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NEMZETKÖZI KUTATÁS
A NEMZETI KÖNYVTÁR TIPOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAIRÓL

Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat első szakaszának tapasztalatai

HAVASI Zoltán

Előzmények és indokok

A szocialista országok könyvtári osztályai vezetőinek és nemzeti könyvtárai igazga
tóinak 6. munkaértekezlete (Moszkva, 1973) kezdeményezett közös kutatásokat 
a könyvtári elmélet aktuális kérdéseiben. A 7. (Martin, 1975) és a 8. (Moszkva, 1977) 
értekezlet programjaiban konkretizált ajánlások között szerepelt A nem zeti könyvtárak  
tipológiai sajátosságai a fe jle tt szocialista társadalomban c. téma kidolgozásának igénye is. 
A nemzeti könyvtári témájú szakirodalom viszonylagos bősége ellenére is szembeszökő 
volt ugyanis az általánosítás fokára eljutó publikációk kis száma. Szintetizáló tanulmá
nyok létrehozásához viszont speciális összehasonlító vizsgálatok látszottak szükségesnek, 
olyanok, amelyek biztosítják a probléma komplex megközelítését és az egymásnak 
megfelelő adatok összevetését. Általános (nemzetközileg megfigyelhető) jelenség a nemze
ti könyvtárak szerepének a hazai könyvtári rendszereken belüli növekedése és a nemzet
közi információs rendszerek kialakításában való közreműködése. Ez a körülmény 
fokozottan követeli a szocialista nemzeti könyvtári sajátosságok meghatározását, e könyv
tártípus tudományos-kutató központ jellegének az eddigiekhez képest gyorsabb megerő
södését. A közös kutatási téma programba vételét befolyásolta a nemzeti információs 
rendszerek akkoriban születő koncepciója (NATIS), amelyet az UNESCO javasolt és 
1974-ben a dokumentáció, a könyvtárak és a levéltárak nemzeti infrastruktúrájának 
tervezéséről tartott kormányközi konferencia, továbbá az UNESCO közgyűlésének 
18. ülésszaka fogadott el.. A koncepcióval való foglalkozás követelte a nemzeti informá
ciós rendszereket alkotó intézmények, közöttük a nemzeti könyvtárak, működése általá
nos és specifikus vonásainak vizsgálatát. A nem zeti könyvtárak szerepe a nem zeti és 
nem zetközi információs rendszerekben c. dokumentum, amelyet a nemzeti könyvtárak 
igazgatóinak értekezletén (Lausanne, 1976. aug.) fogadtak el, még további ösztönzést 
adott a szocialista nemzeti könyvtár sajátosságainak meghatározására.

Indul a közös vállalkozás

Ilyen előzmények után végeznek közös munkát a szocialista országok nemzeti 
könyvtárai A nemzeti könyvtárak tipológiai sajátosságai a fejlett szocialista társadalom
ban c. témában. A kutatást koordináló és vezető intézmény a Lenin Könyvtár. A kutatás
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első szakaszában (1976. aug.—1977. szept.) a bolgár, a csehszlovák (a prágai Státní 
knihovna ÍSR , a martini Matica slovenska), a lengyel, a magyar, a német (a berlini 
Deutsche Staatsbibliothek, a lipcsei Deutsche Bücherei), a szovjet (Lenin Könyvtár és 
a szövetségi köztársasági) nemzeti könyvtárak vettek részt. A közös kutatás résztvevőit 
felkérték, hogy határozzák meg a nemzeti könyvtár fogalmát, mondjanak véleményt 
a szocialista nemzeti könyvtárak fejlődési perspektíváiról, figyelembe véve a nemzeti 
és nemzetközi információs rendszerekben való közreműködésük feltételeit. A következő 
módszertani dokumentumok álltak rendelkezésre: a) Séma a nemzeti könyvtár funkcio
nális tevékenységének elemzésére; b) A szakértők kérdőíve. A szakértőknek értékelniük 
kellett minden egyes funkció jelentőségét, ki kellett választaniuk a fontosabbakat és 
másodlagosakat a mai nemzeti könyvtárral szemben támasztott követelmények 
szemszögéből.

A közös nevező megkeresésének buktatói

A kérdőívek kézhezvételekor biztosítottuk szovjet kollégáinkat: rendkívüli jelentő
séget tulajdonítunk a nemzeti könyvtár funkciói és tipológiai sajátosságai vizsgálatának. 
Tapasztalhattuk, hogy A nemzeti könyvtár funkcionális tevékenysége elemzésének témája 
című kérdőív (amely a nemzetközi összehasonlító kutatások céljait szolgálta) kitöltése 
nem okozott különös nehézséget, mert a gyakorlatunk szerinti válaszokat kívánta. Ugyan
akkor A nemzeti könyvtár sajátosságai a fejlett szocialista társadalomban című kérdőívre 
(amely az úgynevezett könyvtártudományi kérdőív alcímet viselte) már nehezünkre esett 
a nézetünket pontosan tükröző válaszokat adni. Teljesen egyetértettünk a vállalkozás 
végső céljában: meghatározni a szocialista országok nemzeti könyvtárai tevékenységének 
általános és specifikus vonásait, elfogadható prognosztikai-orientációs képet alkotni 
a nemzeti könyvtár további fejlődéséről. Azonban sajnálattal állapítottuk meg: a második 
kérdőív nem minden tekintetben adott lehetőséget (struktúráját és logikai szisztémáját 
tekintve) a differenciált véleménynyilvánításra. Igaz, hogy alkalmat adott a kérdőponto
kon kívüli szöveges kiegészítésre, a n yito tt, azaz alternatíva nélküli kérdésekben történő 
válaszadásra, de ez önmagában arra mutatott, hogy a kérdések nem számoltak eléggé 
a specifikus sajátosságokkal. Például: az alapfunkciók iránt érdeklődő kérdéscsoportban 
nem szerepelt a nemzeti bibliográfiai funkció. Jól tükrözte ennek a kérdőpontnak a meg
fogalmazása, hogy a Szovjetunióban nem a Lenin Könyvtár a felelőse ennek a nálunk 
1946 óta töretlenül nemzeti könyvtári funkciónak minősülő tevékenységnek. A kérdőív 
ugyanezen kérdéskörén belül együttesen került megfogalmazásra a hazai külföldi 
kiadványok lehető legszélesebb körű gyűjtése. Nem adott módot ez a megközelítés 
a differenciált válaszadásra, vagyis arra: a hazaiban a legszélesebb körű gyűjtés a kívána
lom, a külföldiben lehetetlen a legszélesebb körű gyűjtés. Számos esetben tehát nem 
azért esett nehezünkre a válaszadás, mert nem volt véleményünk, hanem azért, mert 
a kérdések nem adtak elegendő alternatívát. így, a kérdőív kitöltésében általunk tapasz
talt nehézségek vezettek bennünket arra, hogy kezdetben nem is kértünk más hazai 
szakembereket válaszadásra. Továbbá azért sem vontunk be a vállalkozás legkezdetén
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másokat a véleményező munkába, mert hazai szakembereink felfogása meglehetősen egy
séges volt a nemzeti könyvtári feladatokat illetően, Íriszen az 1976. évi magyar könyvtári 
törvényerejű rendelet — előzetes széles körű tájékozódás alapján — elég egyértelműen 
megfogalmazta a nemzeti könyvtári funkciókat. Úgy érezhettük tehát, hogy a nemzeti 
könyvtár fogalmát célzó kérdésre adott válaszunk tükrözte a magyar szakemberek véle
ményét. Azért is foglaltuk össze külön is a nemzeti könyvtár funkciójáról vallott felfo
gásunkat, mert érzékeltetni kívántuk az UNESCO meghatározástól eltérő jellegét, az 
ugyanis — megítélésünk szerint — túlhangsúlyozta a „megőrző” szerepet. A Lenin 
Könyvtár nyomatékos kérésére később mégis megkértük legkiválóbb hazai szakértőinket 
a kérdőívek kitöltésére és válaszaikat eljutattuk a közös kutatást koordináló szovjet 
intézménynek. Tíz hazai szakembert kértünk fel és közülük az alábbiak végezték el önzet
lenül a munkát: az OSZK-ból Ferenczy Endréné, Havasi Zoltán, Papp István, Zircz Péter, 
más könyvtárakból: Csüry István, H. N ém eth  Zsófia.

A kutatás első szakaszának lezárása

A Lenin Könyvtár a szocialista nemzeti könyvtárak tevékenységének alapvető 
irányairól kapott leíró jellegű adatokat összevetette, összehasonlította a kapott informá
ciókat, feltárta a megjelölt funkciók tartalmát és a nemzeti könyvtár fejlődésének alter
natív variánsait. Az összegezés konklúziója a múlt évben publikálásra került: 
OSZIPOVA, I. P :  Tipologicseszkie oszobennoszti nációnál nőj biblioteki v razvitom  
szocialiszticseszkom obscsesztve (Osznovnüe itogi 1-go etapa mezsdunarodnogo 
szravnitelnogo iszszledovanija). = Bibliotekovednie i Bibliografija za Rubezsom. 1978. 
69.vüp. 3—24. p. A nemzeti könyvtár tipológiai sajátosságai a fejlett szocialista társada
lomban. (Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat első szakaszának alapvető eredményei.)

Az összegezés szerint: a szakértői értékelések minőségi színvonalát a szakértők 
összetétele határozta meg. A közös kutatás résztvevői voltak: az összes ország több mint 
250 szakembere, akik különböző típusú könyvtári és információs intézményben: nemzeti, 
egyetemi, szak- és egyéb könyvtárban, felsőfokú szakoktatási intézményben, tudomá
nyos-tájékoztatási szervben dolgoznak. A szakértők túlnyomó többsége felsőfokú vég
zettségű, 113-nak van tudományos fokozata, sokan közülük több mint 15—20 éve 
dolgoznak a könyvtárügyben.

A szakértők 90 %-a meg van győződve arról, hogy a nemzeti könyvtár köteles 
biztosítani a hazai kiadványok gyarapításának teljességét. Munkájának ezirányú alkotó
része, amely tipikus a nemzeti könyvtár számára, a „patriotica” gyűjtemény gyarapítása. 
A külföldi irodalom gyűjtésében a szakértők 99 %-a kitart a válogatás szükségessége 
mellett. A szakértők nézetei a központi feldolgozás kérdésében eléggé különbözőek, ezt 
a nemzeti könyvtári rendszerek létrejöttének folyamatában a történelmileg kialakult 
munkamegosztás határozza meg. A szovjet összegezés szerint: a külföldi szakértők úgy 
tartják, hogy a nemzeti nyomdatermékek bibliografizálása a nemzeti könyvtár egyik 
legfontosabb funkciója. A szocialista országokban a könyvtári és információs rendszerek 
más láncszemeinek megnövekvő potenciálja eredményeképpen a nemzeti könyvtár
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számára lehetővé vált, hogy csak meghatározott olvasócsoportokat szolgáljon ki. Jelenleg 
a szolgáltatás prioritási elve uralkodik. A könyvtárak és a tájékoztatási szervek alrendsze
reinek integrációja pedig ügy érhető el, hogy a nemzeti könyvtárat az országos rendszerbe 
kapcsoljuk, mint a kulturális és művészeti tájékoztatás ágazati központját. A nemzeti 
könyvtár mint tudományos kutatóintézet tevékenységének specifikuma nemcsak olyan 
témák kiválasztásában nyilvánul meg, amelyek elvi jelentőségűek a könyvtár- és könyv
kultúra szempontjából, hanem a tudományos munka szervezési formáiban is. A nemzeti 
könyvtári módszertani funkció tartalmának és módszereinek pontos meghatározása érde
kében mélyebb vizsgálatok szükségesek. A szocialista nemzeti könyvtárak jelenlegi 
nemzetközi együttműködéseinek megkülönböztető vonása — bizonyos meghatározott 
területeken — az átmenet lehetősége az integrációhoz. Több szakértő véleménye szerint: 
a nemzeti könyvtárnak azt a funkcióját, hogy a nemzetközi könyvtári kapcsolatok köz
pontja, a dominánsokhoz kell sorolni. A szocialista típusú nemzeti könyvtárak tipikus 
vonásai kitűnnek mind a különböző szocialista országokban folyó tevékenységük össze
hasonlító elemzésében, mind a kapitalista és fejlődő országok nemzeti könyvtárainak 
munkájával való összehasonlításokban, amelyeket viszont a kutatás során külön nem 
tanulmányoztak.

A kutatás második szakaszának feladatai

A közös kutatás koordinálói szerint: csak bizonyos javaslatok fogalmazhatók még 
meg a nemzeti könyvtár fogalmának kidolgozásához. Az UNESCO által 1970-ben elfoga
dott meghatározás nem elégíti ki a szakértőket, mert a nemzeti könyvtárat elszigetelten, 
a nemzeti könyvtári és információs rendszereken kívül tekinti, tevékenységének tartalmát 
pedig gyakorlatilag az állománygyarapításra és feldolgozásra korlátozza. A szakértők 
fontos elvi megállapításaiból és a nemzeti könyvtárak 1976-os értekezletének dokumen
tumaiból és mondandójából két követelmény adódik az új meghatározással szemben:
1) rendszerszemléleti és komplex megközelítés a nemzeti könyvtár tevékenységének tar
talmi meghatározásában; 2) a nemzeti könyvtár által ellátott távlati feladatok pontos 
tükrözése. A meghatározás általános részébe célszerű lenne belevenni a nemzeti könyvtá
rak, mint ideológiai és tudományos-információs intézmények jellemzőit. Fontos arról is 
szólni, hogy a nemzeti könyvtár az állam központi könyvtára, ebben a minőségében 
felelős a könyvtári rendszer munkájáért, részt vesz a rövid- és hosszútávú tervek létrehozá
sában és megvalósításában, a hazai és nemzetközi információs rendszerek fejlesztésében. 
A meghatározás második részében lehetne logikusan jellemezni a nemzeti könyvtár funk
cióit és ezek realizálásának módjait a nyomtatott termékek és más információhordozók 
gyűjtése, tárolása, feldolgozása és terjesztése területén. A nemzeti és nemzetközi informá
ciós rendszerek fejlődésének dinamizmusa megköveteli a nemzeti könyvtárak pozíciójá
nak minél pontosabb meghatározását, mind fejlődésük általános kérdéseiről, mind 
konkrét irányokban folyó tevékenységükről végzett együttes összehasonlító vizsgálatok 
alapján. Ez alkotja A nemzeti könyvtárak tipológiai sajátosságai a fejlett szocialista társa
dalomban c. téma további együttes kutatásának tartalmát. A közös kutatásokhoz
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illeszkedik még a Lenin Könyvtárnak az a terve, hogy 1980-ban A szocialista típusú 
nem zeti könyvtár fejlődésének tendenciái és perspektívái címen egy gyűjteményes kiad
ványt jelentetne meg, amelyben 10 szocialista ország egy-egy szerzője foglalná össze 
véleményét a kutatások eredményeit hasznosítva.

Az egyik fontos elméleti konklúzió

A közös kutatás már eddig is értékes módszertani tapasztalatokkal járt, ám több 
elvi tanulság is leszűrhető immáron. Az a haszon önmagában méltánylandó, hogy a nem
zeti könyvtárosokat feladataik mélyebb értelmezésére készteti. Reményt látunk az 
elméleti munka igényességének fokozódásában, a nemzeti könyvtárak kutató központ 
jellegének megerősödésében. Bennünk határozottan alátámasztást kap az a meggyőződés, 
hogy a nemzeti könyvtárak történeti fejlődésében is érvényesül a nemzeti fejlődés és 
internacionalizálódás együttesen meglévő két történelmi tendenciája. Tehát a szocialista 
nemzeti könyvtár sajátosságai ideológiai értelemben a társadalmi fejlődés e két történelmi 
tendenciájából: a nemzeti fejlődés és internacionalizálódás elválaszthatatlan kapcsolatá
ból és kölcsönhatásából vezethetők le, a nemzeti könyvtári szocialista megkülönböztető 
vonásokat a szocialista nemzetté válás körülményeiben lelhetjük fel.

Most csak a nemzeti könyvtári kutatási feladatok körére szorítkozva hozunk fel 
példát. A kutatási feladatcsoportokból is csak kettőt említünk.

Az elméleti munka fejlesztését igényli az ado tt ország könyvtári rendszerének 
korszerűsítése, a nem zeti érdek. A szocialista országok érdekei közvetlenül mint önálló 
szocialista országok nemzeti érdekei jelennek meg. A szocialista társadalom nemzeti 
keretekben fejlődik, a nemzeti függetlenség és a nemzeti erőforrások maximális mozgó
sítása a szocialista fejlődés elengedhetetlen feltétele. A szocialista forradalom minden 
országban sajátos nemzeti, történeti, gazdasági, politikai, kulturális, földrajzi és demográ
fiai viszonyok között ment végbe, és a szocializmus építése ma is eltérő körülmények 
között folyik. A szocializmus építésének és a szocialista társadalom fejlődésének a szaka
szai sem esnek egybe a különböző országokban; a szocialista fejlődés különböző szakaszai
ban az egyes szocialista országokban más-más konkrét feladatokat kell megoldani. Mindez 
a szocialista országok konkrét érdekeinek is sajátos nemzeti vonásokat kölcsönöz. A szo
cialista nemzeti könyvtár abban a kutatómunkában, amelynek során megalapozza országa 
könyvtári rendszerének továbbfejlesztését, bár nem nélkülözheti a nemzetközileg helyes
nek bizonyult és általános érvényűnek tekinthető megoldások alkalmazását, mégis az 
adott könyvtári fejlettségi szintet a maga konkrétságában és sajátszerűségében veszi alapul.

Amikor az információs rendszert elméletileg megalapozó kutató-fejlesztő munkát 
végez, sokkal inkább nem zetközi orientáltsággal kell dolgoznia. Itt a szocialista társada
lom céljainak elérése, a szocializmusban rejlő új, nagy lehetőségek felhasználása, a szocia
lizmus belső tartalékainak optimális kiaknázása csak a szocialista országok együttműködé
sének fejlesztése és elmélyítése alapján képzelhető el. Ezt követeli a társadalom életében 
az internacionalizálódás objektív folyamata és a szocialista társadalom belső fejlődése is. 
A szocialista országok többsége a fejlődés olyan szakaszába érkezett, amikor a további
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gazdasági-műszaki előrehaladás elképzelhetetlen nemzetközi szocialista gazdasági integ
ráció nélkül. Ennek pedig egy járulékos, ám nélkülözhetetlen eleme a nem zetközi infor
mációcsere korunk követelményei szerinti gyors fejlesztése. A szocialista országok 
nemzeti könyvtárai nem lehetnek elégedettek a nemzetközi információs rendszerekben 
eddig nyújtott teljesítményeikkel. Kutató-fejlesztő tevékenységüket e téren magasabb 
színvonalra kell emelniük.

Az ilyen természetű kutatások fejlesztése, az elméleti igényesség fokozása 
a szocializmus nem zetközi pozícióinak erősítése érdekében is létfontosságú.

OBSZCÉNNAK MINŐSÍTETT és a helyi középiskola könyvtárából eltávolított egy 
könyvet a chelsa-i (USA) városi Iskolabizottság. A szellemi szabadság nevében megfelleb- 
bezétt intézkedés a bíróság elé került. A salamoni Ítélet: a könyv visszakerül a könyvtárba, 
de csak azon tanulóknak adják ki, akik erre szüleiktől írásbeli engedélyt kaptak.

(School Media Quarterly. 1978/1979. 2.no.)

« ■

A HULIGÁNOK MEGFÉKEZÉSÉRE különféle módszerekhez folyamodnak az angol 
(főként külvárosi) közművelődési könyvtárak: „biztonsági” cégektől kidobóembereket 
bérelnek; társadalmi munkában alkalmaznak rendfenntartókat; csak olvasójeggyel rendel
kező fiatalokat engednek be, s egyszerre csak annyit, amennyit még könnyű ellenőrzés 
alatt tartani stb.

(Library Association Record, 1979. május)

A CSÖKKENTLÁTÓK számára — olvasótermi használatra — új olvasási segédeszközzel 
kísérletezik Angliában a Library Association: a nyomtatott szöveget képernyőre vetítik 
olyan speciális ipari tv-berendezéssel, amely 40-szeres nagyítással is tiszta képet ad.

(The British Library Research and Developement Newsletter, 1979. május)
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AZ ORSZÁGOS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
KORSZERŰSÍTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK TERVEZETÉRŐL*

DÚZS János

Az MSZMP Politikai Bizottsága és a Minisztertanács tudománypolitikai határo
zatai külön hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos az irányítás és a kutató-fejlesztő munka 
információellátásának a javítása az egész kutatás-fejlesztés (továbbiakban: KF) hatékony
ságának a növelése szempontjából.

A kutatás-fejlesztés információellátásának korszerűsítésére irányuló munkák tapasz
talatai alapján az OMFB, az MTA és a KSH vezetői arra a következtetésre jotottak, hogy 
a KF információs rendszer fejlesztését úgy lehet meggyorsítani és hatékonyabbá tenni, 
ha a rendszer két fő összetevőjére különálló, de kellően összehangolt koncepció kerül 
kidolgozásra és megvalósításra.

Ennek megfelelően — az eddigi munkák eredményeinek a felhasználásával — külön 
tervezet készült a K F  irányítási információs rendszerének (KF-IIR) a létrehozására, 
valamint az országos szakirodalmi információs rendszer (OSZIIR) korszerűsítésére.

A koncepció kidolgozását megelőző előkészítő munkák során a problémák, felada
tok, megoldási módok sokoldalú szakmai és társadalmi vizsgálata (és részben szabályo
zása) történt meg.

Ilyen alapozás következtében a koncepció az egész fejlesztést előrevivő legfonto
sabb célkitűzéseket vázolja, mint ahogy a jelen ismertetés is csak a leglényegesebb 
részeket emelheti ki.

A fejlesztés főbb célkitűzései:

A z információs szolgáltatások korszerűsítése és fejlesztése tekintetében:
— a felhasználók információs igényeinek fokozott megismerése és figyelembe vétele;
— a szakmai munkában közvetlenül felhasználható, megfelelően válogatott és formába 

öntött információk (adatinformáció, elemző-értékelő információ, szemlék, prognózi
sok stb.) arányának és minőségének a növelése üj szolgáltatások szervezésével és 
a jelenelegiek racionalizálásával;

* A következőkben ismertetett tervezet a tárcaközi egyeztetést követő' jóváhagyás után válik érvé
nyessé.
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— az információ továbbításának gyorsítása a felhasználóhoz, a felhasználás hatékonysá
gának fokozása visszajelző rendszerek kialakítása révén;

— a szolgáltatásokról országos tájékoztatás megszervezése és a szolgáltatások propagandá
jának a javítása.

A  dokum entum bázis összehangolt fejlesztése a világ szakirodalmából, az ésszerű 
hazái munkamegosztás és a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek jobb kihasználá
sával, az eredeti források (illetve másolataik) iránti igények fokozott kielégítésével.

A  dokum entum ok feldolgozásában munkaerő- és átfutási időmegtakarítást is nyújtó 
technika és módszerek alkalmazása, a felesleges párhuzamosságok kiküszöbölése, a minő
ség javítása, az elemző-szintetizáló jellegű feldolgozás módjainak és feltételeinek bizto
sítása stb.

Országosan összehangolt ellátás korszerű technikával, éspedig:
— számítástechnikai kapacitás biztosítása az információfeldolgozás, a mágnesszalagos és 

egyéb számítógépi adattárak hazai hasznosításának fokozása érdekében;
— a reprográfiai kapacitás jelentős fejlesztése;
— a mikroképtechnika eszközeinek és rendszereinek fokozott alkalmazása;
— a távközlési technika alkalmazásának kiszélesítése;
— az intézmények elhelyezési és munkaviszonyainak fokozatos javítása, különös tekintet

tel az aggasztó dokumentumelhelyezési problémákra.
A szakirodalmi információs tevékenységre fo rd íto tt erőforrásoknak hatékonyabb 

kihasználása minden szinten.
Ilyen alapozás következtében a szakirodalmi információs rendszernek ez a korszerű

sítési koncepciója tehát szelektív jellegű. Ez azt jelenti, hogy sokoldalú vizsgálódás és meg
vitatás alapján a szakirodalmi információs tevékenységnek azokat a főfeladatait/válasz
tottuk ki, amelyekhez a további feladatokat rendelve elérhetjük, hogy
— miközben az innovációs lánc egészének, elsősorban a KF szakirodalmi információ-igé

nyeinek a kielégítése viszonylag gyors ütemben javul,
— egyszersmind jelenlegi szakirodalmi információ-ellátási hálózatunkat rendszerszerű 

fejlesztés révén a jelenleginél jóval szervezettebbé és jobb hatásfokú, valóban 
„országos” szakirodalmi információs rendszerré alakítjuk.

A realizálás fő feladatai

A legfontosabb célok eléréséhez a következő három főfeladat megoldása szükséges:

I. A  korszerű (számitógépes) információs technológiák alkalmazásának fejlesztése
II. A z  Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIIR) koordinációjának 

fejlesztése
III. A  szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése a m inisztérium ok terüle

tén
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I. A korszerű (számitógépes) információs technológiák alkalmazásának fejlesztése

Az OSZIIR korszerűsítésének döntő feladata a számítógépes szakirodalmi informá
cióellátás országosan koordinált fejlesztése, a mágnesesen rögzített, számítógéppel kezel
hető információbázisok alkalmazásának fokozatos kiterjesztésével, beleértve a nemzetközi 
információs hálózaton keresztül távadattovábbítással közvetlen hozzáférést biztosító 
kapcsolatok fejlesztését is.

