek, egyesületek.
6. LORENZ, J. G.: Nemzeti Könyvtári rendszerek és szolgáltatások, kapcsolódásuk a nem

zetközi programokhoz (UNISIST, NATIS, MARC, UBC, ISDS).
7. CAMPBELL, H. C.: Közművelődési könyvtárak.
8. PELLOWSKI, A.: A gyermekkönyvtárakra vonatkozó vizsgálatok.
9. CARROLL, F. L.: Az iskolai könyvtárügy (a tanulmány elkészítéséhez segítséget nyújtott 

az IFLA Iskolai Könyvtárak Szekciója).
10. CAMPBELL, J.: Egészségügyi -  orvosi könyvtártudomány.
11. CARROLL, F. L.: A könyvtári oktatás nemzetközi aspektusai.
12. BOAZ, M.: Az amerikai könyvtárosképző iskolák összehasonlító és nemzetközi könyv

tártudományi tanfolyamai.
13. VICKERY, В. С. -  BROWN, A. G.: összehasonlító és nemzetközi vizsgálatok az infor

matikában (információtudományban, a tudományos tájékoztatásban).
14. ELY, D. P.: Az audio-vizuális médiák változó szerepe.
15. AMAN, M. M.: összehasonlító és nemzetközi bibliográfia.
16. THOMPSON, A.: Kulturális kölcsönhatások, a könyvtárak s a nemzetközi terminológia.
17. HOFFBERG, J. A.: Kezdeményezések és lehetőségek a művészeti könyvtárak nemzetközi 

együttműködésében.
Láthatjuk a felsorolásból, hogy a tematika igen változatos, széleskörű. Rövid 

ismertetésünkben nem térhetünk ki minden tanulmányra részletesebben, ezért csak 
néhány fontosabb megállapítást emelünk ki.

Mi is valójában az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány? Ezt a kérdést 
próbálja tisztázni DANTON tanulmánya.

Az összehasonlító könyvtári vizsgálatoknak a következő feltételeknek, követelmé
nyeknek kell eleget tenniük:

* Megjegyezzük, hogy a kötet tenulmányaiban általában rokonértelmű fogalomként szerepel a könyv
tártudomány (library science) s a könyvtárügy (librarianship).
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1. Tartalmazniuk kell olyan kutatás,t amely társadalmak vagy kultúrák (de nem 
szükségképpen országok vagy nemzetek) egymásrahatásának, kereszteződésének valamilyen 
problémáját érinti.

2. Valódi összehasonlításokat, értékelő összevetéseket kell tartalmazniuk, tehát nem 
elégedhetnek meg azoknak az adatoknak egyszerű egymás mellé állításával, amelyeket 
két vagy több társadalmi (kulturális) rendszer vizsgálata során gyűjtöttek.

3. Részletes magyarázatot kell adniuk a megfigyelt jelenségek (adathalmazok) 
hasonlóságairól, különbségeiről, jellegzetességeiről, „miértjeiről” .

Az első követelmény illusztrálására egy példa: ha valaki elvégzi (bármilyen jól) 
Dánia közművelődési könyvtárainak elemzését, az csak abban az esetben válik összehason
lító vizsgálattá, ha egy másik társadalom (nép, ország) könyvtáraira is kiteljed a kutatás. 
Ezzel szemben, ha valaki elemzi Svájc kantonjainak könyvtárait, ez összehasonlító 
kutatásnak tekinthető, mivel ezek a könyvtárak egymástól különböző (francia, német, 
olasz) kulturális hatások alatt fejlődtek, s ezek Svájc társadalmának integráns alkotó 
elemei.

Az előzőek figyelembevételével az ö s s z e h a s o n l í t ó  könyvtárügyet (könyv
tártudományt, könyvtári kutatást) a következőképpen határozhatjuk meg: a könyvtárak, 
könyvtári rendszerek, a könyvtárügy sajátos szempontjainak, problémáinak vizsgálata 
két vagy több országot (népet), társadalmat, kultúrát érintő környezetben, széleskörűen 
beágyazva a politikai, történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális, ideológiai viszonyok 
összefüggésének rendszerébe. Az összehasonlító kutatásoknak a célja, hogy megértessék 
s magyarázzák a megmutatkozó hasonlóságokat és különbözőségeket, és végső fokon 
elősegítsék megalapozott általánosítások, alapelvek, törvényszerűségek megállapítását.