A gazdasági — ezen belül különösen a KF — tevékenységhez szükséges, világszerte 
keletkezett tudományos és műszaki stb. eredményekről és tapasztalatokról szóló szakiro
dalmi információk időben történő megismerése, kiválasztása és alkalmazása e technika 
felhasználása nélkül ma már lehetetlen.

A korszerű információs technika fejlesztése keretében két feladatot emelünk ki: 

1) A mágnesszalagos adatbázisok o f f  line és on line hasznosításának fejlesztése

A korszerű mágnesszalagos szolgáltatások fokozatos bevezetésében — az országos 
koordináció keretében — a decentralizáció elvét kell érvényesíteni: a szolgáltatásokat 
eddig is alapjában abban a népgazdasági (ipar-tudomány stb.) ágban és azokban az intéz
ményekben szervezték meg és kell a jövőben is megszervezni, ahol az illető adatbázis iránt 
az igény a legerőteljesebben jelentkezik, ahol a szolgáltatáshoz szükséges szakismeret és 
szakirodalmi bázis is felhalmozódik. A népgazdasági (ipar-, tudomány-) ágakat átfogóan 
érintő adatbázisokat az országos (esetenként az ágazati, szakterületi) koordináló szerv, 
megfelelő információs intézményében kell kialakítani.

A mágnesszalagos adattárak beszerzése terén, a nemzetközi és a külföldi partne
rekkel való kapcsolatainkban növekvő mértékben kell kihasználni az információcsere, 
a viszontszolgáltatás lehetőségeit, elsősorban a külföldi gépi adatbázisokhoz hazai input
adatok szolgáltatása révén.

A szalagról nyert bibliográfiai és egyéb információhoz a felhasználó részére a doku
mentumot eredeti vagy másolt formában — esetleg fordításban is — a szakkönyvtári rend
szer bocsátja rendelkezésre.

A mágnesszalagos adatbázisok o fflin e  hasznosítása terén jelenleg (1979 .1. félév) a helyzet 
a következő:

Kilenc mágnesszalagos adatszolgáltatás működik hazánkban üzemszerűen:
-  ASZBA,
-  BIBDOSZ,
-  CAC,
-  DERWENT,
-  INIS,
-  INSPEC,
-  METADEX,
-  SZÁMOK-INIS,
-  VILÁGPOLITIKAI INFORMÁCIÓ
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Vizsgálat, illetve előkészítés alatt áll a következő tizenhárom adatbázis használatba 
vétele: ABACUS, AGRIS, AISZ-MISZON, COMPENDEX, INFORMECON, IRRD, ISDS, 
MNB, NTMIK-TKNSIR, PASCAL-GEODE, SCI, VINITI-MISZOD, WAA.

Külföldi adatbázisokkal való on line kapcsolat kialakítására két sikeres kísérlet történt.

Mivel a külföldi (elsősorban az NTMIR) eredetű adatbázisok állományához való 
közvetlen hozzáférés az OSZIIR fejlesztésének fontos kérdése, az on line kísérletek foly
tatása szükséges és indokolt. Ezért az 1980. évben célszerű a közvetlen kapcsolatteremtés 
kísérleteinek lefolytatása és a kísérletek alapján állandó on line kapcsolat létesítése egy
részt elsőként az NTMIK (Moszkva) Tudományos Kutatások Speciális Információs 
Rendszere, illetve a VINITI (Moszkva) számítógépi adatbázisaival, másrészt a Bécsen 
keresztül hozzáférhető adatbázisokkal, mindenekelőtt az INIS és az AGRiS adattáraival.

2) A szakirodalmi információs tevékenység technikai eszközbázisának fejlesztése

A szolgáltatások hatékonyságának fokozásához -  különösen a mágnesszalagos 
adattárak információtömegének megfelelő kezeléséhez, a felhasználók kiszolgálásához — 
szükséges a rendszer technikai eszköztárának fokozatos, jelentős és összehangolt fejlesz
tése. Elsősorban az alábbi műszaki fejlesztési feladatok megoldása szükséges:
— számítástechnikai kapacitás biztosítása az információfeldolgozás, a mágnesszalagos és 

egyéb számítógépi adattárak hazai hasznosításának fokozása érdekében, elsősorban 
néhány országos jelentőségű információs intézmény és nagykönyvtár részére;

— a reprográfiai kapacitás (hálózat) fejlesztése, elsősorban a nagy tömegű igények kielé
gítésére hivatott intézményekben;

— a mikroképtechnika eszközeinek és rendszereink fokozott alkalmazása (hálózatának 
kialakítása), a szolgáltatási sebesség fokozása, az állományvédelem, a tárolási problé
mák enyhítése céljából;

— a távközlési technika eszközeinek fokozatos alkalmazása az információnyújtás sebessé
gének növelésére, beleértve a közvetlen (on-line) kapcsolódást is nagy számítógépes 
adattárakhoz.

II. A z Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIIR) koordinációjának 
fejlesztése

A szakirodalmi információs igények kielégítésében közel kétezer vállalat, intéz
mény, ill. azok szakirodalmi információs (szakkönyvtári) szervezeti egysége vesz részt. 
A saját keretein belül is erősen differenciált szakirodalmi információs rendszer hatékony 
fejlesztésének kiemelkedő fontosságú feltétele az irányítás és a végrehajtás különböző 
szintjein egyaránt jól működő koordináció kialakítása.

A szakirodalmi információellátás országos koordinálásának a fejlesztését a követke
ző tények és összefüggések indokolják:
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— a szakirodalmi információs rendszer a minisztériumok felügyelete alatt működő 
információs intézmények és szakkönyvtárak országos együttműködése révén a gazda
sági tevékenység valamennyi szakaszát (tehát a KF-en kívül a termelés és az értékesítés 
szakaszait is) kiszolgálja az irányítás és a végrehajtás szintjén egyaránt;

— a szakirodalmi információs tevékenység sokoldalú kapcsolatban áll a szakinformációs 
tevékenység más formáival is (pl. szakelőadás, szakkonferencia, szakfilm, szakkiállítás, 
szakvásár, RTV adások stb.);

— az információellátás hatékonysága és gazdaságossága nagymértékben függ a nemzetkö
zi, mindenekelőtt a KGST országokkal, az ENSZ szervezetekkel és más nemzetközi 
információs szolgáltatásokkal való információs együttműködéstől;

— a szakirodalmi információs rendszer gépesítésének, mindenekelőtt számítógépesítésé
nek hatékony fejlesztése a vonatkozó országos fejlesztési program részeként lehetséges;

— a korszerű szakirodalmi információs technológia bevezetéséhez, alkalmazásának kiszé
lesítéséhez szükséges szakemberek képzése csupán országos méretekben összehangolva 
lehet kielégítően gyors és hatékony;

— a mágnesszalagos információbázisokból nyert bibliográfiai stb. adatokhoz a szakkönyv
tári rendszernek kell a felhasználó rendelkezésére bocsátania a megfelelő dokumentu
mokat eredeti vagy másolati formában, esetleg fordításban is.

A z országos koordináció tárcaközi szerve: a Szakirodalmi Információs Tanács (SZÍT)

Mivel a fejlesztés tárcaszintű, egyes tárcák közötti, illetve valamennyi tárcára kiter
jedő együttműködést is igényel, célszerű, hogy az OMFB elnöke felügyelete alatt, az 
érdekelt minisztériumok képviselőinek és szakembereinek részvételével Szakirodalmi 
Információs Tanács (SZÍT) működjék — (az eddigi Szakmai Információs Konzultatív 
Bizottság, ill. a Szakmai Információs Tárcaközi Bizottság helyett).

A SZÍT koordinációs feladatai kiterjednek a következőkre:

— a korszerű információs technológia alkalmazása,
— a kompatibilitást biztosító szabályozások kialakítása és érvényesítése,
— az egyes szakterületi (műszaki, természettudományi, orvostudományi, agrártudomá

nyi, társadalomtudományi) szakirodalmi információs tevékenységek együttműködése,
— a nemzetközi (KGST és más viszonylatú) információs kapcsolatok fejlesztése,
— az információs szakemberképzés fejlesztése,
— a szakirodalmi információs rendszer szükségszerű összehangolása a szakkönyvtári 

rendszerrel,
— a korszerűsítési koncepció „karbantartása” , fejlesztése.

A z  országos koordináció egyes területeinek feladatai és szervei

A korszerű (számitógépes) információs technológia alkalmazásának országos 
koordinációja terén az OMFB irányításával és az érdekelt tárcák közreműködésével 
elsősorban a következő feladatokat kell megvalósítani:
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a) az igénybevehető szolgáltatásokról időszakosan tájékoztató kiadvány közreadása;
b) a mágnesszalagos adattárak beszerzésének véleményezése, ajánlása;
c) a számítástechnikai és a csatlakozó mikro- és reprotechnikai bázis egységes 

kialakítását célzó javaslatok, ajánlások kidolgozása, ill. véleményezése;
d) a szolgáltatáshoz szükséges software-fejlesztés összehangolása;
e) a szolgáltatások országos (egyes esetekben: NTMIR) jellegének elősegítése, a jogi 

előírások betartásának figyelemmel kísérése;
f) a szolgáltatások megfelelő árpolitikájának kialakításában való közreműködés;
g) a szolgáltatások nyilvántartásának, időszakos értékelésének biztosítása;
h) a szükséges szakemberképzéssel kapcsolatos igények meghatározása, kielégítésük 

figyelemmel kísérése.

A kom patibilitást biztosító szabályozások kialakítása és érvényesítése terén 
koordinálandó feladatok:

a) az országos jelentőségű informatikai KF feladatok és a megvalósításukhoz 
szükséges intézkedések koordinációs tervének elkészítése, a kutatás-fejlesztés 
bázisintézményeinek kijelölése; a végrehajtás figyelemmel kísérése az OMFB 
irányításával;

b) a szakirodalmi információs tevékenységre vonatkozó, elavult hazai szabványok, 
előírások gyorsított ütemű korszerűsítése; a nemzetközi — elsősorban NTMIR — 
szabványok, előírások hazai bevezetésének meggyorsítása a hazai intézmények
nek és a szakembereknek a munkába való tervszerűbb és intenzívebb bevonása 
révén, a Magyar Szabványügyi Hivatal irányításával;

c) az informatikai KF eredmények, szabványok, előírások országos elterjesztésének 
és alkalmazásának elősegítése az informatikai módszertani kiadványok fokozott 
összehangolása, megfelelő képzési formák alkalmazása stb. révén, az OMFB 
irányításával;

d) a pénzügyi szabályozás terén a szakirodalmi információs tevékenység átfogó 
finanszírozása módjának kidolgozása, a Pénzügyminisztérium irányításával;

e) az eltérő jogi feltételrendszerben működő szakirodalmi információs szervek 
tevékenysége egységes jogi kereteinek meghatározása, az Igazságügyi Minisztéri
um irányításával.

A szakirodalmi információs tevékenység „szakterületi" koordinációja azért vált 
szükségessé, mert a fejlődés során olyan tudományági és ágazati, iparági és alágazati stb. 
csoportok alakultak ki, amelyek információszükséglete viszonylag homogén, a kielégíté
süket szolgáló dokumentumbázis viszonylag jól körülhatárolható; végül az információ- 
igények kielégítésének módszerei, szokásai, sajátos eszközei is sok rokonvonást mutatnak.

Ezek az analógiák tették lehetővé és célszerűvé az egyes szakterületeken belül és 
azok között a szakirodalmi együttműködés kialakulását, függetlenül a minisztériumi 
felügyeleti területek határaitól.
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A szakirodalmi információs tevékenység működésének és fejlesztésének — az egyes 
felügyeleti területeken is érvényes — szakterületi koordinációja a következő országos 
hatáskörű szervek (továbbiakban minisztériumok) irányításával és az érdekelt minisztériu
mok (jelentős információs intézményeik) közreműködésével valósul meg:

a) természettudományi szakterület MTA
b) műszaki szakterület OMFB
c) mező-, erdőgazdasági és élelmiszeripari szakterület MÉM
d) egészségügyi szakterület EüM
e) társadalomtudományi szakterület MTA (+KM)

A szakirodalmi bázis fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a KM ágazati irányítása 
érvényesül, az információs tevékenységek összehangolása tekintetében elsősorban a meg
jelöltek, ill. az OMFB állásfoglalása mértékadó.

A nem zetközi információs kapcsolatok fejlesztése terén külön figyelmet kell fordí
tani az NTMIR-en belüli, ill. kívüli koordinációra.

Az NTMIR-en belüli koordináció az OMFB irányításával a következő feladatokra 
vonatkozik:
— szervezeti-működési-technikai stb. kompatibilitás tervszerű, fokozatos kialakítása 

az NTMIR és a hazai speciális (dokumentumfajták szerint szervezett), valamint 
a minisztériumi (szakágazati) információs rendszerek között;

— a Magyar Népköztársaságból az NTMIR-be irányuló input gépi adathordozókon, 
mikrohordozókon, valamint távközlési hálózaton való továbbítási lehetőségeinek 
fokozatos kialakítása;

— az NTMIR által nyújtott információs szolgáltatások hazai hasznosításának fejlesztése, 
a szolgáltatásra kerülő mágnesszalagos gépi adatbázisok és mikrohordozókon rögzített 
dokumentumállomány fogadási és felhasználási feltételeinek biztosítása;

— az NTMIR keretében tervezett, automatizált információs hálózatokhoz való on line 
csatlakozás előkészítése, megvalósítása;

— a rendelkezésre álló — főleg szocialista viszonylatű — tanulmányutak — beleértve 
a kétoldalúakat is — e célokra orientálása, az ezek révén szerzett tapasztalatok széles 
körű ismertetése, fokozott hasznosítása.

A z NTMIR-en kívüli nemzetközi együttműködés koordinációját az OMFB és az 
MTA irányításával a következő főbb célok érdekében kell megvalósítani:
— a nemzetközi információs rendszerekbe való bekapcsolódás (bedolgozás) útján a kül

földön feldolgozott információk (pl. mágnesszalagos szolgáltatások) kedvezményes 
átvételének fejlesztése;

— a nemzetközi informatikai szervezetekben és informatikai tárgyú rendezvényeken 
történő magyar részvétel fokozott hasznosítása, a szakirodalmi információs munka 
külföldi tapasztalatainak széleskörű hazai megismertetésével, célszerű alkalmazásával.

A z OSZIIR korszerűsítésének összehangolása a szakkönyvtári rendszer fejlesztésé
vel a jelen koncepció realizálásának egyik alapvető feladatát képezi.
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A szakirodalmi dokumentumok rohamos szaporodása, az árak folyamatos emelke
dése, a dokumentumok iránti igények gyors növekedése és differenciálódása, illetve 
a beszerzésre fordítható keretek tartósan korlátozott volta szükségessé teszi a dokumen
tumbeszerzés, -kezelés és -szolgáltatás, lényegében az OSZIIR dokumentumbázisának 
koordinált korszerűsítését. Mindezt alapvetően a KM ágazati irányításával, elsősorban 
az alábbi feladatok megoldásával:
— a dokumentum-nyilvántartás országos rendszereinek (központi címjegyzékek) korsze

rűsítése, teljessé tétele, folyamatos karbantartása és információ-szolgáltatásuk fejlesz
tése;

— a dokumentum-beszerzés terén racionális munkamegosztás létrehozása, minél teljesebb 
áttekintés biztosítása, a szükségtelen beszerzési párhuzamosságok visszaszorítása; 
a hazai (gyűjtőköri, beszerzési) és nemzetközi kooperáció fokozása;

— a dokumentum-feldolgozás racionalizálása, a felesleges feldolgozási párhuzamosságok 
csökkentése (esetleg központi katalogizálás megszervezése);

— a dokumentum-szolgáltatás (eredeti, másolat, mikrofonná és fordítás) korszerűsítése; 
ennek keretében a felhasználói szükségletek és igények fokozott megismerése; a mág
nesszalagos adattárak hasznosítása során felmerülő dokumentumigények koordinált 
kielégítése;

— a dokumentumtárak elhelyezési viszonyainak javítása; megfelelő kapacitású tároló 
könyvtárak létesítése a súlyos dokumentum-elhelyezési problémák enyhítése érde
kében.

A z  információs szakemberképzés fejlesztése a koncepció megvalósításának fontos 
feltétele a jelentős létszámhiány, a jelenlegi szakember-állomány elégtelen képzettsége 
s a képzési kapacitás szűk volta miatt az OM irányításával, az érdekelt minisztériumok 
közreműködésével.

A koncepció karbantartása, fejlesztése  elengedhetetlen feladat, mivel a korszerűsí
tési koncepció megvalósítása során várhatóan új szempontok, lehetőségek, igények stb. 
merülnek fel. Gondoskodni kell tehát a koncepció időszakos felülvizsgálatáról, korszerű
ségének biztosításáról, a lehetőségekhez történő „illesztéséről'’ is. Ennek megvalósítását 
az egyes feladatok felelősei, a koordinálást az OMFB végzi.

III. A szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése a minisztérium ok területén 

Irányítási és koordinálási feladatok
Az illetékes minisztériumok (országos hatáskörű szervek) a felügyeleti területükön 

folyó szakirodalmi információs tevékenység irányítását (koordinációját) közvetlenül, vagy 
jogkörük részbeni átruházása útján látják el, biztosítva az országos, az ágazati, ill. a szak- 
területi koordináció követelményeinek érvényesülését is a felügyelt területen. A felügye
leti koordináció azonban kiteljed az adott terület igényeinek az országos, az ágazati és 
szakterületi koordinációs szervek felé való közvetítésére is.

Gazdasági ágazati minisztériumok feladatát képezi, hogy a gazdasági ágazat szakiro
dalmi információs fejlesztési szempontjait más felügyeleti területek vonatkozó tevékeny
ségeiben is érvényesítsék.
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A szakterületi koordinációt egyes minisztériumok a második főfeladat szerint 
lássák el.

A szabadalmi és a szabványügyi információs tevékenység koordinálását valamennyi 
felügyeleti és szakterület vonatkozásában az Országos Találmányi Hivatal, illetve a Magyar 
Szabványügyi Hivatal látja el.

A szakirodalmi információs rendszer alapegységei a gazdálkodó ill. igazgatási intéz
mények közel kétezer szakirodalmi információs szerve (információs osztályok, szak- 
könyvtárak stb.) Ezekkel a helyi szakirodalmi információs szervekkel a szakmai 
módszertani kapcsolatot a minisztériumok valamely (leginkább KF jellegű) főosztályuk 
irányításával és többnyire a minisztérium központi szakmai információs intézménye 
— ilyen híján — szakágazati-szakmai információs intézménye közreműködésével tartják. 
Jelenleg a helyi szakirodalmi információs szervekkel az irányítási, valamint a szakmai 
módszertani kapcsolat minisztériumonként ugyan eltérő formájú és mértékű, de ez 
a kapcsolat a helyi szervek kielégítő fejlődését csak ritkán képes megfelelően segíteni.

A minisztériumi szakirodalmi információs rendszerek korszerűsítési programjainak kidol
gozása

Annak érdekében, hogy a szakirodalmi információs rendszer koncepciójában foglalt 
korszerűsítés megvalósuljon, szükséges, hogy e koncepcióval összhangban az illetékes 
minisztériumok kidolgozzák a minisztérium jelenlegi szakirodalmi információs rendszeré
nek korszerűsítési programját.

Ennek kidolgozása és megvalósítása során különös gondot célszerű fordítani 
a következőkre:

a) A minisztérium felügyeleti területén működő (minisztériumi, szakágazati és 
helyi) szakirodalmi információs szervek az országos rendszerben való együttmű
ködésük és saját (az országos rendszerrel kompatibilis) specifikus szolgáltatásaik 
révén egyre inkább képesek legyenek a minisztérium és a gazdálkodó egységek 
szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére.

b) A minisztérium szervezetén belül legyen meghatározva a szakirodalmi informá
ciós rendszer működésének és fejlesztésének irányításával való foglalkozás 
egyértelmű szervezeti felelőssége.

c) A minisztérium központi szakirodalmi (szakmai) információs intézménye 
(minisztériumi bázisszerve), illetve ilyen híján szakágazati szakmai információs 
vagy ilyen funkcióval megbízott más intézménye a minsiztériumi szakmai 
információs irányító szerv (főosztály) közreműködésével legyen képes biztosí
tani a minisztérium területén szükséges feladatok ellátását, ezen belül különösen:
— a szakterületi szakirodalmi kooperációban való aktív részvételt, mindenek

előtt a beszerzés, a feldolgozás és a szolgáltatás terén;
— a korszerű információs technika alkalmazására történő felkészülést, illetve 

annak bevezetését és hasznosítását;

547



— a nemzetközi szervezetekben — különösen az NTMIR-ben — való együttmű
ködés fejlesztését;

— a helyi információs szervek fejlesztéséhez szükséges sokoldalú segítségnyúj
tást.

Azokban a minisztériumokban, ahol nincs központi szakirodalmi (szakmai) 
információs intézmény és ilyen létrehozása nincs előirányozva, különös figyel
met kell fordítani a szakágazati szakirodalmi információs, vagy ilyen funkcióval 
megbízott intézmények fejlesztésének minisztériumi szinten történő gondo
zására.

d) A minisztériumi korszerűsítési program a felügyeleti területen működő helyi 
információs szervek fenntartóinál olyan helyi fejlesztési tervek kidolgozását 
irányozza elő, amelyek alapján a helyi információs szervek fokozottan képesek 
lesznek egyrészt a helyi igényeknek a kooperáló hálózatból való kiszolgálására, 
másrészt szakterületüknek megfelelően az országos igények kielégítésébe való 
bekapcsolódásra.

A helyi szakirodalmi információs tevékenység fejlesztési tervének kidolgozásában 
és megvalósításában a minisztériumi központi (szakágazati) szakirodalmi (szakmai) infor
mációs intézmények, szükség szerint az országos intézmények közreműködésével nyújtsa
nak segítséget különösen a szervezeti, személyi, technikai és módszertani feladatok 
koordinált megoldása érdekében.

***

Bízhatunk abban, hogy e koncepció megfelelő programok szerinti realizálásának 
eredményeként korszerű információs technológiát alkalmazó, nemzetközileg együttmű
ködő, koordinált szakirodalmi információs rendszerünk növekvő hatékonysággal fogja 
tudni biztosítani a gazdasági tevékenység -  mindenekelőtt a KF — információigényének 
a kielégítését, egyben az információs szakma egésze megbecsülésének a növekedését.
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A KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INFORMÁCIÓ HELYZETE ÉS 
PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON

MOHOR Jenő -  SÁRDY Péter

Korunkban az információk, s ezen belül is leginkább a szakirodalmi információk 
mennyisége rendkívül gyors ütemben növekszik, s már régen túllépte azt a határt, amely
nél áttekintésük a hagyományos, egyéni módszerekkel és segédeszközök nélkül még 
lehetséges. Az, hogy mindenki, akinek munkájához információkra van szüksége, megkap
ja azokat (mégpedig a szükséges illetve a lehető teljességgel, célszerűen válogatva, ésszerű 
idő- és munkaráfordítással), ma már csak úgy érhető el, ha az információáramlás folyama
tába, az információk létrehozói és felhasználói közé megfelelően szervezett információs 
rendszert iktatunk be. A társadalmi tevékenység szféráinak különbözőségéből adódik, 
hogy ezt a műszaki életben, a természettudományok, vagy éppen az orvostudomány terü
letén rég ismert (és felismert) megállapítást most a kutlurális élet, a művészetek területé
ről szólva leírtuk. Ezen a téren ugyanis a gondolat — és az igény: a szervezett információ- 
ellátás igénye — meglehetősen újnak számít.

Ezt az új igényt számos nemzetközi kezdeményezés is jelzi már: az IFLA Művészeti 
Könyvtárak Kerékasztalának tervei; a párizsi Pompidou-központ kezdeményezése egy 
design-információs adatbank létrehozására; és végül, de távolról sem utolsó sorban, 
a szocialista országok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszerén belül 
a kulturális-művészeti információs alrendszer (Interinformkultura) létrejötte.

S ha a nemzetközi fejlemények csak alátámasztják, a növekvő hazai információs 
igények mindenképpen sürgetik, hogy egy pillantást vessünk kulturális és művészeti 
életünk információellátásának jelenlegi helyzetére, és megkíséreljük felvázolni fejlődésé
nek lehetőségeit.

Hazánk szocialista fejlődésének egyik kiemelkedő eredménye a kulturális forrada
lom győzelme, a szocialista magyar kultúra kifejlődése, kulturális és művészeti intézmény- 
rendszerének és tevékenységi szerkezetének kialakulása. Noha az elért eredményeket, 
azok jelentőségét indokoltan magasra értékelhetjük, a kulturális-művészeti élet fejlődésé
ben még számos megoldandó probléma, elérendő célkitűzés van.

Az állandó fejlődés, az egyre magasabb színvonalú és egyre szélesebb tömegek 
bevonását célzó kulturális élet továbbfejlesztése csak sok, különféle feltétel alapján 
biztosítható. E feltételek közt kiemelkedő jelentőségű a kulturális ágazat irányítása, 
amely -  magától értetődően -  folyamatosan fejlődik, és kell, hogy fejlődjék. Fejlődé
sének, fejlesztésének eszközei közt egyre nagyobb szerepet kap az információ; az irányító, 
döntéshozó párt- és állami szervek, intézmények, szervezetek vezetőinek és munkatársai
nak folyamatos, megfelelően válogatott és előkészített, gyors, megbízható tájékoztatása
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mindarról, ami hazánban, más szocialista országokban vagy másutt a világon a kultúra, 
a művészetek területén történik.