Az összehasonlító könyvtári vizsgálatok s általában az összehasonlító könyvtárügy 
problémái igen sok ponton érintkeznek a nemzetközi könyvtárügy körébe tartozó kérdé
sekkel. A nemzetközi könyvtárügyhöz az alábbi három fő tevékenységi csoportot, funkciót 
sorolhatjuk:

— közös könyvtári szolgáltatások ellátása, vagyis több ország kölcsönös munkájával 
nemzetközi jellegű könyvtári, dokumentációs és más szolgálatok üzemeltetése; 
ehhez a funkcióhoz sorolhatók például:

nemzetközi szervezetek könyvtárai,
nemzetközi bibliográfiai szolgáltatások,
regionális könyvtárosképző intézmények,
könyvtári szolgáltatások nemzetközi programjai és intézményei,
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és kiadványcsere;

— a könyvtári szolgáltatások, a könyvtári ellátás fejlesztése; ide tartozik a nemzet
közi szinten nyújtott szakmai, technikai segítség, tervezés, tanácsadás, esetenkén
ti konzultálás, propaganda és több más hasonló tevékenység;

— az információ-átadás, információcsere előmozdítása; ide sorolhatók a nemzetközi 
konferenciák, megbeszélések, a kiadványok, tanulmányutak, szakemberek tapasz
talatcseréje, kutatómunkák és ezek kiértékelése.

A felsorolt funkciók persze elég nagy mértékben átfedik egymást, vagy egymásba 
olvadnak, s egy-egy sajátos tevékenység és esemény több területen is szerephez jut.
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Figyelembe véve az előzőekben vázolt tényezőket, a n e m z e t k ö z i  könyvtár
ügyet (könyvtártudományt, könyvtári kutatást) a következőképpen határozhatjuk meg: 
a nemzetközi könyvtárügy olyan tevékenységekből áll, amelyeket két vagy több ország 
kormányzati vagy nem kormányzati szervezetei, intézményei, csoportjai, egyénei két
vagy többoldalúan folytatnak, hogy előremozdítsák, megalapozzák, fejlesszék, fenntart
sák s értékeljék a könyvtári, dokumentációs s a kapcsolódó szolgáltatásokat, segítsék 
a könyvtárügy s a könyvtárak szakmai fejlesztését általában — a világnak bármely részén.

Ha az idézett meghatározások alapján nézzük a HARVEY által szerkesztett kötetet, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a tanulmányok nagyobb része inkább a nemzetközi, mint 
az összehasonlító könyvtárügy körébe tartozik. Maga DANTON is rámutat arra az e l l e n t 
m o n d á s r a ,  hogy amilyen örvendetesen n ő  az összehasonlító és nemzetközi 
könyvtárügyről szóló irodalom, olyan elszomorítóan k e v é s  a szó szoros értelmében vett 
(komoly) összehasonlító vizsgálat, tanulmány.

Felmerül még az a probléma is az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudomány
nyal kapcsolatban, amelyet VICKERY és BROWN tett szóvá az informatikáról (informá
ciótudományról) szóló tanulmányban. Véleményük szerint az informatikában nem 
különíthető el egy önálló „összehasonlító és nemzetközi kutatási szakterület” annak 
ellenére, hogy vannak (s nagy mértékben kívánatos is, hogy legyenek) ilyen jellegű 
vizsgálatok. Tanulmányukban sok kitűnő informatikai szerzőre hivatkoztak, de egyik 
sem tekinthető „az összehasonlító és nemzetközi információ-tudomány” képviselőjének, 
— egyszerűen nemzetközileg elismert szakemberei az informatikának. Lehet, hogy így van 
ez az összehasonlító és nemzetközi könyvtártudományra vonatkoztatva is?

Az informatika terén egyébként a következő problémakörök sorolhatók a nemzet
közi és összehasonlító kutatásokhoz, elemzésekhez:

— a különböző országokban, kultúrákban tevékenykedő tudósok, technológusok 
kommunikációs viselkedésének, szokásainak, módszereinek, rendszereinek, moti
vációs tényezőinek összehasonlító vizsgálata

— a tudományos és műszaki információ országok (népek, társadalmak, kultúrák) 
közötti átadásának-átvételének, terjedésének tanulmányozása

— a nemzeti tudományos és műszaki információs rendszerek összehasonlító 
elemzése

— nemzetközi tudományos és műszaki információs rendszerek és hálózatok problé
máinak tanulmányozása

— nemzetközi tudományos és műszaki információs szervezetek tevékenységeinek 
vizsgálata

— az informatika bármely szakterületét érintő nemzetközi együttműködés tanul
mányozása

— nemzetközi informatikai kongresszusok, konferenciák
— az informatika nemzeti, tudományos iskoláinak (eszmerendszereinek) összehason

lító elemzése.
Láthatjuk ebből a felsorolásból, hogy a problémakörök sokban megegyeznek a nem

zetközi összehasonlító könyvtártudománynak az előzőekben már vázolt kutatási terü
leteivel.
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A szerzők hangsúlyozottan mutatnak rá arra is, hogy a nemzetközi rendszerek és 
problémák vizsgálata módszertanilag összehasonlíthatatlanul bonyolultabb, mint egy-egy 
individuális rendszer vizsgálata. A nemzetközi rendszerek alaposabb elemzése, az együtt
működés tényezőinek kutatása olyan szervezési, gazdasági, politikai, sőt etikai szempontok 
felvetését, és értékelését követeli meg, amelyek az „egyszerűbb” rendszerek kérdéseinek 
vizsgálata során ritkán merülnek fel.