A kulturális irányításban, vezetésben dolgozók számára szükséges információk 
maguk is többfélék, és a legkülönbözőbb forrásokból származhatnak. A gazdasági-pénz
ügyi, a statisztikai, a tervezési információk mellett egyre növekvő fontosságúak a szak
mai-ideológiai, tudományos és politikai információk. Ez utóbbiak mindmáig legfontosabb 
forrása a tágan értelmezett szakirodalom, amelybe nem csupán a hagyományos, könyvek
ben, folyóiratokban publikált ismereteket értjük, hanem a szűkebb felhasználói kör 
számára készült írásos anyagokat, jelentéseket, előteijesztéseket, értékeléseket, jogszabá
lyokat, disszertációkat, tanulmányúti beszámolókat, tervezeteket és vitaanyagokat is.

A kulturális és művészeti élet szakadatlan fejlődéséhez, mind magasabb színvonalra 
emeléséhez azonban — természetesen — nem elegendő az irányítás kellő tájékoztatása és 
tájékozottsága. Információkra van szüksége a kulturális-művészeti ágazat kutatóinak és 
gyakorlati szakembereinek egyaránt, s végső soron a kultúra és a művészet eseményei, 
eredményei és kérdései iránt érdeklődő bármely szervezetnek, intézménynek vagy magán- 
személynek is.

A kulturális-művészeti információellátás helyzetéről, jelenéről szólni nem lehet, 
nem is érdemes anélkül, hogy a jövőt, az elérendő célt figyelembe ne vegyük. Ez a cél 
pedig végső soron nem lehet más, mint amit bevezetésül voltaképpen már meg is fogal
maztunk: a kulturális-művészeti információs rendszer kiépítése. Ezt a célkitűzést elérhe
tővé teszik előzményei, az információellátásban eddig elért eredmények, a már meglévő 
szolgáltatások, és szükségessé teszik a fentebb vázolt körülmények, az egyre növekvő 
szükségletek és igények. De lehetővé és szükségessé teszik a nemzetközi információs 
együttműködés nyújtotta előnyök illetve a ránk háruló kötelezettségek is. A NTMIR 
keretében kifejlesztés alatt álló Interinformkultura szolgáltatásainak hatékony hazai 
hasznosítását nyilvánvalóan csak a megfelelő hazai információs rendszeren keresztül 
lehet biztosítani, és a nemzetközi rendszerben való aktív és megbízható közreműködésünk 
egyik feltételeként szintén a hazai információs rendszer megfelelő működését jelöl
hetjük meg.

A „kultúra” rendkívül tág, sokféle módon értelmezhető fogalom, és a „művészet” 
szóval is az ember alkotó tevékenységének szélesebb vagy szűkebb körét egyaránt jelöl
hetjük. Ezért a kulturális-művészeti információellátásról szólva nem kerülhetjük meg 
tárgyának pontosabb meghatározását, melyet — gyakorlati okokból — a Kulturális 
Minisztérium tevékenységi körével szoros összhangban végezhetünk el. Kulturális-művé
szeti információellátásnak ezért azon szakterületek, kulturális, művészeti és közművelő
dési tevékenységek információellátását (illetve az azokról szóló információk nyújtását) 
nevezzük, amely területek felügyelete és irányítása a Kulturális Minisztérium ágazati 
hatáskörébe tartozik. (Nem tekintjük tehát tárgyunkhoz tartozónak például a műemlék- 
védelem vagy az építőművészet — más tekintetben igen nagy kulturális jelentőségű — 
információellátását.) A jövőről, a célokról, a kulturális-művészeti információs rendszerről 
szólva tehát voltaképpen egy szigorúan vett ágazati információs rendszer kiépítésére 
gondolunk (összhangban a Magyarországon korábban kialakult ágazati információs 
rendszerek tematikai meghatározottságával).
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A kulturális ágazat területén kifejlesztendő szakirodalmi információs rendszer 
esetében — mint már jeleztük — egyáltalán nem állunk előzmények nélkül. Gyakorlatilag 
minden, e körbe tartozó részterületen jelenleg is folyik szakirodalmi információs tevé
kenység. E tevékenységek színvonala, tartalmi kiteijedése, tárgyi és személyi megalapo
zottsága, felhasználói köre és számos más jellemzője azonban erősen eltérő, és nem 
ritkán még az egyazon részterületen folyó tevékenységek (és az ezekre épülő szolgálta
tások is) egymástól függetlenül, kellő összehangoltság nélkül léteznek.

E helyzet hátrányait szükségtelen részletezni: az előforduló párhuzamosságok fölös
legesen kötnek le munkaerőt, szellemi és anyagi kapacitást; a szakirodalmi információs 
szolgáltatások nem feltétlenül jutnak el azokhoz, akiknek munkájához a leginkább 
szükségesek lennének; bonyolultabb, összetettebb probléma esetén számos információs 
szolgáltatás egyidejű igénybevételére volna szükség, ami viszont a felhasználótól indoko
latlanul nagy idő- és munkaráfordítást igényel, eredménye pedig eléggé bizonytalan.

Mégis, nem tagadva a fenti helyzetképet, megállapíthatjuk, hogy a információs 
rendszerét van mire építeni. A kulturális ágazat számos intézményében folyik szakmai és 
szakirodalmi információs tevékenység, számos olyan információs szolgáltatás működik, 
kiadvány jelenik meg, amely már most felhasználható a rendszer kiépítéséhez, vagy 
a szükségleteknek megfelelően továbbfejleszthető.

A részletekre való kitérés előtt, mint legáltalánosabbat, elsőnek említjük meg a ma
gyar nem zeti bibliográfia rendszerét és az Országos Széchényi Könyvtár néhány további 
központi szolgáltatását, amelyek a kulturális-művészeti tájékoztatás szempontjából is igen 
jelentősek. Itt csak utalhatunk arra, hogy a könyvek nemzeti bibliográfiájának számító- 
gépes előállítása milyen további lehetőségeket kínál, a számítástechnikai módszerekben 
rejlő előnyök fokozatos kihasználása révén, vagy hogy mit nyújthat a kulturális informá
cióellátás számára az Időszaki Kiadványok Repertóriuma, a Zenemüvek bibliográfiája. 
Arról sem kell sokat szólni, hogy egyetlen ágazati információs rendszer sem nélkülözhet 
olyan országos dokumentum-lelőhely nyilvántartásokat, mint a könyvek és a külföldi 
fo lyóiratok közpon ti katalógusa és ezek szolgáltatásai, kiadványai, vagy éppen a NTMIR 
IKARR (Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere) tevékenységében 
való részvétel.

Az OSZK szakterületi információs szolgáltatásait először az irodalom területén kell 
megemlítenünk: a magyar irodalom és irodalomtudomány kurrens bibliográfiájának 
első száma a közeli jövőben jelenik meg. Figyelemre méltó információs kiadvány az Álla
mi Gorkij Könyvtár által szerkesztett és kiadott Világirodalmi híradó, amely elsősorban 
az európai szocialista országok irodalmi életének főbb eseményeiről tájékoztat. Az irodal
mi tájékoztatás fejlesztése során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
gondozásában készülő, irodalom történeti tanulm ánykötetek és fo lyó ira tok  analitikus 
bibliográfiai kartotékjait és az Európa Könyvkiadó Világirodalmi Tájékoztatóját, amely 
a lektori jelentések szemléjét tartalmazza.

A színházművészet területén elsősorban a Magyar Színházi Intézet dokumentációs 
és tájékoztató tevékenységét kell számításba venni. Az Intézet adja ki — egyebek között — 
a Magyarországi Színházak Műsora c. adattárat, több idegen nyelven a magyar színházi
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híreket, és a Dramaturgiai Híradót. Állománya révén a jövőben a mainál nagyobb súllyal 
kaphat szerepet az OSZK Színháztörténeti Tára is.

A zene- és táncművészet információellátása szempontjából kiemelkedő fontosságú 
a magyar nemzeti bibliográfiai rendszer részét képező zenemű-bibliográfia, amely a hang- 
lemezkiadást is regisztrálja (az OSZK kiadásában); a KMK Uj K o tták  és Uj Hanglemezek 
című, elsősorban a könyvtárak állománygyarapítási munkáját segítő kiadványai; az 
Állami Gorkij Könyvtár Zenei Szakirodalmi Tájékoztató című információs kiadványa, 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár most induló Zenei Tájékoztatója. A Magyar Táncmű
vészek Szövetsége Külföldi Szem le címen, a nemzetközi szaksajtóból való szemelvények 
közreadásával járul hozzá a terület információellátásához. A hanglemezgyártás és -forgal
mazás területén a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Hanglemez című tájékoztató folyó
iratát említhetjük. A továbblépés érdekében feltétlenül meg kell majd vizsgálni, hogyan 
hasznosíthatók hazánkban a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) keretében 
folyó vállalkozások. Intézményeink közül e téren elsősorban az OSZK Zeneműtára és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára vehető figyelembe.

A filmművészet, filmgyártás és -forgalmazás területén az információellátás intézmé
nyi bázisát elsősorban a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum adja. Szakmai 
tájékoztató kiadványai közül a Filmográfiai Közlem ények, a N em zetközi Film tájékoz
tató  és a Film tudom ányi Szem le a legjelentősebbek. Az információellátás nélkülözhetet
len eszköze a KM Filmfőigazgatósága által kiadott Filmforgalmazási Adattár, de figye
lembe kell venni a Magyar Televízió Tv-filmográfiáját is.

A szakirodalmi, szakmai tájékoztatás publikált információforrásokkal kevéssé 
ellá to tt területei közé kell sorolnunk a művészetoktatást (rendszeresen, közreadottan 
jószerivel csak a statisztikai adatok állnak rendelkezésre); a képző- és iparművészetet 
(bár e téren nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Ipari Formatervezési Tájékoztató Köz
pont tevékenységét); a levéltárügyet (a Levéltári Közlemények ugyan közli a magyar 
levéltári szakirodalom bibliográfiáját); továbbá a könyvkiadás és -teijesztés területét (itt 
elsősorban a propaganda-tevékenység fejlett, de a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz
tők Egyesülése gondoskodik a könyvesboltok tájékoztatásáról és rendszeresen közreadja 
a magyar könyvkiadás statisztikai adatait is).

A szűkebb értelemben vett közművelődés (a művelődési otthonok, az amatőr 
művészeti tevékenység, az iskolán kívüli felnőttoktatás stb.) területén a Népművelési 
Intézeté a vezető szerep. Kiadványai közül itt csak a Rendezvény-naptárt, a Híradó 
című szakmai tájékoztatót és a magyar illetve a külföldi közművelődési irodalomról 
megjelenő tájékoztatókat említjük. A kulturális ágazat statisztikai rendszerében természe
tesen rendelkezésre állnak a közművelődés adatai is, és nem feledkezhetünk meg az olyan 
kiadványokról sem. mint például a szolnoki Fórum, az egri Módszer, vagy a Stúdió  
(a Fővárosi Művelődési Ház gondozásában).

A múzeumügy, muzeológia és restaurálás szakirodalmi és szakmai tájékoztatását 
elsősorban a Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ biztosítja. Szolgáltatásai 
közül csak két kiadványt említünk: Figyelő című szemelvénygyűjteményét a külföldi 
múzeumi és restaurátor szakirodalomból, valamint többkötetes nagy vállalkozását,
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a magyar m úzeum ok kiadványainak bibliográfiáját, amely több sorozatban a múzeumi 
évkönyvek és fo lyó ira tok  repertórium át is magában foglalva jelenik meg.

A kulturális ágazat szakirodalmi és szakmai információs eszközökkel, lehetőségek
kel talán legjobban ellátott területe a könyvtárügy. A statisztikai adatokat rendszeresen, 
több kiadvány is közreadja. A könyvtárak munkáját az Uj Könyvek, az Események-évfor- 
dulók és az Eseménynaptár segítik. A művelődésügy vezetőinek tájékoztatását célozza 
a Könyvtár és Művelődés; a magyar szakirodalom külföldi megismertetését angol és orosz 
nyelvű referáló folyóirat (HLISA, VELBI); a magyar könyvtárosokat informálja a Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája és a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 
című referáló lap valamint a gyakori szakirodalmi szemle kiadványok (valamennyi az 
OSZK-KMK kiadványa). A könyvtárügyi tájékoztatás szempontjából nagy jelentősége 
lesz a magyarországi könyvtárak központi nyilvántartásának: ennek, s az erre épülő infor
mációszolgáltatásnak a kiépítése az OSZK legközelebbi feladatai közé tartozik.

A kulturális-művészeti információellátás jelenlegi helyzetének itt vázolt, rövid 
áttekintéséből is látható, hogy a továbblépéshez mindenek előtt a jelen helyzet sokkal 
alaposabb felmérésére, feltérképezésére van szükség. Fel kell tárni a „rejtett tartaléko
kat”. meg kell ismerni mindazokat a nem publikus információs, dokumentációs tevékeny
ségeket, szűk kör számára szóló kiadványokat és szolgáltatásokat, amelyek az említett 
intézményekben (és számos más, nem említett intézményben: múzeumokban, főiskolá
kon, a művészeti szövetségekben és könyvtáraikban stb.) folynak és szélesebb körben is 
felhasználhatók lennének. Meg kell találni és fel kell használni a Kulturális Minisztérium
hoz illetve a kulturális ágazathoz közvetlenül nem tartozó intézményekben meglévő, vagy 
kifejlesztésre kerülő, a kulturális-művészeti információellátás szempontjából lényeges 
tájékoztató szolgáltatásokat is.

A magyarországi kulturális-művészeti információellátás perspektívája (núnt már 
utaltunk rá) a kulturális ágazat szakmai (szakirodalmi) információs rendszerének kiépí
tése. E rendszer végső -  távlati -  feladata minden, a kulturális élet területére vonatkozó 
információkat igénylő szervezet, intézmény vagy személy megfelelő, szükséges informá
ciókkal való ellátása. Ez a cél azonban csak viszonylag hosszú fejlődés eredményeként 
érhető el. Az egyes fejlesztési fokozatokat az igények, szükségletek illetve a lehetőségek 
egyidejű figyelembe vételével kell (és lehet) meghatározni.

A szakirodalmi információs rendszer funkcionális (szolgáltatási) oldalát tekintve, 
elsődleges feladatnak a pártirányításban és az állami vezetésben dolgozók tájékoztatásá
nak illetve tájékozódási lehetőségeinek jelentős mérvű javítását kell tekinteni. A rendszer 
információs forrásait illetően az első fejlesztési szakaszban elsősorban arra kell törekedni, 
hogy a már meglévő szolgáltatások, továbbá — nagyon indokolt esetben — az ezekre épülő 
esetleges újabb szolgáltatások mindazokhoz eljussanak, akik ezeket igénylik, vagy akiknek 
tevékenységéhez ezek jelentős segítséget nyújtanak.

Ez az első feladat is jelentős munkát igényel. A már említett felméréseken kívül 
(melyek során megállapítandó az is, hogy melyek azok a létező szolgáltatások, amelyek 
tartalmuk, színvonaluk alapján alkalmasak a rendszer kiépülésének első szakaszában 
való felhasználásra) azt is ismerni kell, hogy az információkkal ellátni kívánt irányítók, 
vezetők milyen tartalmú, jellegű és formájú információkat illetve szolgáltatásokat igényel
nek, tudnak hasznosítani.
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E két elemző felmérés alapján dönthető el, hogy mely információs igények elégít
hetők ki — legalább viszonylagos teljességgel — a már meglévő információs szolgáltatások 
megfelelő irányításával, közvetítésével, illetve milyen információs szükségletek kielégítése 
igényel új szolgáltatásokat, továbbá az is, hogy milyenek legyenek és milyen forrásokra 
építhetők ezek az új szolgáltatások.

Nem várható, hogy a rendszer fejlesztésének első szakaszában minden szakirodalmi 
(és főként szakmai) információs igény a kívánt teljességgel és színvonalon kielégíthető 
lesz. A további fejlesztés során azonban erre kell törekedni, mégpedig ésszerű munkameg
osztás kialakításával, a szolgáltatások különféle igények kielégítésére alkalmas, széles, de 
ugyanakkor kompatibilis skálájának kiépítésével, az információáramlás racionális pályái
nak kialakításával, a felhasználók és a rendszer közti „párbeszéd” lehetőségének maximá
lis biztosításával.

A fejlesztés második szakaszában kerülhet sor olyan új, központi jellegű szolgálta
tások kiépítésére, amelyek legfontosabb feladata a korábban kialakult szolgáltatások 
mellett jelentkező ellátatlan területek, „fehér foltok” megszüntetése lenne. Esetenként 
elképzelhető, hogy valamely új szolgáltatást egy specializált intézmény (kutatóintézet, 
felsőoktatási intézmény, múzeum, könyvtár stb.) fejlesszen ki. Bizonyosnak tűnik azon
ban az is, hogy e szolgáltatások egy részét — különösen az egyre nagyobb jelentőségű 
interdiszciplináris és komparatív jellegű információk terén — központilag, a létrehozandó 
kulturális ágazati információs rendszer központjaként kijelölt intézmény kizárólag ezzel 
foglalkozó szervezeti egysége hozhatja csak létre.

A rendszer fejlesztése során a tevékenység három irányú kibővítésére lesz szükség: 
az információk forrásait illetően, a szolgáltatások típusai területén és a célzott felhaszná
lói körre vonatkozóan. Az információs források kiteijesztésével végső soron azt kell elér
ni, hogy minden olyan szakirodalmi információ, amely a rendszer bármely használója 
számára szükséges lehet, bekerüljön a rendszerbe, függetlenül attól, hogy milyen típusú 
szakirodalmi dokumentum tartalmazza.

A szolgáltatások típusainak bővítését mindenekelőtt a rendszer használóinak eltérő 
tartalmi és formai igényei, szükségletei és információhasználati szokásai teszik szükséges
sé. Teljesen kifejlett formájában az információs rendszer a következő típusú szolgáltatá
sokat nyújthatja: jeladó információk; bibliográfiák; referatív információk; tömörítvények; 
szemle típusú információs szolgáltatások; személyre szóló információ-teijesztés. Ezek 
mellett, de velük szoros összefüggésben, az információs rendszerben biztosítani kell 
a szakirodalmi dokumentumok eredetiben vagy másolatban való hozzáférhetőségét, 
szükség esetén magyar nyelvre való fordítását is.

Végül az információs rendszer fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a szakiro
dalmi információk mellett fokozatosan helyet kapjanak más szakmai információk is, hogy 
a rendszer faktografikus információkat is nyújtó szakmai információs rendszerré fejlőd
hessék, továbbá, hogy a szocialista országok Nemzetközi Kulturális-Művészeti Információs 
Rendszerében (valamint az esetleg létrejövő más nemzetközi információs együttműködési 
formákban) tevékeny részt tudjon vállalni, és az együttműködés nyújtotta lehetőségeket, 
a nemzetközi rendszerek szolgáltatásait a hazai információellátás érdekében a legmesz- 
szebbmenően tudja hasznosítani.
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BIBQ ISTVÁN] 
a könyvtáros 
1911-1979

Rendszerint nehéz egy életművet úgy értékelni, hogy azt különböző időszakokra és 
munkaterületekre bontva s ezeket egymástól elszakítva a részeket külön-külön kell mérle
gelni. A könyvtáros Bibó Istvánnál ez nem nehéz: Bibó István könyvtári munkájában is 
egész Bibó István volt.

Élete útját a családi sorsformálás is alakította. Édesapja a szegedi Egyetemi Könyv
tár nagynevű igazgatója volt. Bibó István pedig kétszer lett és volt élete folyamán könyv
táros. Különböző jellegű könyvtárakban, különböző beosztásokban. Az általa is nagyon 
tisztelt, de tulajdonképpen képességeihez, tehetségéhez, érdeklődési területéhez képest 
is szűk működési területeken — így a könyvtárosi pályán is — munkájában szorgalmas, 
a végtelenségig lelkiismeretes; megtalálta azokat a munkaalkalmakat, ahol elsősorban szol
gálni, de emellett maradandót alkotni is tudott. Egészen kivételes általános és jogi művelt
ségét, alkotótehetségét, emberi magatartását: a mindig szerény, mindig tisztalelkű, mindig 
segítenikész, igaz emberét, elveinek, az igazságnak konok megszállottjáét még azok is 
tisztelték, akik — számos kérdésben — vele ellentétes nézeteket vallottak.

Hosszú és küzdelmes pályafutásának megpróbáltatásai hatvanhét éves korában 
vitték sírba Bibó Istvánt. Az új, jobb Magyarországot tervező-építő sok barátjával együtt, 
ő is Szegedről indult el. A szegedi egyetem jogi karának elvégzése után Bécsben és 
Genfben folytatta tanulmányait. Irodalmi működését nagyon korán kezdte. Jogi folyóira
tokban ebben az időszakban közzétett tanulmányai, recenziói után alig huszonnégy éves, 
amikor Kényszer, jog, szabadság címen önálló tanulmánya jelenik meg (Szeged, 1935.). 
1937 után az Igazságügyminisztériumban dolgozik. Haladó gondolkodása itt tettekben is 
megnyilvánul. 1942-ben a Kolozsvári Egyetem magántanára. A felszabadulás után 
1945—1946-ban belügyminisztériumi osztályfőnök, kodifikátor, de közben megíija 
a Kis államok nyomorúsága c. munkáját (Bp. 1946.) s tanulmányt ír a közigazgatás újjá
szervezéséről. 1946-ban akadémiai levelező tag, 1946—1950 között szegedi egyetemi 
tanár, 1947-től a Keleteurópai Tudományos Intézet igazgatóhelyettese.

A volt miniszteri osztályfőnök, egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, kutató
intézeti vezetőhelyettes először 1950-ben került könyvtárba: a budapesti Egyetemi 
Könyvtár lett a munkahelye. A mindennapi könyvtári munka mellett is megtalálta azokat 
a lehetőségeket, ahol új munkaterületére szorítva, a könyvtárügy egy-egy területén 
alkotni tudott. A Könyvtárban a szakozási munkák ellátása mellett közreműködött 
a Könyvtár szakozási rendszerének továbbfejlesztésében. Részt vett az Országos Osztályo
zó Bizottságban, mint a jogi szakterület előadója.

Ebben az időszakban kapcsolódott be az Állam- és Jogtudományi Intézetben folyó 
nagyarányú bibliográfiai gyűjtésbe, amely az 1825—1945. évek magyar állam-és jogtudo
mányi bibliográfiájának összeállítására indult. Ez a munka — sajnos — befejezetlen ma
radt. Cédulaanyaga — s ebben Bibó István munkája is — ma is a legrészletesebb hazai
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tájékoztatási eszköz ennek az időszaknak a jogi irodalmához. Részt vett a magyar 
Állam- és jogtudományi bibliográfiai sorozat (1945—) egyes korábbi köteteinek anyag- 
gyűjtésében, illetőleg az egyes kötetek anyagának lektorálásában. Ezek a sorok legyenek 
munkásságának elismerő bizonyítékai, bár a munkák nem tüntetik fel a nevét.

Az Egyetemi Könyvtárban Bibó István 1957-ig dolgozott.
Másodszor 1963-ban lett könyvtáros: a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában 

a szerzeményezést irányította. Kivételesen széles látóköre, lelkiismeretessége, szorgalma 
ezen az új munkaterületen is érvényesült. 1971-ig, nyugdíjba meneteléig dolgozott itt.

Ezidőtájt kapcsolódott be ismét a bibliográfiai munkába. Az MTA Állam-és Jogtu
dományi Intézete a magyar jogtudomány régi adósságát kívánja törleszteni azzal, hogy 
összeállítja a reformkor (1825—1848) magyar állam- és jogtudományi bibliográfiáját. 
Amikor a munka során szükség lett különleges szakértelmének igénybevételére, vállalko
zott arra a munkára, amelyet ma már csupán egyik kezünkön is megszámlálható szakem
ber tud ellátni.

A bibliográfia összeállítása kapcsán szükségesnek mutatkozott a magyar országgyűlé
sek egyik állandó intézményének „az országlakók bizottsága” (Deputatio Regnicolaris) 
tevékenységének bibliográfiai szempontból való feldolgozása. A bizottságokat az ország- 
gyűlések alkalomszerűen küldték ki, országgyűlési feliratok, határozatok stb. megfogal
mazására. Bibó István készségesen vállalkozott a feldolgozás rendkívül nehéz, sok után
járást igénylő feladatára. Lelkiismeretes gyűjtése nyomán olyan gazdag -  elsősorban 
nyomdai úton közzétett, részben pedig kéziratos -  anyag gyűlt össze, amelyet kár lett 
volna a bilbiográfia gyűjtési időszakának kezdetével (1825) kettévágni. így — javaslatára — 
a regnikoláris bizottságok 1791—1795 és 1826—1831 között keletkezett anyagát gyűj
tötte össze. Az Országgyűlési Könyvtár hozzáértését és áldozatkészségét dicséri, hogy 
az 1825 előtti anyag gyűjtési munkálataival Bibó Istvánt megbízta és az egész munkát 
(A  ...re n d sze re s  reg n iko lá ris b izo ttsá g o k  k ia d vá n ya in a k  b ib liográ fiá ja , összeállította: 
Bibó István, Bp. OK házi sok. 1977. 117 p.) közreadta. Ez volt Bibó Istvánnak utolsó 
bibliográfiai munkája, amelynek összeállítása során — korábbi infarktusa után — jött rá 
arra, s írta azt, hogy „ sa já t fe n y e g e tő  m u n k a d ü h ő m  e llen  v é d e k e zn e m  k e l t '.

Amint erre Bibó a munka bevezetésében is rámutat — a magyar jogtörténetírásnak 
azóta is nyitott kérdése, hogy a regnikoláris bizottságok kezdetben előremutató, majd 
megtorpanó és visszahúzó, utóbb pedig ismét haladó, de nem radikális szakemberek 
által készített anyaga, — amelyet a bibliográfia a megyék hozzászólásaival is kiegészí
tett —, mennyiben tekinthető a nagy reformtörvényalkotások közvetlen előkészítéseinek 
s mennyiben „minden reformigyekezet konzervatív célzat1': zsákutcába vitelének”. Bibó 
István nagyszerű helyszíni, könyvtári és részben levéltári gyűjtéssel összeállított — lelő
helyre való utalással, tárgy- és címmutatóval is ellátott -  bibliográfiai anyaga az első 
lépés ahhoz, hogy jogtörténészeink ezt a korszakot kellő mélységben feltárhassák és az 
úi adatok alapián reálisan értékeljék. Ebben a munkában — amely mintapéldája a szakér
telemmel s lelkiismeretes munkával összeállított bibliográfiának —, mint dióhéjban, benne 
van Bibó István egész, nagyobbakra hivatott egyénisége.

NAGY Lajos
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FORUM

V IH A R  U T Á N

VARGA Ildikó

Nem tudom, helyes-e, hogy az ISBD kapcsán az utóbbi hónapokban a Könyvtári 
Figyelőben lefolyt vitát viharnak  nevezem, s nem lett volna-e helyesebb zá p o rn a k  hívnom. 
A vihar ugyanis több kárt tesz, mint amennyi hasznot hajt, míg e vita, úgy vélem, felka
varta ugyan a port, de fel is frissítette a levegőt. Hogy mégis a „vihar” mellett maradtam, 
annak egyedüli oka, hogy címben jól hangzik.

A gondolatok, amelyekkel a részvevők ( István, D o m a n o v szk y  Ákos, F ü g ed i 
Péterné és Vajda  Erik) harcoltak, nem egyszer keserű emlékeket idéztek fel bennem. 
A régi, de jelenleg még érvényben levő címleírási szabványnak és alkalmazásának hibáival 
több éven át napról napra találkoztam a Könyvek Központi Katalógusa munkatársaként. 
Ez a „sötét” múlt tette-e, vagy az ú j csábító ragyogása, nem tudom, de ma feltétlen híve 
vagyok az ISBD-nek, olyannyira, hogy az új szabvány megtanulását gyerekjátéknak tar
tom ahhoz az erőfeszítéshez képest, amelyet ki kell fejtenem, hogy mégis tárgyilagos 
maradjak.

Miért vagyok az új szabvány feltétlen híve? Mert mióta megtanultam (megtanul
tam!), azóta nem tudok eligazodni a régin. Az új szabvány ugyanis logikusabb, kevésbé 
támaszkodik a leíró tudására, figyelmére; kevesebb szakmai tudást követel meg a katalógus 
használójától is, mivel egyértelműen rögzített helye és jól meghatározott értelme van 
minden adatcsoportnak és adatelemnek; kiterjeszthető más dokumentumtípusok leírására 
is, nemzetközi alapra épül és gépi feldolgozásra is alkalmas.

Az új szabvány logikus voltát szinte alig "onták kétségbe; inkább az így készült 
katalógus gyakorlati használhatósága ellen merült fel kifogás. Hangsúlyozom: nem a bib
liográfiai leírást magát kifogásolták, hanem a besorolási adatok rangsorát. (A „bibliográ
fiai leírás” kifejezést az új szabvány értelmezése szerint használom.) Mivel pedig rossz 
katalógusban még a legtökéletesebb cédulát sem lehet megtalálni, hadd térjek ki e kifo
gásra kissé részletesebben.

Az új szabvány szerint a leírás első adateleme a cím (főcím ), s akkor is az, ha 
a címlapon más közlés — pl. a szerző neve — megelőzi. Kétségtelen, hogy ez ellentétes az 
eddigi gyakorlattal, ám nem azért, hogy a szerző szerepét háttérbe szorítsa, hanem azért,
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hogy a szerző(k) és közreműködő(k) nevét egy adattömbbe gyűjtse (szerzőségi közlés). 
Ne felejtsük el, hogy a könyvtárakban mind gyakrabban fogunk diafilm-, film-, nangfelvé- 
tel-leírásokkal találkozni, amelyeken a rendező, az író, az előadóművész stb. nevének 
elsődlegessége nem annyira nyilvánvaló, mint könyveknél a szerzőé, de épp az egyszerű
sítés érdekében azonos felépítésű cédulákon fogják őket nyilvántartani, sőt, remélhetőleg, 
egyetlen, ún. integrált katalógusba sorolni.

Ennyit a szerző elsőbbségéről. Ami az így elkészített cédulák katalógusba való behe
lyezését illeti, hadd világítsam meg a „főlap — melléklap dogmájának” jelentőségét egy 
példával.

Egy katalogizáló könyvtáros, aki hisz e dogmában, a főlap besorolási adatául 
a szerző nevét választja, a szerző nevét úja fel a címfejbe. A szerzői rendszónál gyűlik 
tehát össze a katalógusban a szerző valamennyi műve, valamennyi kiadásban (akár egysé
gesített címen is), valamennyi fordításban stb.

Mit tesz az a könyvtáros, aki nem hisz e dogmában? A most készülő alkalmazási 
szabvány által kötelezőnek előírt besorolási adatokat úja — ha kell, egységesítve — a cím
fejbe, s mivel biztosak lehetünk benne, hogy ezek közt a szerző neve is szerepelni fog, 
a szerzői rendszónál gyűlik össze a katalógusban a szerző valamennyi műve, valamennyi 
kiadásban, valamennyi fordításban. Röviden: a két katalógus e szempontból nem fog 
eltérni egymástól. Ez nyilvánvaló is: ha a főlapot olyan lapnak fogjuk fel, amelyik kötele
ző rendszót hordoz, a melléklapot pedig olyannak, amelyik szabadon választottat vagy 
nem kötelezőt, akkor ez a kétféle lap az üj szabvány szerint is megmarad, továbbra is lesz 
kötelező rendszós cédula és nem kötelező rendszós. A „fő- és melléklap” elnevezést nem 
használjuk, mert arra utal, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, pedig előfordulhat, 
hogy egy könyvtárban csak a kötelező rendszavakat használják, s ekkor minden lap főlap 
lesz, vagy pedig a nem kötelező rendszavak kapnak a kötelezővel azonos visszahívási sze
repet. Nem hibás tehát e megkülönböztetés, csak felesleges. (Ha a felesleges fogalmak 
kiküszöbölését valamely filozofikus műveltségű könyvtáros a Mach-féle pozitivista gon- 
dolkodásökonomiai elv alkalmazásának és német befolyásnak tartaná, annak azzal vála
szolnék, hogy ha ketten ugyanazt teszik, nem biztos, hogy ugyanazért is.) Ez a kérdés 
egyik fele : miként épül a katalógus.

A másik fele, vagyis hogy miként lehet használni az új szabvány szerinti cédulákból 
álló katalógust: jobban-e, mint a régit, vagy rosszabbul, valóban megválaszolhatatlan. 
Egyrészt, mert még nincs ilyen katalógusunk, másrészt, mert amilyen most van, annak 
használatát sem vizsgálták, legalábbis egyesek ezt állítják.

Olvasási szokások vizsgálatában nem vagyok szakember, ezért szívesen olvasnék 
a Könyvtári Figyelőben arról, hogyan .áll ez a kérdés nálunk és a nagyvilágban. Örömmel 
olvasnám el azt a cikket is, amelyben Csűry István, Domanovszky Ákos biztatására, 
ismertetné kérdőívét, a válaszok kiértékelését; még jobban örülnék, ha ehhez sokan hozzá
szólnának, vagy vitatkoznának (de ez tényleg zápor legyen, ne vihar!) mindazok, akik 
a kérdőíves vagy egyéb felmérő módszerek szakemberei, akár arról írva, mekkorának kell 
lennie egy felmérésnek ahhoz, hogy reprezentatív legyen, akár, hogy milyen matematikai 
és lélektani módszerekkel küszöbölhető ki, vagy csökkenthető a sugalmazásból, félreértés
ből eredő niba, s végül, hogy az így elkészült felmérésből milyen következtetést vonha
tunk le a jövőre nézve.
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Igen, a jövőre nézve, s nem a jelenre, „...a szabványhullám már nemcsak elvégezte 
művét, de levonulóban van” — írta az egyik vitázó fél, a címleírási szabályzatok nyugati 
divatjának tulajdonított új szabványokról. Az, hogy az ISBD-n sok az angolszász vonás 
(bár csak egyet neveztek meg a vitázó felek), és kevés a magyar, egyáltalán nem meglepő, 
így van ez a tudomány sok területén, a könnyűzenéről nem is beszélve. Ámde miért 
„sputnik” a szputnyik angolul? Mert orosz nyelvterületen született. A tanulság: aki 
hamarabb hozza létre a jo b b a t, annak előnye van azzal szemben, aki a jo b b a t szeret
né — de nem csinálja.

Hogyan juthatunk oda, hogy több magyar (legyünk szerényebbek: több szocialista 
vagy több nemzetközibb) vonás kerüljön az ISBD-t követő rendszerbe?(Hiszen a fejlődés 
gyorsulása miatt erre talán már 25 évet sem kell várni.) Először is teljesen fel kell zárkóz
nunk az élvonalhoz, mégha bármily meggondolásból fenntartásaink is vannak a jelenlegi 
élvonallal szemben. Mindent tudnunk kell, ami ma modern, s csak ezután törekedhetünk 
arra, hogy va lam iben  va lam ivel tö b b e t tudjunk, s e lő b b , mint a többiek. Ha a már emlege
tett felmérések például megbízható adatokat szolgáltatnak az új szabályzatok alapján 
készített katalógus használhatóságáról vagy használhatatlanságáról, akkor ez magyar ada
léka lehet a mi offenzívánknak. Ennek azonban az a feltétele, hogy mielőbb bevezessük és 
használjuk az új szabványokat, mégpedig lehetőleg kevés változtatással, hogy a mi tapasz
talataink nemzetközi tanulsággal is szolgálhassanak.

A nemzetközi porondon való fellépésünket azonban elő kell készíteni. Először 
egymást közt, majd a szocialista országok közt kell megvitatnunk javaslatainkat, mégpedig 
demokratikusan. Elismerem, hogy a bizottságosdi csak annyira demokratikus, amennyire 
a vita részvevői állították, akik valamennyien tagjai voltak az új szabványokat megvitató 
egyik vagy másik bizottságnak, tanácsnak. A vita maga azonban épp arról tanúskodik, 
mennyi minden maradt bennük kimondatlanul. Használjuk akkor a könyvtárosi nyilvá
nosságnak azt a fórumát, amelyen a vita folyt: folyóiratainkat. A szerkesztőségek eddig 
sem zárkóztak el ez elől, hiszen a Párizsi Konferenciával, az UBC-vel, az ISBD-vel stb. 
kapcsolatos valamennyi külföldi és hazai lépésről a kezdet kezdetétől tájékoztattak 
bennünket, olyannyira, hogy visszatekintve csodálkozom, miért a hazai bevezetés küszö
bén pattant ki ez a vita, ahelyett, hogy öt vagy akár tíz éve kezdődött volna. De a korabeli 
jegyzőkönyvek és belső tájékoztató anyagok tanúsága szerint az ilyen vagy olyan témában 
felkért szakértők egy része „elfoglaltságára való tekintettel” nem mondott véleményt, ha 
igen, csak szóban, vagy éppen távoltartotta magát az ülésektől. Késő bánat...

Nem foglalkoztam részleteiben az új szabvány azon előnyével, hogy nemzetközi 
alapú, hogy egyéb dokumentumtípusokra is kiterjeszthető, sőt azzal sem, hogy gépi fel
dolgozásra alkalmas anyagot állít elő. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ISBD 
és a hozzá kapcsolódó, most kidolgozás alatt álló alkalmazási és besorolási szabvány 
a h a g yo m á n yo s  könyvtárosi teendőket tekintve is megkönnyíti a munkát, jobb eredményt 
ad, mint a régi. Hogy ehhez a könyvtárosnak néhány központozási jelet és szabályt meg 
kell tanulnia, csak annak jelent ellenérvet, aki úgy véli, hogy a magyar könyvtáros társada
lom szellemi színvonala ehhez túl alacsony. Mivel azonban az utóbbi időben a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ megkezdte az új szabvány oktatását, nyugodtan 
állíthatom, hogy a meglevő gárda alkalmas a tanulásra és a szabvány helyes használatára.

559



KRÓNIKA

ELŐBBRE LÉPETT-E A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS? 
— Felmérés az OMKDK-ban —

BARABÁS B. Erika — HANGYÁL Zs. Anna

A közmondásbeli makkra emlékzetető UAP-ról a könyvtárosok nem azért álmo
doznak. mintha ők lennének éhesek. Mások, nevezetesen az irányítók, kutatók, fejlesztők, 
az élethivatásra felkészülök és élethivatásukat gyakorlók rosszultápláltságot okozó infor
mációbeszerzési és -fogyasztási rendellenességeit látva vállalkoztak a program megálmo
dására, sőt fokozatos megvalósítására is1.

Az UAP élharcosai általában nagy reményeket fűznek az információforrások 
optimális telepítésének és ellenőrzésének megvalósíthatóságához. Ebből egyenesen követ
kezik, hogy ismételten kiemelt figyelemben részesítik a „régi jó ” könyvtárközi kölcsön
zést és/vagy annak korszerűsített, könyvtárközi forrássszolgáltatássá bővülő változatait. 
Fokozott igénybevételét az SDI-szolgáltatások mind általánosabbá tételével is ösztönzik, 
mintegy étvágygerjesztő éltapokat nyújtva általuk az illetékes szakembereknek.

A könyvtárközi kölcsönzés mindenképpen minőségi és minősített szolgáltatás: egy 
adott helyen meg nem lévő információforrás keretében történő megszerzéséhez nagyon 
határozott alkotói érdekek fűződnek. Mennyisége, tartalmi-műfaji-nyelvi megoszlása, 
regionális szóródása egyszerre jellemzi az adott ország tudományos-gazdasági és könyvtár- 
ügyi fejlettségét.

A szolgálat mennyiségi és minőségre utaló mutatóinak alakulását a könyvtárügy 
oldaláról igen erőteljesen befolyásolja a gyorsaság és az igények kielégítésének mértéke.

A könyvtárközi kölcsönzés színvonalát csak mint könyvtárügyi összjátékot lehet 
átfogóan értékelni. Ennek ellenére meghatározó, hogy „kulcsintézményei” , amelyeket 
a Cholnoky-féle felmérés2 kiemelt és közvetítő könyvtáraknak nevez, miként látják el 
feladataikat, miként kooperálnak egymással.

Ezért hasznos, ha egy-egy ilyen intézmény időnként elemzi ebbéli gyakorlatát, 
mégpedig kétszeresen az. Az elemzés eredményeinek ismeretében részint a saját hiányos
ságok küszöbölhetők ki, részint pedig a „pálya egészén” uralkodó helyzetet illetően is 
tájékozottabbakká válunk, azaz több vonatkozásban válaszolhatunk pl. az e dolgozat 
címében felvetett kérdésre is: előbbre lépett-e hazánkban a könyvtárközi kölcsönzés?
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Nem kétséges, hogy az Országos Műszaki Könyvtár a könyvtárközi kölcsönzés terén 
rendelkezik mindazokkal az attribútumokkal, amelyekről az imént megemlékeztünk. 
A mennyiségében és információs értékében is tekintélyes üzemi-intézeti-felsőoktatási 
szakirodalmi bázist úgy egészíti ki, hogy beszerzéseit egyrészt a népgazdasági tervekben és 
gazdaságpolitikai célkitűzésekben legjobban hangsúlyozott és fejlesztésre kiemelt ágaza
tok, másrészt a műszaki élet több területét átfogóan érintő interdiszciplináris területek 
szakirodaimára összpontosítja.

Elemzésünk a fenti bázisra 1978 első negyedévében beérkezett 2329 könyvtárközi 
kölcsönzési kérést fogja át. A minta nagysága növeli esélyeinket az érdemi válaszokra.

A mennyiség jelzései

Olykor fontos tényeket sem veszünk igazán tudomásul. Magunk sem hittük volna, 
ha nem találunk rá adatokat: 1970 és 1976 között legalábbis megkétszereződött a könyv
tárközi kölcsönzési forgalom. A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia évi „közel 
százezer kötet átkölesönzéséről” tud3 N. Rácz Aranka — 1976-ban — pedig azt állítja, 
hogy az éves forgalom „hozzávetőlegesen” 200 000 könyvtári egységre becsülhető”4 .

A növekedésből az Országos Műszaki Könyvtár is kivette a részét. Itt az utolsó hat 
év adatai a következőképpen alakultak:

Év Kölcsönzött egység 1973 %-ában Az előző év %-ában
1973 5 536 100 —

1974 5 719 103,3 103,3
1975 5 989 108,2 104,7
1976 6 278 113,4 104,8
1977 7 614 137,5 121,2
1978 9 212 164,4 120,9

Az országos adatok és intézményünk adatai időben csak részben kongruensek. 
Az egy beesés évei arról tanúskodnak, hogy nálunk a mennyiségi fejlődés lassúbb volt az 
országosnál, s a nagy felszökés évei már az országos záróévet követően estek. Ennek belső 
oka a könyvtárközi kölcsönzési szolgálat hangsúlyozottabb kezelésében, valamint a gyors
másoló kapacitás fejlesztésében jelölhető meg, ami — természetesen — az igények növeke
dése, sőt „dörömbölése” nélkül korántsem vezetett volna ilyen eredményre.

A mi fejlődésünk felgyorsulása annyit mindenképpen valószínűvé tesz, hogy 1976 
óta az országos forgalom is gyorsuló ütemben növekszik, s egyelőre nem ismerjük azt 
a szintet, amelyen az igénybevétel tartósan stagnálni kezd. A KF-ben és a gazdaságpoliti
kában mind következetesebben érvényesített elvek láttán -  úgy véljük — bízvást számít
hatunk a könyvtárközi kölcsönzés iránti kereslet további erősödésére.
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Ami a „kérőinket” illeti

A vizsgált három hónap alatt intézményünk 590 „kérővel’ került kapcsolatba. 
Megoszlásukat és a forgalmon belüli „súlyukat” az alábbiakban táljuk fel:

A könyvtárak típusa Száma % aránya A kért egységek száma % aránya

Megyei könyvtárak 
Városi-járási és

17 2,9 195 8

községi könyvtárak 204 34,6 238 10
Felsőoktatási könyvtárak 59 10,0 619 27
Vállalati szakkönyvtárak 147 24,9 385 17
Intézeti szakkönyvtárak 
Egyéb könyvtárak és

74 12,5 506 22

intézmények 89 15,1 386 16

A kérő könyvtárak és intézmények közül 81 (14 %) volt a budapesti és 16 (2,7 %) 
a külföldi. A budapesti könyvtárak az összes egység 24 %-át, a külföldiek pedig mintegy 
1,5 %-át kérték. A többi kéréssel a vidéki könyvtárak jelentkeztek.

A kérések 76 %-a (1758 egység) közvetlenül, 24 %-a (571 egység) az Országos 
Széchényi Könyvtár közvetítésével érkezett intézményünkbe.

A közölt adatokból számos következtetés adódik. Nevezetesen:
1. A megyei könyvtárak kérőként való jelentkezése rendszeres (kérési átlaguk 

11,5 egység), s kevés kivételtől eltekintve kéréseik is adekvátak a mi gyűjtőkörünk
kel. Ez is megerősíti azt a közismert tényt, hogy megyei könyvtáraink mindinkább 
el tudják látni azt a területi ellátó funkciót, az ún. felsőfokú általános könyvtári 
feladatkört, amelyet a könyvtár politika nekik szán.

2. A tanácsi könyvtárügy В és C típusú intézményei, a városi-járási és községi könyv
tárak, bár gyorsan növekvő számban, de csak esetileg kérnek tőlünk szakirodalmat 
(kérési átlaguk 1,2 egység). A növekvés mértékére jellemző, hogy 1967-ben -  a tel
jes év folyamán -  még csak 80 közművelődési könyvtárral kerültünk kapcsolatba 
fly módon (a megyei könyvtárakat is beleszámítva).
Mindez egyaránt tükrözi a műszaki jellegű irodalom iránti érdeklődés növekedését 
és a közművelődési könyvtárak erősödését. Az már kevésbé örvendetes, hogy а В és 
a C típusú könyvtárak gyakran, mégpedig a „kérési fegyelemnek” is fittyet hányva 
olyan műveket kérnek tőlünk, amelyeknek meg kellene lenniük vagy a saját állomá
nyukban, vagy legalábbis a megyei könyvtárakéban. A „sok kicsi sokra megy” 
típusú könyvtárközi kölcsönzési megterhelésünk könyvtárpolitikailag nem kívána
tos. így hát a tanácsi könyvtárügyben még mindenképpen vannak tennivalók 
a Szakmai irányelvek5 gyűjtési, szolgáltatási és együttműködési előírásainak mara
déktalanabb realizálását illetően.

3. A „leginkább nekünk való kérők” a felsőoktatási (kérési átlaguk 10,5 egység), 
a kutatóintézeti (kérési átlaguk 6,8 egység) és az üzemi szakkönyvtárak (kérési 
átlaguk 2,6 egység) köréből kerülnek ki. A felsőoktatási könyvtárak kérési átlagát 
néhány különösen intenzív fogyasztó (főként a vegyipar és a kémia tárgyköréből)
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emeli ilyen magasra. A „slepp”, amely a jelentkezett felsőoktatási könyvtárak kb. 
egyharmadát teszi ki, lényegében esetenkénti kérő. A kutatóintézeti könyvtári 
„kérők” mezőnye a legkiegyensúlyozottabb, s véletlenül sincsenek inadekvát 
kérései.
A vállalati-üzemi szakkönyvtárak meglehetősen alacsony kérési átlaga még alacso
nyabb lenne, ha — főként a vegyipari üzemek köréből — nem lenne egy tucatnyi 
állandó megrendelőnk. Mindez a hazai ipar gyenge K+F tevékenységét tükrözi.

4. Érdemes felhívni a figyelmet egyéb intézményi partnereink viszonylag nagy számára 
és kéréseik tekintélyes „súlyára” is. Ez abból adódik, hogy a könyvtárközi kölcsön
zés — mint látni fogjuk — gyors eltolódásban van a másolat szolgáltatás felé, amely
nek — lévén fizetett szolgáltatás — egyik előnye, hogy nem feltétlenül kíván könyv
tári közvetítést.

5. Bár az öndicséret nem illő dolog, mégis pozitívnak tartjuk azt a gyakorlatunkat, 
hogy budapesti partnereinknek is a rendelkezésére állunk a könyvtárközi kölcsön
zésben (a kérő intézmények 14 %-a, a kérések 24 %-a erejéig), holott az azonos 
helységben működő könyvtárak esetében ezt a jelenlegi könyvtárközi kölcsönzési 
jogszabály csak a nem nyilvános könyvtárak számára írja elő, azt is megengedő
legesen6 .

6. A kérések több mint háromnegyed részének közvetlen beérkezése Janus-arcú dolog. 
Mindenképpen pozitív lenne, ha a könyvtárközi kölcsönzést minden esetben szak
képzett könyvtáros intézné, mégpedig megfelelően teljes és folyamatosan fejlesztett 
könyvtárközi kölcsönzési kézikönyvtárra támaszkodva. Legintenzívebb partnereink
nél ez már így is van. Az eseti kölcsönzők túlnyomó többsége azonban még mindig 
az intuícióra bízza magát, s ezért sok a rossz helyre küldött és pontatlanul megfo
galmazott kérés. A tárgyba vágó szakirodalom ezt a makacs szokást — eddig mind
hiába — folyamatosan ostorozza7.

A kérések jellemzői

Az Országos Műszaki Könyvtár átfogó műszaki-tudományos gyűjtőköre, a kérő 
intézmények nagy száma és változatos volta valamint az esetenkénti kérések magas 
arányú képviseltsége már vállalkozásunkat megelőzően feltételezhetővé tette, hogy 
a kérések szakterületi megoszlása is meglehetősen változatos lesz.

Ezt az elemzés, mint a következő táblázat mutatja, be is bizonyította:

Szakterület Kérési % arány
1. kémia-vegyipar 30,0
2. gépészet, gépipar, erőgépek 15,0
3. elektrotechnika, híradástechnika, elektronika 9,0
4. számítástechnika, automatizálás 6,5
5. fizika 6,0
6. matematika 5,0
7. tájékoztatásügy és könyvtárügy 4,5
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Szakterület Kérési % arány

8. energetika 4,0
9. üzemszervezés 3,5

10. környezetvédelem 3,5
11. egyéb 13,0

Az egyéb rovatban — maximálisan 2 %-os kérési aránnyal — a közgazdaságtan, 
a bányászat, az építőipar-építőanyagipar, a közlekedés, a mezőgazdaság—élelmiszeripar, 
az anyagmozgatás, a könnyűipar és a műszaki szabadidőirodalom szerepel még.