A nemzetközi, összehasonlító vizsgálatok olyan módszerek alkalmazását teszik 
szükségessé, amelyek hasonlóak a társadalomtudományi, különösen a magatartás-tudomá
nyi (behavioral sciences) kutatási módszerekhez. Ez egyébként az egész informatikára 
érvényes, amelynek — előbb-utóbb — ki kell lábalnia az egyoldalú technikai, technológiai 
(„eszközökre orientált”) szemléletből, ami azzal jár, hogy egyre nagyobb mértékben kell 
alkalmaznia a társadalomtudományi (szociológia, társadalomlélektani, közgazdasági és 
egyéb) kutatási módszereket. És ez nemcsak a kutatás, hanem az oktatás terén is nehéz 
feladatok megoldását jelenti.

Az összehasonlító kutatás néhány fontosabb eredményéről és módszeréről FOSKETT 
tanulmánya ad áttekintést a példákat többféle szaktudomány területéről válogatva. Ezeket 
az eredményeket és módszereket az összehasonlító könyvtári és informatikai vizsgálatok 
során is célszerű figyelembe venni. Az összehasonlítások egyébként igen sok esetben 
minták, követendő példák, azt is mondhatnánk: „modellek” keresésére irányulnak. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha valóban megvannak az összehasonlításra szolgáló 
(megbízható) adatok, ismeretek.

összehasonlító tanulmányok híján néhány fejlett ország hosszú ideig büszkén 
hangoztatta, hogy az ő könyvtári — információs rendszere a legjobb a vilgáon, — ezt kell 
tehát máshol is megvalósítani, „utánozni”. De amikor megpróbálták a rendszert más 
országba (helyre) átültetni, kiderült, hogy a talaj nem alkalmas az átplántálásra. Azt 
jelentené ez, hogy minden országnak újra kell kezdenie könyvtári-információs rendszeré
nek felépítését? Egyáltalán nem! Állandóan keresnünk kell a modelleket, de mindig fel 
kell ismernünk, hogy milyen célra alkalmasak, s ennek megfelelő kritikával, módosítások
kal, az adott társadalmi körülményekhez igazítva kell őket felhasználnunk.

Az összehasonlító tanulmányok hozzásegítenek ahhoz is, hogy felismerjük „az 
egységet a sokféleségben” , és hogy könnyebben eligazodjunk a társadalmi környezetnek 
abban a szövevényében, amelyben a könyvtári és információs rendszereknek, intézmények
nek el kell látniuk sajátos feladataikat.

Az előzőekben jórészt általánosabb érvényű, elsősorban módszertani jellegű megálla
pításokat emeltünk ki a kötetből. A felsorolt, eddig nem érintett tanulmányok jó része 
szintén tartalmaz módszertani megfontolásokat azokra a szűkebb problémakörökre 
vonatkozóan, amelyeket tárgyal.

Amint említettük, a kötet tanulmányainak többsége a nemzetközi könyvtárügy 
körébe sorolható. A valóban összehasonlító jellegű és célzatú tanulmány meglehetősen 
kevés, sok a jelenlegi helyzetet és problémákat regisztráló közlemény. Egyes tanulmányok 
semmi újat nem mondanak, s általában csak a javaslatokban találunk néhány érdekesebb 
megállapítást. Ami az egyes országokat, régiókat illeti, „túlteng,, az amerikai helyzetre, 
fejleményekre vonatkozó ismertetések száma.
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A kötetben igen sok nemzeti és nemzetközi könyvtári és információs szervezetről, 
intézményről esik szó, ezért alkalmas arra, hogy a nemzetközi helyzetről — ha csak 
„madártávlatból” is — áttekintést szerezzünk belőle. A kötet egészéről az a benyomásunk 
alakul ki az átolvasás során, hogy nem képviseli elég meggyőzően az összehasonlító és 
nemzetközi könyvtártudományt, mint önállósuló kutatási szakterületet.

GYŐRÉ Pál

A Bertelsmann Briefe humorából
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