A keresés szakterületi összetétele lényegében összhangban van könyvtárunk már 
említett gyarapítási „hangsúlyaival” . A gépipar iránti kiugró érdeklődés azzal magyaráz
ható, hogy a gépgyártás nemcsak saját nagykönyvtárral rendelkező nagyüzemekben 
folyik, hanem közép- és kisvállalatoknál is. Ráadásul a gépi megmunkálás iránti igény 
más ágazatokban is jelentős.

Figyelemre méltó az alaptudományi dokumentumok átkölcsönzése iránti igény 
tekintélyes volta. Ez a „tudomány közvetlen termelőerővé válásaiként ismert tétel igaza 
mellett érvel. A tájékoztatásügy-könyvtárügy magas keresettségét a főiskolai államvizsga
hullám magyarázza.

A kért dokumentumok megjelenési idejét elemezve, az alábbi jellegzetesen „műsza
ki” , a Cholnoky-féle országos vizsgálat adataival nem egybehangzó8 adatsort kaptuk:

Megjelenési időszak A kérések száma % aránya

1945-ig i6 0,6
1946-1956-ig 170 7,4
1957 —1967-ig 516 22,0
1968-1978-ig 1 627 70,0

A k érések  nyelvi m egoszlása m eglepően „k ö ze l á ll”  m ind  a C h o ln o k y  k ö zö lte  orszá-
gos nyelv i m egoszláshoz, 
lá sához :

m ind  pedig saját beszerzésünk  (1 9 7 7 . évi ad a t)  nyelvi m egosz-

A kért dokumentum nyelve % aránya a % aránya % aránya a
kérésekben Cholnokyná! beszerzésben

magyar 36 33,6 34
angol 37 33,2 45
német 14 14,2 7
orosz 8 6,2 1 1
egyéb 5 10,6 3

Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvű kérések % aránya 
váratlanul magas. Ez akkor is „gyarapítási parancsot” jelent, ha feltételezzük, hogy 
a Szakmai irányelvek, az új kötelespéldány rendelet9 következetesebb végrehajtása és 
a tervezett új könyvtárközi kölcsönzési jogszabály10 megjelenése után optimálisabbá válik 
mind az állományok regionális telepítése, mind pedig a könyvtárközi kölcsönzési 
fegyelem.
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A beérkezett átkölcsönzési kérések dokumentumtípusok szerinti megoszlásában 
— mint ahogy az várható is volt — a folyóirat áll az élen (1200 kérés). Az azonban már 
revelálóbb, hogy a könyv nem túlságosan marad el mögötte (1018 kötet).

A kérések 51 %-át kitevő folyóirat és 43 %-át kitevő könyv népszerűségéhez képest 
igen népszerűtlenek, a kéréseknek mindössze 6 %-át kitevő egyéb dokumentumtípu
sok. (Az elemzett mintában csupán 33 kutatási-fejlesztési jelentést »reportot«, 16 egyete
mi jegyzetet, 42 fordításmásolatot, valamint 20, eleve mikrofilmlapon rendelkezésre álló 
dokumentumot tudtunk összeszámolni, olyan keveset, hogy külön-külön százalékolásukra 
nem is volt érdemes vállalkozni.)

A kérések dokumentumtípusok szerinti össztétele tehát egyáltalán nem képez 
korszerű műszaki könyvtárhasználati minőséget, nála a már többször hivatkozott 
Cholnoky-féle országos felmérés összetétele is korszerűbbnek látszik (ott 54,6 % a folyó
irat és 39 % a könyv).

Minden bizonnyal nekünk is jobb állománypropagandát kellene az összetétel kor
szerűsödése érdekében folytatnunk, annál is inkább, mivel elsődleges fontosságú és gyor
san, évenként mintegy 10 000 tétellel gyarapodó mikrofilmlapos reportgyűjteménnyel 
rendelkezünk, de mind általánosabb az is, hogy meghatározott folyóiratokból és/vagy 
folyóirat-évfolyamokból sem tudunk mást nyújtani, mint mikrofelvételt. Igaz: a reporto- 
kat és más különgyűjteményeinket korszerű gyarapítási jegyzékekben, katalógusokban 
táljuk fel, de — ügy látszik — ez nem elégséges. Szükség lenne bizonyos beidegzettségek 
és idegenkedések legyőzésére is. És persze: a mikrofilmtechnika nagyobb elterjedtségére.

A kérések teljesítésének mértéke és a nem teljesítés okai

A 2329 kérésből az elemzés tárgyidőszakában mindössze 350-et (15 %) nem elégí
tettünk ki.

Az elemzés időszakának lezárása után a 350 műből 85-öt feltehetően megküldtünk 
a kérőnek (ez az összes kérés 3,7 %-a, a kielégítetlen kéréseknek pedig majdnem 25 %-a), 
ui. a szóban forgó művek elintézetlenségének az elemzéskor a következő okai voltak: 
kötészeten 17 kérés, előjegyezve 42 kérés, másolatfelajánlás az eredeti helyett 15 kérés, 
adatkiegészítésre vissza a kérőnek 3 kérés, még nem jelent meg 8 kérés.

A legutóbbi okra visszatérve megjegyezzük^ elég gyakori, hogy a művek 
megjelenésének szignalizálása és tényleges megjelenése között több hónap is eltelik.

230 kérést, az összes kérés kereken 10 %-át azért kellett elutasítanunk, illetve 
a rendszer más egységeihez továbbítanunk, mivel a kért dokumentum nem volt meg 
állományunkban. E művek 6 0 —70 %-a nyilvánvalóan „profilidegen” volt.

Egyéb ok miatt (nem másolható, nem kölcsönözhető, elveszett, kiselejtezve) 
mindössze 35 kérést nem tudtunk kielégíteni.

A teljesítési aránnyal nem kell szégyenkeznünk, de — szerénytelenségnek ne ve
gyék — meg is dolgoztunk érte.
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A könyvtárközi kölcsönzés másolatszolgáltatássá váló részleges átalakulását a legér
zékletesebben az tükrözi, hogy az elemzett időszak kéréseinek 53 %-a mindjárt másolatra 
vonatkozott. Nyilvánvaló, hogy a műszaki szakterület és az Országos Műszaki Könyvtár 
sajátságai folytán e tekintetben az országos gyakorlat még nem ért utol bennünket, de 
azért — Cholnoky 47,4 %-os „másolatban kielégítési” adatára gondolva11 — a szegedi 
egyetemi könyvtári vizsgálat 2 %-os másolatkérési adatához12 képest általában is nagy 
lehet a fejlődés.

A kérések kielégítésében még előkelőbb helyet vívott ki magának a másolat. Az 
1979 kielégített kérésből 1018-at (51,4 %) papírmásolat, 60-at (3 %) mikrofilmlap formá
jában elégítettünk ki, csupán 901 egységnyi (45,6 %) eredeti dokumentumot juttattunk 
el a használóhoz.

A másolatszolgáltatás további terjedését ösztönözni kellene. Ennek azonban mind 
a küldő, mind a kérő könyvtárakban néhány előfeltétele van. A küldő könyvtárakban 
főként a gyorsmásolókapacitás bővítésére és (a másolatok minősége érdekében) gondos 
szervizelésre van szükség. A kérő könyvtárakat az indokolt mértékig „fízetésképessé” 
kellene tenni. Ez főként a kisebb közművelődési könyvtárakra vonatkozik, de jónéhány 
kisüzem szakkönyvtárában is problémák vannak a másolási díj kifizetésével.

A mikromásolatok forgalmazása nagyon kis mértékű, noha a nagykönyvtári állo
mányok egyre nagyobb hányada eleve mikrohordozó kon áll csak rendelkezésre és az SDI- 
típusú szolgáltatások keltette szakirodalmi igényt is könnyebb — és olcsóbb lenne mikro- 
hordozón kielégíteni13. Mindez sürgetően veti fel egy könyvtárügyi méretű leolvasó
technikai program kimunkálásának és megvalósításának a szükségességét.

(Azonban félreértés ne essék: amikor a másolatszolgáltatás további elterjedésének 
érdekében érvelünk, korántsem gondolunk arra, hogy az eredeti dokumentumok átköl- 
csönzését teljesen ki lehetne és szabadna küszöbölni. Arra viszont igen, hogy „amit csak 
lehet” , „ami csak ésszerű”, az másolat formájában jusson el a használóhoz. Sok, ma is 
szorító problémát lehetne megszüntetni ezáltal.)

A kérések teljesítésének módja

Az átfutási idő

A könyvtárközi kölcsönzésben kardinális szerepe van a teljesítés gyorsaságának, az 
átfutási időnek. A Cholnoky-féle felmérésben közölt átfutási idővel (22,8 nap) az Orszá
gos Műszaki Könyvtár — bizony — nem nagyon dicsekedhet. Ezért az időtényezőt mosta
ni elemzésünkben kétféleképpen is megvizsgáltuk:

1. vizsgáltuk a kérőlap dátumától az intézménybe történő beérkezésig eltelt időt, 
továbbá

2. az intézménybe való beérkezéstől a kért dokumentumnak a Szolgálattól való 
kiküldéséig elteltet.

A kérőlap dátumától az intézménybe történő beérkezésig eltelt napok számá:

566



1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap fölött

335 412 443 338 300 189 312
14% 18% 19% 15% 12% 9% 13%

A 7 nap fölött beérkező kéréseknél kell néhány kritikai észrevételt tennünk. Ezek 
nagy része az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül érkezik, és — a kérőlap hátlapján 
található „levelezés” szerint — a helytelen irányítás miatt máris több könyvtárat járt 
meg. E jelenségben mindenképpen a kérő könyvtárak felelőssége tükröződik (esetenként 
a postáé is).

Az Országos Műszaki Könyvtárba történő beérkezéstől a Szolgálat elhagyásáig 
eltelt napok száma:

1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 10 napon túl

283 255 340 501 403 232 79 80 44 52 60
12% 11 % 15% 22% 19% 10% 2,5% 2,5% 2% 2% 2%

Tehát — a beérkezés napját is beszámítva — négy nap alatt a kérések 60 %-a, hat 
nap — egy munkahét — alatt pedig 89 %-a nyer elintézést.

A jól végzett munkával ellentétben lévőnek látszik a maradék 11 % hosszabb ügyin
tézése, pedig e kéréseknél tesz a legtöbbet a Könyvtár annak érdekében, hogy pozitiven 
intézze el őket. E kéréseknél szinte minden esetben bibliográfiai adatkiegészítésre és nyo
mozásra, külső raktárakból, sőt más könyvtárakból (esetleg szerzőtől) történő bekérésre 
van szükség.

Befejezés

Ha az elmondottak alapján válaszolni kívánunk a címben feltett kérdésre, határozot
tan ingennel kell válaszolnunk.

A továbblépéshez szükséges állománytelepítési, jogszabályozási, és műszaki-fejlesz
tési követelményeket dolgozatunk megfelelő helyein előadtuk vagy legalábbis jeleztük. 
Itt már nem marad más hátra mint a sze llem i fe lté te le k  továbbfejlesztésének a hangsúlyo
zása. A könyvtárközi kölcsönzés nem adminisztratív feladat. Nálunk pl. a bibliográfiai 
keresést legképzettebb munkatársaink a referenszes kollégák végzik, s nem is ritkán 
kényszerülnek „nyomozási bravúrra”. Ezzel szemben az üzemi-vállalati szakkönyvtárak 
többségében ezt mindmáig nemigen akarják elhinni, s ennek megfelelően megteremteni 
az eredményes szolgáltatás szellemi és kézikönyvtári feltételeit.

A szakmai színvonal emelése érdekében elhatároztuk, hogy a jövőben könyvtárközi 
kölcsönzési tanácskozásokat, megbeszéléseket fogunk tartani, ill. kezdeményezni a mű
szaki-természettudományi könyvtárak illetékes munkatársai számára, a szolgálatban 
felhasználható új segédeszközökről (címjegyzékek, katalógusok, mutatók stb.) pedig 
tájékoztatót kívánunk kiadni.
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A MISKOLCI EGYETEMI KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI
TEVÉKENYSÉGE

TARJÁN András -  ZSÁMBOKI László

„A Nehézipari Műszaki Egyetem oktató-nevelő munkájának célja magas műveltségű, 
hivatásukat szerető, szilárd természettudományos ismeretekkel rendelkező, marxista- 
leninista világnézetű, szocialista erkölcsű műszaki szakemberek képzése.” 1 Olyan bánya
mérnököket, kohómérnököket és gépészmérnököket kell kiképeznie, akik képesek 
a tudományosan megalapozott munkára, a szakismeretek alkalmazására, a műszaki 
tudományok új eredményeinek megismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére.

Az egyetemi könyvtár alapvető feladata, hogy sajátos, könyvtári eszközeivel hatéko
nyan segítse elő e sokrétű egyetemi képzési célok minél sikeresebb megvalósítását.2

A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló törvény a felsőoktatási intéz
mények feladatát „magasfokú szakismeretekkel és á lta lá n o s m ű ve ltség g e l rendelkező szak
emberek” képzésében jelöli meg.3 Az MSZMP KB közművelődési határozata külön 
bekezdésben foglalkozik az egyetemi hallgatók művelődésével: a hallgatók közművelődési 
munkára való felkészítéséről, mint az é r te lm isé g i h iva tásra  n evelés  fontos eleméről tesz 
megállapításokat.4 A közművelődésről szóló törvény az oktatási intézményekről, mint 
a közművelődés a la p ve tő  intézményeiről rendelkezik.5 Az ifjúságról szóló törvény szá
mos, témánkat érintő rendelkezése közül kiemelnénk, hogy az ifjúság művelődésügyét 
k ö z ü g y n e k  kell tekinteni, s feladatainak megvalósítását — a társadalmi szervek tevékeny 
közreműködésével — az állami szervek, intézmények céltudatos tevékenységével kell 
biztosítani.6

Az egyetemi könyvtárak távlati fejlesztési irányelvei hangsúlyozzák: „az egyetemi 
könyvtárak munkája, különösen vidéki városokban, sajátos feladatkörrel bővül: a tanul
mányi könyvtári, tudományos könyvtári feladatokon kívül közművelődési teendőket is el 
kell látniuk.”7 A miskolci egyetemi könyvtárnak ezen felül még számolnia kell azzal is, 
hogy az egyetem a kétszázezernél több lakost számláló ipari város e g y e tle n  felsőoktatási 
intézménye, továbbá az egyetemi városnak a városközponttól való különtelepülése miatt 
a hallgatók művelődésügyét alapvetően az önellá tásra  kell berendezni (hasonlóan a spor
tolási, szórakozási, élelmezési, higiéniai stb. igények kielégítéséhez).

Végül ki kell emelnünk a jövendő műszaki értelmiség magasszintű általános művelt
ségének jelentőségét és szerepét a munkásművelődésben. Az egyetemről kikerülő mérnö
keink többsége ugyanis visszakerül abba az ipari-, munkáskörnyezetbe, ahonnan elindult, 
s magasszintű szakmai tudása mellett, művelt-kulturált emberi magatartásával is serkentő 
hatást kell gyakorolnia a vezetése alá kerülő munkásközösség műveltségi karakterének for
málódására.
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A közművelődés szerteágazó feladatai közül könyvtárunkra, speciális helyzetébői 
adódóan elsősorban a művelődési igények fejlesztése és az általános műveltség szintjének 
emelése területén várnak feladatok. (Az általános műveltség fogalomkörét a szó igazi 
értelmében általánosnak tartjuk. Nem fogadhatjuk el az ún. „két kultúráról” , vagy eset
leg „ tö b b  k u ltú r á r ó l' szóló elméleteket. Korunk embere csak akkor bontakoztathatja ki
egyéniségét önmaga boldogulására és a társadalom hasznára, ha á tfo g ó  v ilá g kép p e l rendel
kezik korunk művészetéről, társadalomtudományáról, természettudományáról, műszaki, 
mezőgazdasági és egészségügyi kérdéseiről, valamint testi és környezeti kultúrájáról.)

Az egyetemi könyvtár közművelődési feladatait három fő területen valósítja meg:
1. A céloknak megfelelő (könyv-, folyóirat- és egyéb dokumentum-) á llo m á n y  

k ia la k ítá sa  és folyamatos beszerzése;
2. A közművelődést szolgáló állomány korszerű elveknek megfelelő haszná la tra  

bocsá tása  (kölcsönzés, szabadpolcos olvasóterem);
3. Egyéb ig é n y fe lk e ltő  és ism e re tte r je sz tő  te v é k e n y sé g  (kiállítások, rendezvények).

A közművelődési állomány

A Központi Könyvtár modern könyvállományában — az 1920 előtti állományt, 
valamint a kari, intézeti és tanszéki könyvtárak állományát nem számítva — a közműve
lődést szolgáló könyvállomány a következő arányban van képviselve (1975. XII. 31-i 
állapot):

Könyvállomány összes 177 560 db 100%

ebből: művészetek 2 600 db 1,5 %
szépirodalom 12 250 db 6,8%
egyéb társadalomtudomány 7 250 db 4,0%
egyéb természettudomány 900 db 0,6%
egyéb műszaki tudomány 6 800 db 3,8%
egészségügy -  sport 900 db 0,6%

közművelődési állomány 30 700 db 17,3%

A m ű v é sze ti állományból kiemelkedik a képzőművészeti és építőművészeti gyűjte
mény, de jelentős a film-, fotó- és zeneművészeti állományrész is.

Az egyéb tá rsa d a lo m tu d o m á n y o k b a  nem számítottuk bele a tananyagként oktatott 
filozófiát, közgazdaságtant, ipargazdaságtant és munkásmozgalom-történetet. Legjelentő
sebb állománycsoporttal a magyar és egyetemes történet, valamint a statisztika rendel
kezik.

Az egyéb te rm é sze ttu d o m á n y o k  között tartjuk számon a biológiát és a csillagásza
tot, valamint a kémia és fizika nem oktatott területeit.

Az egyéb m ű sza k i-te c h n ik a i csoportba — a népszerű technika mellett — az építé
szet, közlekedés, haditechnika, űrkutatás sorolható.

Az egészségügy  és sp o r t állománycsoportjában egészségügyi felvilágosító kiadványo
kat és főként népszerű sportkiadványokat találunk.
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A szép iro d a lm i állomány zömét a magyar nyelvű kiadványok adják, de számos 
orosz, angol, német és francia nyelvű regényt és verseskötetet is találhatunk.

A szépirodalmi állomány megoszlása:

összesen: e b b ő l
magyar külföldi klasszikus mai

_____________________________szerző ______________________  szerző______________
12 250 db 6 650 db 5 600 db 3 600 db 8 650 db
100% 54% 46% 29% 71%

A mai szerzők kétszeres aránya tovább emelkedik: az utóbbi öt évben már ötszörös 
a beszerzési arány. Egyébként ez megfelel a hallgatók igényének.

A közművelődést szolgáló harmincezres állomány megfelel egy magyarországi 
18—20 000 lakosú város, 3 00 0 —3 500 beiratkozott olvasóval rendelkező közművelődési 
könyvtári állományának. (Természetesen a mi állományunk cé lá llo m á n y , speciálisan a mi 
hallgatóink esetében tekinthető közművelődési állománynak; átlagos olvasó tekintetében 
közművelődési állományunk legalább nyegyvenezerre tehető, mivel nem számítjuk ide 
a gazdag kézikönyvtári anyagot s az egyetemen oktatott tudományterületek állományát.) 
Ez az á llo m á n y  n a g y  ság — figyelembe véve a 2 000—2 300 hallgatót — igen jónak 
mondható.

Az állománygyarapodásban a közművelődési célt szolgáló könyvek aránya az utóbbi 
tíz esztendőben növekedést mutat: 23—25 %, a korábbi évek 15—21 %-ával szemben. 
(Az 1950-es években nagymennyiségű tankönyv jellegű állományt szereztek be, ami az 
arányokat eltorzította.)

Beszerzett könyvek:

1974 1975

összesen: 6 754 db 100% 5 988 db 100%
ebből: művészetek 203 db 3,0% 180 db 3,0%

szépirodalom 860 db 12,7% 722 db 12,1 %
egyéb társadalomtudomány 410 db 6,0% 390 db 6,4%
egyéb természettudomány 82 db 1,1% 80 db 1,3%
egyéb műszaki tudomány 60 db 0,9% 89 db 1,5%
egészségügy -  sport 111 db 1,8% 47 db 0,9%

közművelődési állomány összesen: 1 726 db 25,5 % 1 508 db 25,2%

A viszonylag magas szerzeményezési arány nem ró különösebb anyagi terhet 
a könyvtárra, ugyanis a belföldi könyvek költségei a könyvbeszerzés költségeinek csak 
mintegy 20 %-át teszik ki.

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a szépirodalmi könyvek beszerzése elma
rad az elvárható színvonaltól, s a hallgatók igényszintjétől. A Magyarországon 1975-ben 
megjelent szépirodalmi jellegű műveknek csak mintegy háromötödét szerezte be a könyv
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tár, s azt is majdnem kizárólag egy példányban. Úgy ítéljük, hogy az újonnan megjelent, 
nagy érdeklődést kiváltó művek olvasóhoz juttatását is föl kellene gyorsítani, s magasabb 
példányszámban kellene beszerezni.

A közművelődési állomány használata

A Központi Könyvtár olvasószolgálati alapelve (élve a modern épület adta lehetősé
gekkel), hogy az olvasó minél kevesebb korlátba ütközve szabad mozgással juthasson 
hozzá a tervszerűen felkínált irodalomhoz.

Az olvasóterem (olvasószint) egyetlen, egybefüggő, 2702 m 2 alapterületű tér, amely 
üvegfalakkal, könyvespolcokkal flexibilisen egységekre osztható. A napi 12 órán át 
üzemelő olvasószinten, egyetlen ellenőrző ponton áthaladva, veheti igénybe az olvasó az 
olvasószolgálat összes szolgáltatását: könyvek, folyóiratok olvasása, kölcsönzése, szaktájé
koztatás, gyorsmásolat-készítés, könyvtárközi kérés, fordítás-rendelés, stb.

Az olvasószolgálati térben való mozgásirányokat úgy határozták meg, hogy az olva
sóból szinte kikényszerítse a figyelmet a fölkínált állományra. (Ennek a közművelődés 
szempontjából is nagy jelentősége van!)

Az olvasószintre érve az olvasó először a magyar és idegen nyelvű napilapokkal és 
újságokkal találkozik, majd a képes hetilapok, művészeti, tudományos, politikai ismeret
terjesztő folyóiratok, a műszaki prospektusok és az új könyvek kiállítása kelthetik föl 
érdeklődését. Innen, vagy a szakfolyóiratok irányába, vagy pedig a szakolvasótermi részek 
irányába haladhat. Ez utóbbi esetben a közművelődést szolgáló szabadpolcos állomány- 
rész mellett kell elhaladnia.

A 18 000 egységből álló szabadpolcos olvasótermi állománynak mintegy 26 %-a 
— 4 717 — közvetlenül közművelődési célt szolgál. (Természetesen ennél magasabb 
a tényleges arány, hiszen — mint említettük — a lexikonok, enciklopédiák, segédkönyvek 
stb. a központi segédkönyvtárban találhatók.)

A közművelődési anyag több mint kétharmad része humán-jellegű (3 163), ebből 
is kiemelkedik a művészeti állományrész (1 439 db) egyedenként is igen értékes kötetei
vel. A szépirodalmi polcokon az olvasó a magyar és világirodalomról tökéletes tájékozta
tást kaphat (hazai és külföldi kézikönyvekből és monográfiákból), s megtalálhatja a ma
gyar és világirodalom klasszikus költőinek műveit is. A történelem, szociológia, jog, 
statisztika stb. állománya elsősorban korunk kérdéseire ad választ, illetve a történelem  
mai szemléletű feldolgozásait tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy az oktatott tudományok és szakmák irodalmát tartalmazó 
egyes szabadpolcokon a szorosan vett tananyagon és kézikönyveken túl a hallgató 
megtalálja a legfontosabb és legkorszerűbb külföldi műveket is angol, orosz, német, 
esetleg más nyelven.

A folyóiratolvasóban a szabadpolcon elhelyezett 482 folyóirat között 19 féle a ma
gyar nyelvű irodalmi és 14 a természettudományos és általános ismeretterjesztő (közülük 
6 angol és francia nyelvű).

A szabadpolcos kölcsönző részben az olvasó katalógushasználat és könyvtáros segít
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sége nélkül választhatja ki magának a tankönyveket, segédkönyveket, kézikönyveket, 
szótárakat, nyelvkönyveket, ismeretterjesztő műveket és a szépirodalmi olvasmányokat.

Közművelődési igényfelkeltő tevékenység

Az igényfelkeltés legismertebb módját, az új kiadványok propagálását, mi is nagy 
gonddal végezzük. Tapasztalataink szerint elsősorban a nem szépirodalmi jellegű — művé
szeti, általános természettudományos és technikai — kiadványok iránti igényfelkeltésre 
van szükség. Különösen érdekesek egy-egy külföldi ország műszaki tudományos könyv- 
újdonságainak bemutatásai (pl. a budapesti Francia Intézet által rendezett kiállítás, 
a Magyar-Szovjet Baráti Társaság rendezvénye stb.). Jól kamatoztatjuk világhírű Selmeci 
Műemlékkönyvtárunk gazdag muzeális állományát a tudomány- és technikatörténeti 
kiállítások rendezésekor. Az egész emberiséget, vagy az egész országot érintő események 
mellett különös gondot fordítunk saját egyetemünk hagyományainak ápolására is: együtt
működve az Egyetemtörténeti Bizottsággal, rendszeresen bemutatjuk elhunyt kiváló 
professzoraink életpályáját és szakmai-tudományos működését. A KISZ-szel egybehan- 
goltan foglalkozunk az ifjúság hagyományaival, a hagyományok történelmi gyökereivel, 
s eredményeinket, gyűjtött dokumentumainkat időszakos kiállításokon táljuk hallga
tóink elé.

Esetenként a könyvtár egyéb témájú rendezényeknek is színhelye: klasszikus kama
razenekari rendezvények, népművészeti kiállítás, öntevékeny művészeti körök bemu
tatója stb.

Itt kell megemlítenünk, hogy könyvtárunk folyamatosan végez megfigyeléseket 
a hallgatók olvasási igényeiről és szokásairól, a közművelődési állomány használatának 
mennyiségéről és minőségéről, a hallgatók művelődési szintjéről, szokásairól és igényeiről.

Egyik legutóbbi vizsgálatunk megállapította, hogy az I. éves hallgatók 70—90 %-a 
naponta átlagosan egy órát, ill. kevesebbet olvas szépirodalmat; bíztató viszont, hogy 
a IV—V. évre ez az arány 3 0 -4 0  %-ra csökken; a hallgatók 58 %-a a hatékonyabb 
tanulást elősegítő kikapcsolódás érdekében olvas szépirodalmat, s csak 29 %-uk 
tudatos művelődési céllal; szépirodalmi folyóiratokat csak a hallgatók egy tizede olvas 
rendszeresen, közel fele egyáltalán nem; a hallgatók többsége (54 %) saját, illetve társa 
gyűjteményéből jut olvasmányhoz, az egyetemi könyvtárból pedig 17 % választ szépiro
dalmi műveket; az olvasmányok kiválasztásánál a társak ajánlása, a bolti kirakat és 
a szabadpolcon való böngészés dominál, összesen 84 %! örvendetes a hallgatók saját 
könyvgyűjteményének nagysága: 72 %-uknak ötvennél több saját könyve van; gyűjtemé
nyük 31 %-a szépirodalmi, 16 %-a tudományos ismeretteijesztő mű. A hallgatók szépiro
dalmi olvasmányszerkezetét a következőkkel lehetne nagy vonalakban jellemezni: a hazai 
és a külföldi művek olvasottsága közel azonos szinten van; a külföldi irodalomból 
a nyugati szerzők 8 0 -8 5  %-os, a hazai irodalomból a mai szerzők 80 %-os olvasottsága 
feltűnően magas. Mostani vizsgálódásunk összegezéseképp megállapíthatjuk, hogy a hall
gatók meglehetősen alacsony művelődési igényszinttel érkeznek egyetemünkre, ahol 
egyetemi éveik során az igen intenzív tanulmányi igénybevétel és a közel sem optimális
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művelődési lehetőségek következtében — többségüknél — lényeges fejlődés nem  
tapasztalható.

Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit elemezve igyekszünk megtalálni a legopti
málisabb könyvtári munkamódszert, amellyel a hallgatók közművelődését előbbre 
vihetjük.
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70 ÉVES A KOLOZSVÁRI EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉPÜLETE

ERDÉLYI Balázs -  ERDÉLYI Pál

Hetven évvel ezelőtt, 1909 május 18-án jelentős esemény színhelye volt Kolozsvár. 
Az 1872-ben alapított egyetem teljessé vált az Egyetemi Könyvtár űj épületének átadá
sával. Egyben itt helyezték el az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárát is.

Az induló állomány gyors gyarapodása következtében kialakult zsúfoltság és 
a korszerűtlen elhelyezés miatt a rendeltetésszerű használatot alig lehetett biztosítani. 
A két fenntartó intézmény az égető probléma megoldására az első lépéseket már 1890- 
ben megtette. Az első igazgató — S za b ó  K á ro ly  — halála után 1891-ben az egyesített két 
könyvtár vezetésével megbízott F e re n cz i Z o ltá n  igazgatása alatt indult meg az a nagy
arányú és lendületes fejlődés, amely később a tárgyi feltételek megvalósulása eredménye
ként a kolozsvári Egyetemi Könyvtárat a jelentős európai modern könyvtárak sorába 
emelte. A két könyvtár állománya az 1900-as évek elején már meghaladta a 200 ezer 
darabot.

Ferenczi Zoltánt 1899 végén a Budapesti Tudomány Egyetem könyvtárának igaz
gatójává nevezték ki. Utódja — E rd é ly i P ál (1 8 6 4 —1936)* — a múzeumi elvet és a felső- 
okatási intézmény különleges igényeit kielégítő egyetemi követelményeket egyesítve 
a könyvtárat az ország legkorszerűbb intézményévé fejlesztette. A könyvtár egész állomá
nyát átdolgoztatta és három csoportba rendszerezte: a nyomtatványok, a kéziratok és 
a levéltár csoportjába. Beállította a gyarapodási naplókat, a duplumokat szétosztatta az 
egyetemi intézmények és karok között, elkészíttette a helyrajzi katalógust, átdolgoztatta 
a betűrendes cédula-katalógust és új tervet készített a szakkatalógus átalakítására.

A könyvtári szemlélet és gyakorlat csak lassan követte a fejlődő igényeket és így 
a könyvtári anyag feldolgozásában és kezelésében bántó egyenetlenségek és zavarosságok 
álltak elő. Erdélyi Pál az összevisszaságot megszüntette, az elavultságokat kiküszöbölte 
és az egész könyvtári rendet ma is helytálló alapokra fektette. A gyarapításról és fejlesz
tésről vallott elvek következetes megvalósítását bizonyítja, hogy 1919 elején, amikor 
a könyvtár éléről távozni kényszerült, a rendeltetésszerűen használható állomány 
191 ezer egyetemi és 176 ezer múzeumi egységgel megközelítette a 400  ezres nagy
ságrendet.

A zsúfoltság és a széttagolt raktározás közben végzett újrarendezés és szervezés 
mellett Erdélyi Pál energikusan sürgette az új könyvtár építését is. Az Egyetemi Tanács

* Jelen cikk szerzői Erdélyi Pál fia (Pál) és unokája (Balázs). ( a szerk.)
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az egyetemi költségvetés előterjesztésekor a könyvtárépítés céljára a kormánytól már 
1902-ben 400 ezer korona költségvetésbe történő beállítását kérte. A könyvtárépítés 
minden részletét tárgyaló és indokló felterjesztésre a kulturális minisztérium, első részlet
ként 200 ezer koronát az egyetem rendelkezésére bocsátott. Ugyanakkor megbízta 
Erdélyi Pált a te rv p á lyá za t kiírását megelőző te rv e zés i program  kidolgozásával. A tervpá
lyázatot, az előirányzott összegből megvásárolt telekre 1904 tavaszán hirdette meg 
a minisztérium. A tervpályázat elveit és követelményeit meghatározó tervezési program
ban fogalmazta meg Erdélyi Pál azokat a feltételeket és követelményeket, amelyek nélkül 
egy modern könyvtár nem valósítható meg. Itt szögezte le, hogy „a k ö n y v tá r  m a  a k ö z ö n 
ség, a k ö n y v  és a k e ze lé s  k ívá n a lm a in a k, e  három  h a ta lo m n a k  szolgája. A  leg n a g yo b b  ú r  
a k ö n y v , a  le g k ö v e te lő b b  a k ö zö n sé g , a  leg k é n y ese b b  a keze lés. A  te r ü le ti és ha tá rv illongá 
sa ik a t a k ö n y v tá m o k  ism eri leg jobban , d e  a z é p íté sz  e g y e n líth e ti k i  a leg szerencsésebben . 
M ily e n  h á t a m o d e m  k ö n y v tá ré p ü le t?  -  E lső , h o g y  csa k  k ö n y v tá r  leg yen  ben n e . A  m áso
d ik , h o g y  a lk a lm a zk o d jé k  a m aga in té ze té h e z . M in t d e m o k ra tik u s  in té z m é n y  leg yen  
m in d ig  ő se  m agának: e g y én i és a  sa já t c é lja it szo lgá ló . A  h a rm a d ik , h o g y  a m o d e m  szo lgá 
la tra  m in d e n b e n  k é p e s ítv e  legyen . A z  é p ítk e z é s  sú ly a  a z  o lv a só te rm e k re  essék , m e r t 
a m o d e m  k ö n y v tá r  é le té b e n  e z  a  le g je le n té k e n y e b b  szerv. A  g y ű jte m é n y e k  m a g u k  a d n a k  
ú tm u ta tá s t arra, h o g y  h a szn á la tu k  h o g ya n  leg g y ü m ö lc sö ző b b  a lá toga tó ra , h o g ya n  leg b iz
to sa b b  a k iszo lgá lás és a z e llen ő rzés. A  k ö n y v tá r  é p íté s i tö rv é n y e  a tű z  és m ás k á ro k  e lle n i 
fö lté t ie n  b izto n sá g . A  h iva ta lo s h e ly iség e k é  v iszo n t, h o g y  e g y m á sb ó l fo ly ja n a k . A  k ö n y v , 
a m in t b e jö n , eg yen esen  járja  m eg  a z ú tjá t b e n n ü k . A z  ú j k ö n y v tá r i é p ü le t típ u sa  vé lem é
n y e m  sze r in t a z lesz, a m e ly ik  a ré sze k  öná lló sítá sa  m e lle tt a z  eg észb e  h a rm ó n iá t tu d  
a d n i."

A tervpályázatra kilenc pályamű érkezett. A héttagú bíráló bizottság tagjai a kul
tuszminisztérium egyetemi ügyosztályának főnöke Tóth Lajos elnöklete mellett három 
műegyetemi építész tanár: Hauszmann Alajos, Pecz Samu és Alpár Ignác, a két egyetemi 
könyvtár igazgatója, Ferenczi Zoltán és Erdélyi Pál, valamint a kolozsvári egyetem akkori 
rektora, Apáthy István voltak. A bizottság javaslatára a miniszter 3500 koronás első díjjal 
Orth Ambrus és Somló Emil, 2000 koronás díjjal Korb Flóris és Giergl Kálmán, 1500 ko
ronás harmadik díjjal pedig Sebestyén Artur tervét jutalmazta. Hat további tervet pedig 
megvásároltak. Mivel a pályaművek között hiánytalanul elfogadható terv nem volt, 
a bizottság ügy döntött, hogy a díjazottak könyvtárosi irányítással átdolgozva véglegesít
sék terveiket. Ezt a megoldást azonban — mivel közben azt is közölte a minisztérium, 
hogy költségvetési nehézségek miatt, a fedezetet csökkenteni kell — csak Korb Flóris 
és Giergl Kálmán fogadta el. A  végleges te r v e t végül K o rb  F ló r is  és E rd é ly i P ál k é s z íte tte  
el, mivel Giergl a Zeneakadémia palotájának kiviteli terveinek készítése miatt nem tudott 
részt venni a munkában. A belpolitikai zavarokat részben feloldó koalíciós kormány 
hivatalba lépése után rendeződött az építési fedezet költségvetési huzavonája és így 
1906 májusában a minisztérium ajánlatokat kért az építésre. A kivitelezést az egyetem  
központi épületét építő Reményik Károly építészre bízta. A z  a lapozás 1 9 0 6  jú liu sá b a n  
k e z d ő d ö tt  és az épület 1907 őszén már tető alatt volt. A műszaki feladatok és a rendkívü
li, sokféle igényű berendezés és a párhuzamosan történt könyvtárosi előkészítés után
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I.

1 9 0 9  feb ru á rjá b a n  m e g n y ílt a na g y o lva só terem , m a jd  m á jus 18-án  A p p o n y i A lb e r t  
k u ltu s z m in is z te r  fe la v a tta  a te lje sen  e lk é s z ü lt in té z m é n y t.

Az épület, melynek tervezésében és berendezésében a modem könyvtártechnika 
minden akkori bevált eredménye érvényesült, cottage-rendszerben épült, azaz a különféle 
rendeltetésű könyvtári helyiségek egybecsoportosulnak és csak átjárókkal kapcsolódnak 
egymáshoz. Az épület a 7317 m2 nagyságú teleknek 2690 m2-es részén helyezkedik el, 
négy, illetve kilenc szintjén mintegy 12 ezer m2 padlóterülettel. A főtengelyben helyezke
dik el a központi épület: itt van az előcsarnok a ruhatárral, ahonnan a katalógustermen 
keresztül a háromhajós bazilikára emlékeztető olvasóterembe lehet jutni. Az előcsarnok
tól a földszinten balra az ülésterem és az igazgatóság helyiségei, jobbra a tisztviselők 
munkatermei, bennük a helyrajzi és szakkatalógusok nyertek elhelyezést. Ugyanitt 
a földszinten — a főépülettel legyező formában — húzódik egy szárny a folyóirat 
és hírlapolvasó részére, ahová a katalógusteremből jobbra és baka közvetlenül 
lehetett belépni. Az épület négy szintjén levő hat olvasóterem 1909-ben 
egyidejűleg összesen 252 olvasó számára kínált kényelmes helyet. Az első emeleten a kitű
nő akusztikájú 150 személyes előadóteremtől jobbra és balra sorakozó helyiségeket 
a kézirattár, térképtár, díszművek, ősnyomtatványok és az 1711-ig megjelent régi magyar 
könyvek elhelyezésére jelölték ki. A második emeletet egy kiállítási termen és fényképező 
műhelyen kívül az Erdélyi Múzeum levéltára foglalta el. A levéltár anyagát a karzatos
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raktártermekben másfélezer újszerű acéldobozban helyezték el, amelyek a falba épített 
sínek segítségével fiókszerűen működtek. Tűzbiztonságukat az is jelentékenyen fokozta, 
hogy nagy tűz esetén az ablakokhoz állított lejtőkön az egész gyűjteményt rövid idő 
alatt teherautókra lehetett csúsztatni. Ennek a levéltárnak volt később főigazgatója és 
legjelesebb gyarapítója Kelemen Lajos, a neves művészettörténész. Az alagsorban a nép
könyvtár és a könyvkötőműhely helyezkedett el. Az olvasóteremhez és a könyvtári 
munkatermekhez kapcsolódik, mindkettőtől tűzálló ajtókkal elkülönítve, az üveg válasz
tópadlókkal kilenc emeletre osztott könyvraktár, amely teljesen tűzálló anyagokból épült, 
vasbeton szerkezettel és vasból készült kettős könyvállványokkal. Ennek az állványnak 
rendszerét Erdélyi Pál maga tervezte meg, majd szabadalmaztatta. Polctere a nagyraktár
ban és a termekben összesen kb. 20 000 folyóméter lett. Ezt az állványzatot később 
mind Magyarországon (pl. a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárában), mind külföldön 
többször alkalmazták. Az épület két végén könyvadogató- és szállítógép működött. Moz
gékony tolókocsik és elektromos meghajtású páternoszter továbbította a könyveket 
a raktárból az olvasóterembe, vagy a kölcsönző helyiségekbe.

A tervezésnél a pályázat során, többen figyelembe vették a svájci Laroche által 
1896-ban épített bázeli Egyetemi Könyvtár új épületének elhelyezésmódját. Erdélyi Pál 
tanácsára a könyvtárat 1904-ben Korb Flóris személyesen a helyszínen tanulmányozta. 
Az eltérő tervezési programra való tekintettel azonban a sarkos kiképzést választó öt terv 
egyike sem tekinthető a bázeli utánzásának. így a második díjat nyert Korb—Giergl terv

578



is egészen egyéni megoldású volt, a belőle kifejlesztett és kivitelezésre került Erdélyi—Korb 
féle pedig még inkább az lett. Elsősorban azért, mert a bázelinél jóval nagyobb, melynek 
összköltsége kb. csak 40  %-a (870 100 svájci frank) volt a kolozsvárinak. Az Erdélyi—Korb 
féle terv kimagasló előnyei, valamennyi korábbival szemben legjobban az alagsori terv
rajznál mutatkoztak. Jól látni ezen, hogy a három más célú — és ezért különböző módon 
épített — épületegységet a talajszinten utak választják el egymástól. Emiatt megvilágított- 
ságuk, szellőztethetőségük és nem utolsó sorban tűzbiztonságuk nagy mértékben fokozó
dott. A kétemeletes és sarokbejáratú főépület a két szárnya közé épült háromhajós 
egyemeletes olvasótermet és tartozékait az utcai lármától kellően elzárja. A harmadik 
épület pedig, a szintén elkülönített kilencszintes nagy könyvraktár, mind a feldolgozó 
helyiségekről, mind pedig a nagyolvasó felől a legrövidebb úton érhető el. így az épület
részek belső kapcsolata kifogástalan és természetes. Éppilyen kitűnő a főépület bejárati 
csarnokának forgalom-megosztása, mely négy szintjén mintaszerűen tereli a céljuk szerinti 
tíz irányba a könyvtárba lépőket. így mutatkozott meg kimagasló eredményeiben az 
Erdélyi Pál által hangozgatott alapelvek helyessége.

Mindez ma szinte természetesnek látszik, de ha az építés idejét vesszük figyelembe, 
megértjük azt a csodálatot, melyet a kolozsvári Egyetemi Könyvtár a szakkörökben és 
a közönség széles rétegei előtt keltett. A Magyar Nemzeti Múzeumban 1909 nyarán 
tartott III. könyvtári szaktanfolyam hallgatói, vezetői és előadói tanulmányi kirándulást 
tettek Kolozsvárra a könyvtár megtekintése céljából. 1910-ben a zágrábi és a bukaresti 
egyetem könyvtárépítő bizottsága tanulmányozta a helyszínen a könyvtárat. Közvetlenül 
az első világháború előtt m eg g yő ző d éssé  v á lt, h o g y  a k o lo zsv á r i e g y e te m  e g y  m in d e n  
te k in te tb e n  k itü n ő e n  s ik e r ü lt in té z m é n n y e l g y a ra p o d o tt és evvel az évtizedekig a guber- 
niális palotában szorongó, majd az egyetemi épületbe zsúfolt és eldugott könyvtár az  
országos k ö n y v tá ra k  sorában  a  h a rm a d ik  h e ly re  e m e lk e d e tt, d e  b e ren d e zé séb e n  a z e lső  
h e ly e t fo g la lta  e l
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MÓRA FERENC A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

PÉTER László

„Mikor Szeged legrégibb közművelődési 
intézményének a fundamentumát letették, azt 
mondták róla, hogy ez a rekonstrukció záró
köve.” Mórától idézem, s ugyancsak tőle, egy 
másik tárcájából veszem a folytatást is: „Az 
első közkönyvtárnak, az alexandriai 
n a k  homlokzatára az volt írva: a lé le k  g y ó g y 
szertára ; a mienknek az a fölirata: a 
d é sn e k Г

Abban, hogy a közművelődésnek szentelt 
Tisza-parti „sokablakos nagyház”, a k u ltú rp a lo 
ta , ahogyan akkor hívták (a szegedi nép ajkán 
/смгГи/palota), ahogy ma nevezzük: a Közműve
lődési palota, országos, sőt világhírre tett szert, 

a legnagyobb szerepe éppen Móra Ferencnek volt. ő  írta Tömörkényről, de őrá magára 
még jobban illik: „Sejtelme se volt róla, hogy Szeged kultúrpalotájának ő a legnagyobb 
raritása és akkora kincse, amekkora Budapest összes múzeumaiban nem található. És 
sohase gondolt arra, hogy a kultúrpalota idegen látogatói szemében ő a legnagyobb 
áhítattal megnézett látnivaló.”

Somogyi Károly esztergomi kanonok az 1879-i nagyárvíz után, 1880. április 26-án 
levelet írt Szeged törvényhatósági bizottságának:

„A romjaiból új életre kelő Szegedre nagy nemzeti misszió vár. A város újraépíté
sénél ehhez képest az országos intézkedések vezérelvét azon feladat képezi, hogy Szeged 
mindazon eszközökkel elláttassék, melynek birtokában fokozott hatékonysággal és erővel 
képes lesz misszióját betölteni.”

„Ezen meggyőződéstől áthatva részemről is szolgálatot tenni kívánok a közművelő
dés és magyar nemzetiség ügyének, és évtizedek hosszú során át gonddal, fáradságosan és 
nagy áldozatokkal gyűjtött könyvtáramat Szeged városának ajándékképpen, örök tulaj
donául fölajánlom.”

Az alapítványi oklevél 1881. február 15-én hasonló szavakkal rögzítette a 43 701 
kötetes könyvtár Szegednek ajándékozását. A város hálából S o m o g y i-k ö n y v tá rn a k  nevez
te. Első igazgatójául tudós főjegyzőjét, a későbbi várostörténet-író Reizner Jánost 
(1 8 4 7 -1 9 0 4 ) nevezte ki.
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„Szeged néhai nagy polgármestere, Lázár György indítványára már 1896-ban 
otthont emelt közgyűjteményeinek, a negyedmillió forintot meghaladó költséggel épült 
kultúrpalotában, amely a Stefánia parktól körülvéve áll a Tisza-parton. Időrendben ez 
volt az ország első kultúrpalotája.” Ezek Móra szavai.

A múzeum a könyvtár keretei között nőtt föl: első kiállítása 1899-ben nyílt meg. 
Ettől kezdve „Somogyi-könyvtár és városi múzeum” lett az in té z e t (ahogy Móra szerette 
emlegetni) neve, és egészen 1950-ig mindig közös igazgatója volt. Reizner mellé 1899. 
szeptember 20-án Tömörkény István (1866—1917) került könyvtárnoknak, majd Reizner 
hirtelen halála után, 1904-ben, az akkor már országosan ismert író lépett az örökébe. 
Ugyanekkor Tömörkény könyvtárnoki tisztét Móra örökölte.

Móra 1902. május 1-én került a Szegedi Naplóhoz. Itt ismerkedtek meg és meleged
tek össze Tömörkénnyel. Móra természetrajz-földrajz szakos tanárnak készült, de diplo
mát nem szerzett. Alapvizsgája mégis elégséges volt Szegeden ahhoz, hogy Tömörkény 
1904. június l-étől napidíjas szakdíjnokként alkalmazza „Móra Ferenc tanárjelöltet” 
a múzeum természetrajzi gyűjteményének rendezéséhez: a csigagyűjtemény leltározásához.

A szegedi városi tanács 1904. november 28-án Móra Ferencet öt szavazattal 
a Cserzyre adott három ellenében választotta meg. így lett Móra Ferenc évi 2500 forint 
fizetéssel a Közművelődési palota tisztviselője, s így vált írásai nyomán Szeged könyvtára 
és múzeuma az ország egyik legismertebb kulturális intézményévé. Az újságírással sem 
hagyott föl: mellékfoglalkozásként továbbra is Szegedi Napló munkatársa maradt.

A könyvtámok 
1 9 0 4 - 1 9 1 7

„Hazánk legkomolyabb könyvtámoka” — így jellemezte a Fiatal Mórát a tréfás 
szavú Tömörkény. Az ifjú Móra — tán bátyja példájára — öregítő, kom olyító nagy 
bajuszt viselt. A doktorátusára készülő, de előtte tragikus fiatalon elhunyt Polczner 
Auróra egyenesen mogorvának látta az olvasótermi felügyelő asztalánál írásaiba temetke
ző könyvtárost. Mórának magyarázkodnia kellett: nem verseit írja ott, hanem fölszaporo
dott könyvtári tennivalóit törlesztgeti szorgalmasan. „Azért töltöm — írta 1906. január 
9-i levelében — egész életemet a könyvtárban, reggel 8-tól délután 1-ig, 2-től néha 7-ig, 
néha 8-ig, s így a múzsának én csak éjjel udvarolhatok, petróleumlámpánál...” 1931. ápri
lis 30-án egy körlevélre válaszul meg ezt írta: „Én, amikor a Somogyi-könyvtárhoz kerül
tem, azon kezdtem, hogy három évig nem mentem szabadságra, hanem arra használtam 
a nyári szünetet, hogy a főkönyvtárban — akkor 75 000 kötet volt —, minden könyvet 
a kezembe vettem, megnéztem, személyes ismeretséget kötöttem vele. S könyvet nem 
címtároztam soha anélkül, hogy át ne lapoztam volna.”

Ugyanitt így tekintett vissza kezdő könyvtárosi pályájára: „Tudatos könyvtárpoli
tika az én idekerülésemmel kezdődött. (Tömörkény István 1904-ben lett igazgató, én 
ugyanakkor könyvtáros.) A közönséget mindenféle furfanggal becsalogattam a könyv
tárba, amiben nagy segítségemre volt az újságírás. Minden vasárnap közzétettem  a helyi 
sajtóban az újonnan beszerzett könyvek jegyzékét, és az új könyveket kiraktam az olvasó
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egyik asztalára, hogy »nézegetni« lehessen. Aki odáig jutott, hogy könyvet nézeget, 
az már olvas is. Minden hivatalos nyűgön tágítottam, amennyire a könyvtári szabályzat 
és a könyvtárbizottság engedte.”

A könyvtár elméleti és gyakorlati kérdései mindig foglalkoztatták. Amikor Szilády 
Károly, a kecskeméti könyvtár- és múzeumigazgató tanácsot kért tőle, immár nyolcéves 
tapasztalatait 1912. július 27-i levelében így foglalta össze:

„A könyvolvasásnak a mi olvasótermünkben — s azt hiszem, másutt is — ép[p]en 
úgy megvannak a divatjai, akár a nyakkendőnek vagy a kalapnak. Természetesen nem 
szakembereket és szakkönyveket értek, hanem az átlagpublikum olvasnivalóit. Például 
van egy Monte Christo-fordításunk a hetvenes évekből. Huszonöt év óta senki nem nyúlt 
hozzá a könyvtárban. A múlt évben, hogy az Új Idők divatba hozta, elő kellett keresni, 
s még ö t  p é ld á n y t beszerezni belőle, hogy eleget bírjunk tenni a publikumnak. Volt nap, 
hogy harminc ember egyszerre olvasott a könyvtárban Monte Christót. összesen három
százhúsz kézben fordult meg a regény.

Az öreg Dumas kapósságára való tekintettel, mikor a H árom  te s tő r  magyar fordítása 
megjelent tavaly, mindjárt két példányt vettünk belőle egyszerre. Rajtam kívül egyiket 
se nyitotta ki máig senki. Persze, ennek nem csinált reklámot az Új Idők.

Néha azonban a reklám se használ semmit. Például a mi publikumunk az új magyar 
irodalmat se versben, se prózában nem veszi be, akárhogy pufog a nagydob. Ady, mikor 
leghíresebb volt, ment egy-két hónapig, — utolsó kötetei már fölvágatlanul kerültek az 
észre nem vevés nagy mészgödrébe. Még Molnár Ferencet is csak elvétve keresi valaki. 
Ellenben Jókaink három kiadásban forog közkézen, s nyilván szerzünk be még egyet. 
Nincs nap nyolc év óta, mióta én őrzöm a könyvtárat, hogy Jókai kézben ne lenne. Utána 
jön Mikszáth, utána, akármilyen hihetetlen, Eötvös József, s csak azután Herc[z]eg 
Ferenc és Gárdonyi meg Rákosi Viktor egy-két kötete. Nálunk természetesen Tömörkény 
is az olvasottabb írók közé tartozik.

Komoly munkákban A Műveltség Könyvtára vezet, de csak két kötete: Az ember és 
A technika vívmányai, ezekből jó , ha több példány van, — a többi kötetek iránt nem 
érdeklődik senki. Ellenben szociológiai munkák elég keresettek.

Természetesen sok fordul meg azon, kik az olvasók. Tájékozásul itt közlöm az 
1911-es statisztikánkat. Volt 13 218 olvasónk 15 790 könyvvel. Ezeknek több mint 
50 %-a, 7 561 olvasó:deák, VI. középiskolai osztálytól fölfelé. Utánuk legtöbb a nő olva
sónk: 654 (tanítók leginkább, intelligens nők általában) és a magántisztviselők (érdekes, 
hogy a szociológiai munkákat leginkább ezek olvassák). Iparos alig van (legföljebb télen 
melegszik idebent egy-egy facér segéd), földműves a könyvtár fönnállása óta se volt tíz.

Azt hiszem, Kecskeméten is nagyjában így fog kialakulni az olvasó közönség. Sok 
függ attól is, hogy tudja az embereket becsalogatni a könyvtár, a lehető legkevesebb 
copffal s a lehető legtöbb udvariassággal, nem megnehezítvén, hanem minél kényelmeseb
bé tevén az olvasást. Nálunk, sajnos, nem a legliberálisabb a rendszer, kissé korlátozva van 
az olvasó a nézegetésben, a válogatásban, s nekem nincs módom ezen változtatni. 
Gondolom, s úgy is tudom, ez m agyar sz isz té m a  szerte az országban.
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Egyet mindenesetre ajánlok Igazgató úr szíves figyelmébe: mentői több heraldikai 
és genealógiai munkát szíveskedjék beszerezni, s minél hozzáférhetőbbé tenni: ebben 
a demokrata világban nincs azoknál kapósabb könyv.”

Tanulságos ez a beszámoló: nemcsak Adyval kapcsolatos, másutt is kifejezésre jutó 
ellenérzésének adott hangot, hanem az enyhe feszültségnek is a könyvtári kérdésekben 
közte és Tömörkény között. 1918. augusztus 14-én Posta Bélának erről is vallott: „Sok 
volt az eligazítani való hagyatéka a boldogult Tömörkénynek, aki végtelen szerette 
ugyan az intézetet, de régi rendjéhez még apróságokban is makacsul ragaszkodott; viszont 
én sokkal jobban szerettem őt mint embert, semhogy véleményem fönntartásával keserű
séget okoztam volna neki.”

1913. október 1-én Móra lett a Szegedi Napló főszerkesztője. Érthető, hogy idejé
nek, erejének javát a napilap foglalta le, különösen az első világháború kitörése után. 
„A napom az intézeté, az éjszakám a Szegedi Naplóé” — írta 1918. január 13-án 
Madarassy Lászlónak. Augusztus 1-én ugyanezt Dégen Árpádnak így fogalmazta meg: 
„Én csak nappal vagyok könyvtár- és múzeumigazgató, éjjel a Szegedi Napló című helyi 
napilap főszerkesztője vagyok...” Bár ő Posta Bélának azt írta: „Kenyerem nagyobb részét 
ma is az újság adja, noha annak én csak erőm és időm maradékát adom.”

Az igazgató 
1 9 1 7 - 1 9 3 4

Tömörkény hirtelen halála után, 1917. július 12-én örökölte elődje igazgatói székét 
is. Neki is pályáznia kellett, bárha egyetlen pályázó volt is. Kérvényében így írt: „1904- 
ben tüntetett ki a város hatósága azzal, hogy a Somogyi-könyvtár könyvtárosává megvá
lasztani méltóztatott. Akkor megállapított minősítésem és az azóta eltelt tizenhárom évi 
szolgálatom alapján, melynek eredménye nyitott könyvül fekszik a tekintetes tanács 
előtt, és melyre ép[p] azért talán szerénytelenség nélkül hivatkozhatom: benyújtom  
pályázatomat a Somogyi-könyvtár és városi múzeum igazgatói állására. Ha fölöttes ható
ságom most sem vonja meg tőlem bizalmát, a felelős vezető állásban büszkén és boldogan 
leszek hűséges szolgája az intézetnek, amelynek szeretettel adtam az ifjúság éveinek java 
munkaerejét.”

Posta Bélának írt idézett levelében így számolt be a háború utolsó esztendejének 
könyvtári viszonyairól: „Tömörkény halála óta teljesen egyedül vagyok — szolgám 
[értsd: hivatalsegédem] is csak olyankor van, amikor még egyetlen megmaradt emberemet 
[a katonaságtól] szabadságoltatni bírom...” „Napi 8—9 órai munka az intézetben — és 
éjjel 7 órai a szerkesztőségben. Ötödik éve már, hogy hajnali 4-kor alszom el, s 9-kor már 
készen vagyok az új robotra. Hála Istennek, eddig győztem ideggel és erővel, bár szabad
ságon hat év óta nem voltam; de tudom, hogy vétkezem nem magam ellen, mert én már 
nem sokat számítok, hanem a családom ellen, amelyet csak az ebéd idején látok. Sajnos, 
nem tehetek máskép[p], mert különben éhen halnának. Itt engem mindenki érdememen 
fölül becsül, pár hónapja alig bírtam kitérni előle, hogy képviselőt ne csináljanak belőlem, 
— a fizetésem azonban havi 300 korona. Az igazgatói méltóságban évi 70 koronával kapok
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többet, mint amennyit azelőtt kaptam. Bizonyos, hogy ha élelmesebb volnék, és nem sze
mérmes koldus, kiverekedhetném magamnak a nagyobb fizetést, a szerkesztőnek könnyű 
volna presszionálni a várost a tisztviselő érdekében, — de hát én ezt így fehér fejjel már 
meg nem tanulom, inkább agyondolgozom magam. (Bár hiszen eddig Magyarországon 
még csak egy ember dolgozta magát agyon: egy professzionátus nagyevő.) Szó volt 
ugyan arról, hogy itt hagyom a hivatalt és Szegedet is, igazán szinekúrát kínáltak olyan 
fizetéssel, mint a Nemzeti Múzeum igazgatójáé, — de valahogy immorálisnak érzem 
most hagyni itt az intézetet, amelyben java életem eltelt, amikor nagyon bizonytalan, 
lehet-e embert kapni a helyemre, aki a szeretetemet is átvegye örökül. Hiszen a könyv
tárosi állást is azért nem engedem betölteni, mert nem akarom, hogy hivatott pályázók 
híján — hol vannak azok most? — a nyakamra küldjenek valami rokkant postatisztet vagy 
facér újságírót, aki aztán örökös kölöncül itt marad.”

„Most meg, hogy a magam gazdája lettem, minden igyekezetemet megbénítja a há
ború” — panaszolta ugyancsak Posta Bélának. Ez gátolta meg számos újításban, egyebek 
közt a nem alapítványi anyag kölcsönzésének megvalósításában. Utóbb meg a háború 
utáni nyomorúság.

A forradalmak előszele már érződött, amikor Szabó Ervinnek a halálhírét vette. 
1918. október 2-án a Fővárosi Könyvtár igazgatóságának ezt a részvétét nyilvánító 
levelet küldte: „Szabó Ervin halála talán nagyobb vesztesége a holnapi Magyarországnak, 
mint a mainak, de az érte való gyász egészen a mienk, s abból igaz fájdalommal vesszük 
ki a részünket mi is, akik szerte a vidéken vagyunk névtelen és kicsi, de hűséges és hivő 
kubikosai annak a kultúrának, amelynek ő építőmestere volt.”

A két forradalom, majd az ellenforradalom újabb erőpróbák elé állította Mórát, 
ő  lett a forradalmaknak Juhász Gyula mellett legjelentősebb szegedi publicistája, a szege
di Nemzeti Tanácsnak is egyik kezdeményezője, majd társelnöke és nyilatkozatainak, 
kiáltványainak fogalmazója, utóbb krónikása. A könyvtárat és a múzeumot — a személy
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zet és fűtőanyag hiánya miatt is — be kellett zárniuk, és csak 1919 tavaszán nyithatták 
meg újra. De a jövőről ennek ellenére terveket szőtt: „A kultúrpalota nem lehet többé 
luxusholmi, amit előkelő idegeneknek mutogatnak; észre kell végre venni azt a rendkívül 
fontos nevelőmunkát, amelyet az intézet eddig is végzett a maga elhanyagoltságában... 
Lehetővé kell tenni, hogy ez a munka teljesebb és tökéletesebb legyen, s az intézet a város 
szellemi életének centrumává váljék.” November 27-én levelet írt a szociáldemokrata párt 
vezetőségének, és a munkáskönyvtár számára fölajánlotta a Somogyi-könyvtár duplu
mait. „Amikor ezt az értesítésemet megteszem, az a gondolat vezérel, hogy a hatalomra 
jutott munkásságnak új pozíciójához mért szellemi fegyverrel is fel kell szerelnie magát, 
s ebben én mindenkor készséggel állok rendelkezésére.”

Új gyűjteményeket is szervezett ezekben a hónapokban Móra: megkezdte az apró
nyomtatványok gyűjtését és rendszerezését, valamint kézirattár fölállítását. Gyűjtötte 
a könyvkritikákat is, és ezeket Granger módszere szerint — nyilván a bibliofil jóbarát, 
Szalay József rendőr főkapitány példájára — az ismertetett könyvekbe ragasztották. 
A földrajzi szaktól elkülönítve új néprajzi szakot létesítettek. Elkészítették az orvosi szak 
új katalógusát, kivonva az elavult művek céduláit. Elkezdték a térképtár katalogizálását. 
Ezt a könyvtár és a múzeum régi külső munkatársa, 1918 novemberétől „berendelt 
polgári iskolai igazgató”, szakdíjnok, Cs. Sebestyén Károly (1876—1956) végezte. Fiatal 
munkatársa, aki 1916 és 1918 között a berlini könyvtárosi főiskolát végezte, Fischhof 
Ágota (1895—1976), szintén ekkor lépett a könyvtár szolgálatába: ő folytatta a Mórától 
még Tömörkény idejében megkezdett tárgyszókatalógust.

Ez a katalógus, amelyet Móra hol Schlagwort-katalógusnak, hol lexikon-katalógus
nak emleget, a Somogyi-könyvtár szakrendjének, az ún. müncheni rendszernek a hiá
nyosságát volt hivatva pótolni. Móra később is dolgozott még rajta, különösen amikor az 
ellenforradalom idején visszahúzódott a közéletből. 1920. december 11-én számolt be 
erről Domokos Lászlónénak: „Nagyon lefoglal új szenvedélyem — mondom, az élet csupa 
újrakezdésekből áll — : lexikon-katalógust készítek a könyvtár anyagáról. Úgy látszik, 
nálam ebben adja ki magát az az ösztön, hogy maradjon valami belőlem, ha az ördög 
elvisz. Lehet azonban, hogy ebből is ki fogok öregedni. Különben egyre jobban hasonlítok 
az Anatole France öreg könyvtárosaihoz, sokat mosolygok, mint Ági konstatálja, és még 
mindig nem tudom nyugtázáskor, mennyi a fizetésem.” 1927-ben pedig a könyvtárról 
írott beszámolójában büszkén írta le: „Ebben az évben lesz készen a harmadik katalógus, 
? tíz év óta készülő tárgyi katalógus, ami nélkül modern könyvtár el sem képzelhető. 
Ilyen katalógusa csak a Fővárosi Könyvtárnak van.” A tárgyszókatalógusnak az egyete
mes tizedes osztályozás bevezetéséig (1956) volt jelentősége a Somogyi-könyvtár életé
ben, noha a régi anyag használatához még ma is szolgálatot tesz.

A Szegeden hamar, május elején hatalomra jutott ellenforradalom elkergette Mórát 
a Szegedi Napló éléről.

Mórának szerencséje volt, hogy a Szegedet megszálló francia csapatok néhány 
művelt tisztje érdeklődést tanúsított a könyvtár és a múzeum iránt. Megfordult a Közmű
velődési palotában Franchet d’Esperey tábornagy, a keleti antant haderők főparancsnoka, 
és a szegedi városparancsnok, de Tournadre tábornok is. Móra írta: „És hogy elismerésük 
milyen őszinte volt, legjobban bizonyítja, hogy a franciák kivonulásakor de Tournadre

585



tábornok 25 000 frank árú francia könyvet ajándékozott a Somogyi-könyvtárnak. 
A francia klasszikusok gyönyörű Le merre-ki adásait francia katonák hozták Párizsból háti
zsákokban a tábornok parancsára.”

A franciák nemcsak az ellenforradalmat segítették hatalomra, de mérséklőn hatot
tak a fehér terrorra is. Május 17-én Móra ezt írta Domokos Lászlónénak: „Tíz nap óta 
fehér terror dühöng Szegeden... Két nap alatt 220 letartóztatás. A lateiner szocialisták 
széthullottak, s ma mind letagadja, hogy szocialista volt. Engem a burzsoá, szegény, 
halálra ítélt, s a franciák védtek meg, akik nagyon megszerettek mint múzeumigazgatót 
és Béranger-fordítót.” A franciák kivonulása (1920. márc. 1.) után Móra élete ismét 
veszélyben forgott: ekkor Szalay József rendőr főkapitány vitte magával autóján szemle- 
útjára Békés megyébe; mire visszatértek, a bosszúra készülők Pestre távoztak. Később is 
gyakran került veszélybe, ha élete nem is, de egzisztenciája. Még 1919 novemberében 
azért fenyegették meg, mert 16-án, Horthy pesti bevonulásának napján nem tűzte ki 
a nemzeti zászlót a Közművelődési palotára. Móra védekezése egyszerű volt: éppen 
a „nemzeti hadsereg” kérte kölcsön és vitte el a könyvtár zászlaját... 1923-ban egy vezér
cikkéért nemzetgyalázási port indítottak ellene. Megint barátai, Szalay József és 
Lambrecht Kálmán közbejárására.simult el az ügy: Móra kegyelmi kérvényt írt, és az 
igazságügy-miniszter törölte a vádat.

A rendszer kémet is küldött a nyakára. Szőke Mihály (1 8 9 7 —1956) hadiérettségivel 
lett tartalékos hadnagy az első világháborúban, de nem a fronton szolgált, hanem levele
ket cenzúrázott. 1921-ben szerelt le, és két éviga Magyar Távirati Iroda szegedi fiókjánál 
gyorsíróként működött. Móra háta mögött nevezték ki 1923. november 1-től a féijhez 
készülő Fischhof Ágota helyére könyvtártisztté. A fölszabadulás után 1945-től 1954-ig 
ő lett a Közművelődési palota — 1950-től csak a könyvtár — megbízott igazgatója. Móra 
1932. február 18-a táján így panaszkodott rá Kner Imrének: „Sajnos, olyan ember 
a könyvtárosom, akiről sokáig azt hittem, hogy árvaszéki irattárosnak teremtette az Isten, 
s csak a kurzus protegálta be könyvtárosnak. Egvre többször tapasztalom azonban, hogy 
annak se volna való.”

A háború utáni évek a Közművelődési palota életének is a mélypontját jelentik. 
Móra R o b in zo n n a p ló ja  című írásában közli megdöbbentő naplójegyzeteit.

Az évi jelentésben pedig ezt írta: „A Somogyi-könyvtár 43 éves fennállása óta az 
1922. év volt az első, amelyről az intézet igazgatósága a szokott formájú évi jelentés 
helyett csak a gyarapodás és állomány számadatait terjesztette be fenntartó és felettes 
hatóságainak. Ennek a mulasztásnak nem csupán a személyzethiány volt az oka, aminek 
következtében az igazgatót a hiányzó munkaerők pótlása annyira igénybe vette, hogy le 
kellett mondania az év történetének összefoglaló megírásáról, hanem oka volt az is, hogy 
évi jelentésnek nem is sokszorosítására, csak két példányban való lemásolására sem ren
delkezett volna fedezettel. Ez az egy adat eléggé jellemzi az intézet állapotát fennállása 
42. esztendejében.”

1920-ban alapította meg Móra a Múzeumbarátok Egyesületét és a Folyóiratjárató 
Társaságot. Mintegy öt esztendeig ezeknek a társadalmi szervezeteknek a segítségével pró
bálta betölteni a hiányt, amely a könyvtár és a múzeum fönntartásának elemi szükségletei 
és a városi meg állami támogatás inflációtól is meggyöngített összege között tátongott.
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Valószínűleg a múzeumbarátok megszervezésével függött össze, hogy Móra ugyan
akkor tudománynépszerűsítő előadások rendezésével is próbálkozott. „1922-ben megkí
séreltem az ismeretterjesztő előadások megszervezését. Mégpedig olyan formán, hogy 
szombaton este jobb közönségnek belépő díj, illetve önkéntes adományok ellenében tar
tottunk előadást, s ugyanazt vasárnap délben ingyen megismételtük a nagyközönségnek. 
Rendkívüli érdeklődéssel találkoztunk, s tán hat előadást tartottunk. Aztán belefáradtam. 
Az előadók, akiket a közönség szívesen hallgat, hamar kifogytak, s ugyanaz a két-három 
ember nem szerepelhetett minden héten.”

A belefáradásban alighanem szerepet játszott az is, hogy Mórát 1922 végétől heti 
rendszerességgel tárcaírójaként foglalkoztatta Supka Géza, a Világ című budapesti — sza
badkőműves szellemű — napilap szerkesztője. Ez a lap tette voltaképpen országosan 
ismertté Móra nevét. Eladdig jobbadán csak mint ifjúsági írót ismerték. Költészete, bár 
ennek révén került be 1915-ben a Petőfi Társaságba, alig volt ismeretes, hiszen egyetlen 
versgyűjteménye, a K ö n y e s  k ö n y v  csak 1920-ban jelent meg. A Szegedi Naplóban írott 
publicisztikája nem hatolt túl a város határain. „Engem a Világ ásott ki a körtölés mögül” 
— vallotta Móra 1931-ben. Nem kis büszkeséggel tette hozzá: „Ezrével vannak a Magyar 
Hírlapnak [a Világ utódának] olyan olvasói, nagyon kis emberek, akiknek én vagyok 
a vasárnapjuk túl és innen a határon...” S hogy ez nem beképzeltség, igazolja Tamási Áron 
nekrológja: „Móra Ferenc igazi otthona, bölcsességének és tudásának legügyesebb kicsiho- 
lója, népi derűjének és írástudásánák legigazibb kőtáblája a vasárnapi Magyar Hírlap har
madik oldala volt. Sokan, sőt seregen olvastuk ezeket az ünnepi cikkeket...” „Egyik szép 
menedékem volt ebben a csúf világban hallgatni ő t.”

Az elbeszélő és regényíró Móra még ezután teljesedett ki. Egymás után jelentek meg 
regényei, elbeszéléseinek kötetei. Ezekben az években ment hosszabb külföldi utakra: 
Olaszországba (1925), Abbáziába (1927), Spanyolországba (1929); ekkor jutott el belföl
di és külföldi (szlovákiai és erdélyi) előadókörutakra; s utolsó éveiben nyaranta egy-egy 
hónapot töltött gyógyulást remélve Karlovy Varyban, a hajdani Karlsbadban (1930, 
1933). 1925-től folytatta ásatásait is: Kunágotán, Kundombon, Pitvaroson, Medgyesegy- 
házán, Szőregen, Kiszomboron, Fehér-tón, Klárafalván, Szabadszálláson, Deszken. Olyan 
hajszolt évtizede volt ez, amelyben mindkét végén égette élete gyertyáját. Több emberre 
valót alkotott, mintha tudta volna, hogy életét rövidre mérte a sors.

Tápai Antal szobrászművész, akinek fölfedezésében Mórának döntő szerepe volt, 
1926 nyarán elkészítette az író első szobrát. A vonakodó Mórát azzal vette rá: mindössze 
egy esztendeje van még. Megkérdezte: hány éves volt az elődje, amikor meghalt. A válasz: 
ötvenhárom. És annak az elődje? Móra megdöbbent: az is ötvenhárom. „Itt a múzeum
igazgatók élete ötvenhárom esztendőben van limitálva. Akkor törlik őket a leltárból.” 
1930-ban Móra Tápai bölcsességét így fogalmazta át: „a szegedi múzeumigazgatóknak 
olyan törvényük van, hogy azok ötvenhárom éves korukban leteszik az élet hivatalát, és 
elmennek Földvárra deszkát árulni. Két elődöm volt eddig, s az mind a kettő ebben 
a korban váltotta ki az úticéduláját, amelyikben én most vagyok.”

A számokat ugyan a hatásosság végett kikerekítette: Reizner szíve 57. születésnap
jának hajnalán mondta föl váratlanul a szolgálatot; Tömörkény viszont alig múlott ötven,
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amikor a tüdőgyulladás elvitte. Móra is túllépett az ötvenhármon, de nem sokkal: az 
55-ön innen volt, amikor a hasnyálmirigyrák végzett vele.

De addig még fáradhatatlanul dolgozott. „Az én kultúrpalotái kis szobámban 
sokszor ég a lámpa még esti harangszó után is, néha kilencig, néha tízig. A mai világban 
nem lehet tudni, nem szalad-e fel valami ambiciózus jó ember a polgármester úrhoz, 
fölhívni rám a figyelmet, mint a város tulajdonát képező villany vétkes tékozlójára. 
Okosabbnak tartom megelőzni őszinte vallomással. Csakugyan sok villanyába vagyok 
a városnak, s mióta elkopott a szemem, azóta nem is a kis villanyt égetem, hanem a na
gyot. De nem pénzt csinálok mellette — ami nem annyit jelent, hogy nem hamisítok 
bankót, hanem hogy nem regényt írok.” Ez a mentegetőzés jellemző: emlékszünk, már 
1906-ban is tiltakozott, amikor Polczner Auróra gyanúba vette, hogy a verseit az olvasó
termi asztalnál írja. Másutt is visszatér rá: „Mert sok mindenféle szóbeszéd volt már 
arról, hogy mit csinálunk mi tulajdonképp a kultúrpalotában. Voltak, akik azt mondták, 
hogy semmit; a jóakaróink elismerték hivatásunknak azt, hogy helyrepofozzuk a polco
kon a könyveket, de az uralkodó vélemény az volt, hogy itt mi vagy regényt írunk, vagy 
regényt olvasunk, tertium non datur.” Ismét másutt emlékeztet: Tömörkényről is azt 
mondták, hogy „vagy tárcát ír a hivatalában, vagy tárcát olvas, mert mi a ménkűt lehetne 
ott mást csinálni?”

Elődjéről írta, de önmagáról is szólt, amit „a könyvek kriptájában” , „a kultúrához 
címzett pántlikamérésben”, a „kincsesházban” végzett munkájukról jegyzett föl: „Furcsa 
hivatal, amin sokat fogja csóválni a fejét a jövendő kultúrtörténet írója vagy Tömörkény 
kései biográfusa. Kifelé tekintély és méltóság, befelé robot és olykor ajtónyitogatás. 
A szegedi kultúra reprezentánsa az európai kultúrközösségben: kis diákok útbaigazítója 
iskolai dolgozatokhoz való puskák keresésében. Régiségbúvár és írnok, megfizethetetlen 
kincsek kezelője és maga rubrikázta papírosokon ötvenfilléres tintásüvegek számadója. 
Köszönő leveleket kap külföldi akadémiáktól és meghiányolásokat a szigorú számvevő
ségtől.” Móra csak 1929-ben adta át Wirth Ilona irodakezelőnek a könyvtár iktatókönyvét 
és postakönyvét. „Huszonsok esztendeig azt is én vezettem, mind a kettőt; szép kis kéz
iratgyűjtemény lesz valaha, bár gondolom, nem akad olyan Szalay József, aki ezeket is 
berakja a gyűjteményébe.”

1932. szeptember 16-án leírta egy félbeszakadt s folytatott levelében, hogy zajlott 
le aznap délelőttje. „Hát egyéb nem történt, mint hogy elment öt óra, reggel 8-tól mosta- 
nig, délután 1-ig. S az alatt itt járt: 2 apáca, 1 csendőr alezredes, 1 ceruzavigéc, 1 szép
asszony, 1 régész, még 1 szép asszony, 2 egyetemi tanár, 3 kéregető úr, 1 pesti gyáros, 
1 nem szép asszony, 1 Szalay Jóska, 1 piarista, 1 pálinkafőző, 1 parasztpolitikus Hmvásár- 
helyről. Ez az egy volt köztük, ki akart valamit (már a kéregetőkön meg a vigécen kívül) 
-  föl akart kenni vezérnek, mert csak én menthetem meg a népemet stb. A többi nem 
akart semmit, csak hogy mosolyogjunk össze. így telik el minden napom fele, s ezért 
nem tudok megcsinálni semmit, amit szeretnék. Torzó marad az életem, — ámbár így 
tán jobb is, mert rá lehet majd fogni, hogy lehetett volna abból valami, ha tovább tar
to tt volna.”

A három kéregető úr már jelzi, hogy ismét megnehezedtek az idők. Most a gazdasá
gi világválság nyomta rá a művelődéspolitikára bénító terhét. A már többször emlegetett

588



válaszában, egy körlevél kérdéseire, Móra 1931-ben megint borúlátó feleleteket volt kény
telen adni. „A Somogyi-könyvtár ma körülbelül 150 000 kötet, s az olvasók száma éven
te 25—30 000.” „A mai helyzet mindenesetre az, hogy a könyvtár Szeged kultúréletének 
elsőrangú tényezője, amit hivatalos körök és a nagyközönség egyformán elismernek. 
Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy megszerették a könyvtárt, amelyért a város nagy 
áldozatokat is hozott. (Csak az idei nyomorúságban szállították le a beszerzési dotáció
ját 12 000 pengőről 5000-re.)” „Sajnos, a személyzet ma is csak akkora, mint 50 évvel 
ezelőtt volt: szervezeti szabály szerint 2 tisztviselő és 3 szolga; ezekhez járul még egy 
tisztviselő — a kultuszminiszter által beosztott tanár —, egy gépíró és egy ideiglenes szolga. 
S ennek a személyzetnek kell tízszer akkora munkát és tízszer olyan jól elvégezni, mint 
amilyen az ötven évvel ezelőttié volt, nem szólva arról, hogy ez a személyzet látja el az 
öt osztályú múzeumot is néhány áldozatkész barát segítségével. Ekkora személyzet csak 
a legteljesebb odaadással bírja nívón tartani az intézetet, nem éppen szigorú betartásával 
a hivatalos óráknak. Az én hivatalszobám lámpása sokszor még 1/2 10-kor világít, s a kul
tuszminiszter úr által berendelt kollégám már reggel 8 órakor a munkaasztalnál ül. 
(Hivatalosan 10 órakor kezdődik a szolgálat.)”

A válaszok után így summázza a szegedi — és általában a hazai — könyvtárügyről 
véleményét: „Végezetül csak annyit, hogy az én majd harmincéves tapasztalatom szerint 
Magyarországon a könyvtárügy nem komoly ügy, illetve csak annyiban az, amennyiben 
a könyvtárosok komolyan veszik. Mindaddig, amíg az állam legalább olyan komolyan 
nem veszi, mint a labdarúgást, — olyan megbecsülésre nem is merek gondolni, amilyenben 
például az úszósport részesül — nem lesz a könyvtár komoly kultúrtényező. Addig csak 
díszítés lesz, annak is szegényes, körülbelül azon az alapon, hogy európai országban köz
könyvtárnak is illik lenni. Addig pedig, amíg az állam törvényt hoz ugyan a közgyűjte
ményekről — igaz, hogy nem lépteti életbe —, abban megszabja, hogy milyen minősítést 
köteles követelni a vidéki város a közgyűjtemények őreitől, de egy szóval sem érinti, hogy 
milyen fizetést tartozik nekik adni; addig, amíg a polgármester huszárjának van vasúti 
kedvezménye, de a vidéki könyvtárigazgatónak nincs, — addig nem tudom elhitetni 
magammal, hogy a magyar állam is olyan szemmel nézi a könyvtárügyet, mint a Felnőttek 
Világszövetségének Nemzetközi Könyvtári Bizottsága. S addig nemes utópiának tartok 
minden olyan törekvést, mint amilyen abban a körlevélben kifejezésre ju tott, amelyre 
ez a válasz készült.”

Móra nemcsak e keserű levélben, hanem számos tárcájában is ismét sokat panaszko
dott ekkoriban a Közművelődési palota állapotairól. Az épület bádogteteje már a megnyi
tásra is beázott, s azóta minduntalan (e sorok írásáig is) baj van vele; a muzeum anyagával 
is, a könyvekkel is megtelt épület kibővítésének terve hiába készült el még Apponyi 
Albert kultuszminisztersége idején (1906 és 1910 közt), és Móra hasztalan sürgette 
a húszas-harmincas évek fordulóján; csak 1955-ben valósult meg, s minthogy azóta már ez 
sem jelent végleges megoldást, csak most, 1978-ban, kezdték meg az új könyvtárépület 
alapozását. A Közművelődési palota környezete sem méltó a könyvtárhoz és múzeum
hoz, panaszolta Móra; az előtte zajló makai piac szennye, éjszakai garázdák vandalizmusa 
folyton ott hagyja nyomát az épületen, a följárón, a lépcsőkön. Móra hiába instanciázott 
a főkapitány úrhoz, az adott társadalmi viszonyok közt nem lehetett megoldás.
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Volt, hogy Móra úgy érezte, a Közművelődési palota állt írói kiteljesedésének útjába. 
1931. január 4-én Magyar Kázmémak azt írta: „Megköt azonban az a nagy ház, amelynek 
az életem nagyobb részét neki adom, a könyvtár és a múzeum, az évi ezer akta, a száma
dások, a gepidák és a hunok. Ez mind nem arra való, hogy éljen belőle az ember. Szeged
nek Somogyi kanonok óta én vagyok a legnagyobb mecénása. Neki adtam a napjaimat 
és az éjszakáimat, leszoktam az alvásról, hogy a kötelességemnek eleget tudjak tenni, 
s ahány nagy temetőt fölások, annyi regénytervemet ásom el. Örülök, hogy a heti egy 
tárcámat megbirom írni, de néha bánt, hogy a nagy dolgaim megíratlanok maradnak...” 

Három év múlva, 1934. január 3-án, alig egy hónappal halála előtt, Kalisch Simon- 
nénak másként vall: „Én becsületes foglalkozásom szerint könyvtár- és múzeumigazgató 
vagyok, de szívem szerint is az, s életem nagyobb részét a szegedi kultúrpalota eszi meg, 
amelybe harminc évemet beleöltem, mert így esett jól.”

Igazolta Tömörkény tanítását: „könyvtárba, múzeumba csak az az ember való, aki 
szerelmes a mesterségébe.”
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KITEKINTÉS

AZ IuD* PROGRAM KÖZELRŐL

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa

Címként is jobban hangzana, tartalmilag is ígéretesebb lenne valami ilyen kezdés: 
az IuD program a gyakorlatban. Gyakorlatról, legalábbis a program teljes körű működé
séről, annak tapasztalatairól azonban aligha számolhat még ma be bárki is, mivel néhány 
alrendszeren kívül, melyek már valóban „élnek” , a program zömében tervezési stádium
ban van.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szinte a program megszületése — de 
legalábbis szaklapokban való jelentkezése — óta nyomon követhettem az elképzelések 
alakulását, konkretizálódását. Nyilvánvaló, hogy a szakfolyóiratok tudósításaiból sok 
mindenre, látszólag részletkérdésekre, ám éppen a gyakorlati megoldási módokra nem 
derül fény, így elsősorban ezekre voltam kíváncsi, mikor lehetőségem nyílt a helyszíni 
tanulmányozásra.

Egy tanulmányút — még ha viszonylag hosszabb is — alapján érzésem szerint mindig 
kockázatos általános következtetéseket levonni, hiszen sok tényező játszhat közre abban, 
mennyire sikerül adott idő alatt jellemző részleteket megismerni, általánosítható képet 
kapni. Én is csak azért merek vállalkozni általános tapasztalatok megfogalmazására 
-  vállalva és fenntartva a jogot a tévedésre, felületességre is - ,  mivel kéthónapos tanul- 
mányutam során lehetőségem nyűt az IuD programban számottevő szerepet játszó intéz
mények zömének meglátogatására, a dokumentumok jó részének beszerzésére, a már 
kialakult tapasztalatok összegyűjtésére, s így talán megközelítőleg pontos kép alakult ki 
bennem.

Szervezeti kérdések

Néhány kérdést elöljáróban tisztázni kell, hogy azután a látottak-hallottak értékelé
se egyértelmű legyen. Köztudott, hogy egységes könyvtár- és tájékoztatásügyről az

* Informations- und Dokumentationsprogramm
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NSZK-ban — és még jónéhány államban — nem beszélhetünk. Elég mereven elkülönülnek 
egymástól a dokumentációval foglalkozó tájékoztató szervek és a dokumentumbázissal 
rendelkező könyvtárak. A tudományos- és szakkönyvtárak, az egyetemi könyvtárak és 
a közművelődési könyvtárak további elkülönülése is közismert. Ugyanakkor az NSZK-ban 
éppen a szövetségi rendszer léte miatt aligha beszélhetünk általában könyvtár- vagy akár 
tájékoztatásügyről. Bizonyos keretszabályozások, országos érvényű jogszabályok ellenére 
a kép tartom ányonként eltérő  változó. Vannak ugyan központi, állami pénzből létreho
zott, fenntartott intézmények, szolgáltatások — s ezeknek a száma éppen a programnak 
köszönhetően egyre nő —, ám a szolgáltatások létét és rendszerét alapvetően a tartományi 
forma határozza meg. A jogilag szabályozott néhány alapelvtől eltekintve minden tarto
mány — anyagi lehetőségeitől függően, a szakirodalomnak tulajdonított jelentőség külön
bözősége stb. alapján — saját igényei szerint alakította ki, tartja fenn, fejleszti és támogat
ja a maga könyvtári és tájékoztatási rendszerét. így a tájékoztatás szervei — beleértve 
a könyvtárakat is -  pénzügyi, személyzeti ellátottságukat, presztízsüket illetően — ami 
rendszerint külsőségekkel, mint épület, felszereltség stb. is együtt jár — a tartományok 
önálló hatáskörébe tartoznak, ezért az egyes tartományok között komoly színvonalbeli 
eltérések észlelhetők. De eltérés tapasztalható pl. abban is, hogy egy tartomány a könyv
tárügyén belül a közművelődési, vagy a tudományos, felsőoktatási funkciókat helyezi-e 
előtérbe. Ezt a változatosságot, tarkaságot több tényező fokozza tovább. Nem egyforma 
anyagi lehetőséggel rendelkeznek az egyes fenntartók  — egyetemek, tudományos intéz
mények —, s a tartományi támogatás mértéke ismét csak változó valami. Ugyanakkor sok 
a magánkézben levő könyvtár, tájékoztató szerv, s ezek sem pénzügyi, sem elvi irányítás 
szempontjából nem tartoznak még a tartományi illetékesekhez sem.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy mind tartományi, mind szövetségi szinten a tá
jékoztatásban szerepet játszó intézmények három minisztérium  (a szaktárcákat nem is 
számítva) fennhatósága alá tartoznak: a tájékoztatási szervek a kutatás- és technológia
ügyi; az oktatási intézmények és azok könyvtárai az oktatásügyi, míg a közművelődési 
könyvtárak a kulturális tárcához. Természetesen a tárcák pénzügyi lehetőségei az NSZK- 
ban sem azonosak, így az egyes intézmények adottságai — lényegében a nyújtott teljesít
ménytől függetlenül, pusztán a hovatartozás alapján — meghatározottak.

Talán éppen ez a sokféleségből adódó szétforgácsoltság, különbözőség érlelte meg 
az országos információs rendszer kiépítésének igényét, az együttm űködés, összehan
goltság szükségességének felismerését.

A kormányprogram után

Komoly előkészítő munka eredménye annak a programnak az összeállítása, melyet 
1974-ben a szövetségi kormány kutatási és technológiaügyi minisztere a Szövetségi 
Parlament elé terjesztett, s melyet a parlament el is fogadott.

Az előterjesztés éppen abból a felismerésből indul ki, hogy a tájékozódás lehetősége 
— amely a ma embere számára már létkérdéssé vált — csak régiók, tartom ányok fö lö tti

592



intézkedésekkel, együttműködés kiépítésével biztosítható, s csak így érhető el a nemzet
közi információs rendszerekhez való produktív kapcsolódás is.

Az IuD program (melyet első lépésként az 1974—1977-es időszakra dolgoztak ki) 
a tájékoztatás- és dokumentációügy színvonalának kormányszintű emelése igényével lép 
fel. Részletesen ismerteti a célokat, a kiinduló helyzetet, a tájékoztatás általános problé
máit éppúgy, mint az információszükséglettel összefüggő kérdéseket. Áttekintést bizto
sít a megoldandó kérdésekről (könyvtárak és tájékoztatási intézmények, adatbankok stb. 
összehangolásának szükségessége, infrastrukturális problémák, szabványosítási kérdések 
stb.), kifejti a rendszer struktúrájával kapcsolatos elképzeléseket, az adott helyzet alapos 
elemzése, értékelése alapján javasolva a módosításokat. Akcióprogramot nyújt az adott 
időszakra, s kitér a nemzetközi együttműködés terén szükséges tennivalókra is.

A kormányprogram — amely mintegy 150 oldalas, táblázatokkal, grafikonokkal, 
konkrét adatokkal gazdagon dúsított kiadványként jelent meg, s minden könyvtárban, 
tájékoztatási intézményben megtalálható — „csak” keretprogram. A legfőbb tennivalókat, 
a rendszer alapjait biztosító intézményrendszert, alapelveket, tennivalókat rögzíti. Leszö
gezi a program finanszírozásának alapelvét, amely az eddigi gyakorlatot alapvetően meg
változtatja: a szövetségi kormány és a tartományok közösen  biztosítják a rendszer műkö
désének feltételeit, beleértve a központi intézmények létrehozását és fenntartását is.

A jóváhagyott program alapján kezdték meg — és folytatják a mai napig — munká
jukat a szakértői bizottságok. A koncepciónak megfelelően az országos információs 
rendszer 16 szakmai információs rendszerből áll. Az alrendszerek tudományági tagozó
dása a következő:

1. Egészségügy, orvostudomány, biológia, sport; 2. Táplálkozástudomány, mező- és 
erdőgazdaság; 3. Kémia; 4. Energetika, fizika, matematika; 5. Kohászat, alapanyaggazdál
kodás, fémkitermelés és -feldolgozás; 6. Nyersanyaggazdálkodás és geotudományok;
7. Közlekedés; 8 . Területrendezés, építésügy, városfejlesztés; 9. Fogyasztási javak;
10. Gazdaság; 11. Jog; 12. Oktatás; 13. Társadalomtudományok; 14. Szellemtudomá
nyok; 15. Külföldkutatás; 16. Elektrotechnika, finommechanika, járműgyártás, gép
gyártás.

A szakmai alrendszerek mellett speciális rendszerek kialakítására is sor kerül a sza
badalmak, kutatások, környezetvédelem és a műszaki-technikai szabályzatok információ- 
feldolgozása terén.

Az egyes tudományterületeken a témában érintett különféle intézmények, munka- 
közösségek, múzeumok, levéltárak, könyvtárak stb. szakértőiből álló szakmai tervező  
csoportok  a keretelvek ismeretében láttak hozzá a részletes tervek kidolgozásához.

A tartalmilag és terjedelmileg egyaránt impozáns terv-kötetek a szakmai informá
ciós rendszerek közötti részletekbe menő egyeztetésről, erős központi irányításról tanús
kodnak. A 16 szakmai információs rendszer (Fachinformationssystem — FIS) rend
szerterve ugyanis a legkisebb alfejezetig azonos tartalomjegyzékre (azaz közös előzetes 
koncepcióra) épül, ami azt biztosítja, hogy minden részletkérdést végiggondoljanak, 
vizsgáljanak és kidolgozzanak valamennyi területen. És ez nem csupán formai azonossá
got jelent; a problémák feltárási és értékelési módja is aprólékosan részletekig tisztázott 
és azonos.
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A tervdokumentumok részletesen felmérik és elemzik a jelenlegi helyzetet, az 
elérendő célokat, a célok elérésének lehetséges módjait. Lapszéli jegyzetként feltüntetik 
— s ez mind az áttekintést, mind a rendszertervek használatát, a tennivalók kijelölését, 
az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti —, hogy helyzetképről, elérendő célról 
vagy eldöntendő kérdésről van-e szó egy-egy probléma vonatkozásában.

Minden szakterület rendszerterve tisztázza a kialakítandó rendszer viszonyát más 
rendszerekhez, a tudományterületek érintkezési pontjait, esetleges átfedéseit. Ezen az 
elvi alapon szakcsoportokat hoztak létre, melyek már egy-egy szűkebb témakör informá
ciószükségletét, meglévő és potenciális használóinak körét, a használói szokásokat, 
a szükséges és várható szolgáltatásokat elemzik, kitérve az érintett intézménytípusok 
sajátosságaira, szükségleteikre, szolgáltatási igényeikre és lehetőségeikre is.

Az egész szakmai információs rendszer vonatkozásában foglalkoznak a kutatási-fej
lesztési kérdésekkel, képzési és továbbképzési problémákkal, valamint a rendszer nemzet
közi együttműködési lehetőségeivel, illetve az ebből fakadó tennivalókkal. A tudomány- 
terület sajátosságainak figyelembe vételével vizsgálják a vezetési-irányítási kérdéseket, 
a rendszer szervezeti felépítését.

Valamennyi szakmai információs rendszer középpontjában szakmai információs 
közpon t (Fachinformationszentrum — FIZ) áll. Nagyobb szakterületeknél ez alrendszer
ként külön-külön információs központot jelent. A központok feladata a tudományterüle
ten folyó tájékoztató-dokumentációs tevékenység koordinálása, a szakterületek közötti 
és más rendszerekkel való kooperáció biztosítása.

Ezt a szervezeti tagolódást követi a szakkönyvtári rendszer. Általában a korábban 
a Deutsche Forschungsgemeinschaft által kezdeményezett és támogatott gyűjtőköri
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együttműködési tervben kijelölt szakkönyvtárak váltak most a szakterület dokumentu
mainak központi megőrző-feltáró helyeivé.

A tervdokumentáció részletesen elemzi a rendszer gazdasági kérdéseit (létszám- 
szükségletet és ennek anyagi kihatásait éppúgy, mint az épületigényt és a fenntartási 
költségeket, a szükséges gépesítés fokát és mértékét, költségigényét), valamint a kivitele
zésnek, a rendszer beindításának ütemezését, realizálási terveit.

Az előzetes koncepció következetes végiggondolását, a végrehajtás tervének lebon
tott és részletes kidolgozását remélhetőleg ez a felsorolás-jellegű ismertetés is érzékeltetni 
tudta.

Érintőlegesen ugyan említettem már, de úgy érzem, részletesebben is szólni kell 
a program keretében a könyvtárak és a tájékoztatási intézmények közötti tervezett 
munkamegosztásról.

Az IuD programban a könyvtárak és a dokumentációs szervek feladata mereven 
elválik, illetve egymást kiegészítő tevékenységként értékelhető. A könyvtárak — néhány 
speciális, főként történeti gyűjteménytől eltekintve — csak hagyományosnak tekinthető 
könyvtári feladatokat látnak el, tehát elsősorban az irodalomellátás, a dokumentumok 
hozzáférhetőségének biztosítása a feladatuk. Dokumentációs feltáró tevékenységet nem 
folytatnak. A központi könyvtárak a területen működő tájékoztató intézmények infor
mációbázisának megfelelően maximális dokumentumválaszték beszerzésére törekednek, 
a hazai szakterületi dokumentumok teljességre törekvő gyűjtésének igénye mellett. Az 
információs szolgál tatásokhoz lehetőség szerint biztosítják a hozzáférést, de e téren 
főként közvetítő feladatokat látnak el. Az általános funkciójú könyvtárak is törekednek 
a dokumentációs szolgáltatások hozzáférhetőségének, megközelíthetőségének biztosításá
ra, természetesen erőteljes szelekció alapján.

A tájékoztató szervek általában könyvtári bázisra alapozva — de önálló intézmény
ként, gyakran kutatóintézetek mellett, vagy azok részeként — tevékenykednek, dokumen
tumbázissal — kézikönyvtári állományukat nem számítva — nem rendelkeznek. A feltá
randó forrásokat vagy a könyvtáraktól és egyéb intézményektől kapják meg feldolgozásra, 
vagy maguk szerzik be, és adják át feldolgozás után a gyűjtésre illetékes könyvtárnak.

A megvalósulás pénzügyi háttere

Ideje szólnunk a program megvalósításának pénzügyi feltételeiről, annál is inkább, 
mivel az elképzelések szerint a program egyik feladata éppen az egyes intézmények, 
tárcák, tartományok között meglévő, már említett eltérések, színvonalbeli különbségek 
felszámolása, a szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének kiegyenlítése.

A dokumentumgyűjtésre kijelölt könyvtárak saját forrásaik alapján nem tudnák 
biztosítani a szakterület irodalmának beszerzését. Ezért jelentős támogatást kapnak 
a Deutsche Forschungsgemeinschaft-tól, mely természetesen valamennyi problémájukat 
nem oldja meg, hiszen elhelyezési lehetőségeik, személyzeti keretük változatlanul a fenn
tartótól függ. Ugyanakkor a fenntartók nem egy helyen — itt is, mint ahogy máshol is — 
elsősorban az általuk előírt feladatok teljesítését, ellátását értékelik, az országos rendszer
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ben való részvételt csupán mellékes tevékenységnek tekintik. Mivel pusztái! pénzügyi 
támogatás megszerzésével a probléma nem oldható meg, a könyvtárak rákényszerültek 
— s ezt is komoly összeggel támogatják a központi szervek — egy számottevő együttműkö
dési kör kialakítására. A gyűjtőköri körülhatárolást rendszeres összejövetelek során pon
tosítják, az egy-egy szakmai információs rendszer dokumentumbázisát biztosító könyv
tárak illetékesei valamennyi tevékenységüket összehangolják. így a rendelkezésükre álló 
pénzügyi és személyzeti lehetőségekkel lényegesen jobban tudnak gazdálkodni, olykor 
égető hely-problémáik is kevésbé jelentkeznek, mintha önmagukban teljes gyűjtésre 
törekednének. Nyilvánvaló, hogy az együttműködési szándék és kényszer megvalósítá
sában komoly szerepet játszik az országban jól megoldott könyvtárközi kölcsönzési 
rendszer, mely elképesztően rövid idő — átlagosan három nap — alatt biztosítja a Szövet
ségi Köztársaság bármely pontján megtalálható dokumentum kézbevételét.

Említettem már, hogy a kormányszintű program elfogadása után sorra elkészültek 
az információs rendszerek konkrét, részletekbe menő tervei, melyek már a kivitelezés leg
apróbb problémáját is felvetették. A program céljait szolgáló tervek megvalósítására 
a szövetségi kormány és a tartományok közösen jelentős összegeket biztosítanak. (Az 
1974—1977 közötti időszakra 440 millió márkát szavazott meg a parlament.) Amikor egy 
könyvtár vagy tájékoztatási intézmény új tevékenység, szolgáltatás beindítását tervezi, 
a programban fölérendelt szervekkel kell azt közölnie. Első fokon a szakmai információs 
központtal, amely, ha a tervet jóváhagyja, tovább terjeszti a GID illetékesei elé. A G1D 
(Gesellschaft für Information und Dokumentation) az IuD programnak a Szövetségi 
Köztársaság területén korábban meglévő — zömében, de nem kizárólagosan állami tulaj
donban lévő — tájékoztató intézmények összevonásával létrehozott közpon ti szerve. Szak
osztályainak véleményezési joguk van, s e vélemény alapján dönt a Bundesministerium 
für Forschung und Technologie, ill. a Deutsche Forschungsgemeinschaft illetékeseiből 
álló bizottság a támogatás megadásáról és annak mértékéről.

A támogatás összege azonban nem egyszer s mindenkorra adott. A munka előre
haladtának arányában általában csökken, s körülbelül akkorra szűnik meg teljes egészé
ben, mire a szolgáltatás, a program elkészül, „szolgáltatásképessé” válik. Ezalatt eldől, 
hogy terjesztését változatlanul központilag kívánják-e támogatni — meg kell mondani, 
nem ez az általános —, vagy „önfenntartásra” kell-e az intézménynek berendezkednie. 
Utóbbi esetben ez időre elkészülnek a szolgáltatásra vonatkozó díjszabások, árkalkulá
ciók, s a szolgáltatást nyújtó intézmény a feladat terén ezután „önfinanszírozóvá” válik.

Nem szeretném, ha félreérthetően fogalmaznék. Elismerem a kulturális, tájékoztatá
si szolgáltatások művelődés- és kultúrpolitikai jelentőségét. De azt is vallom, hogy sok 
esetben maguk a szolgáltatók képzelik el, mire lehetne szükségük a potenciális haszná
lóknak. Az NSZK-ban tapasztaltak -  alapos szükségletkutatáson alapulva kifejlesztett 
térítéses szolgáltatások — viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy eladni csak azt a szol
gáltatást lehet, amelyre valóban szükség van. így a használó is azt kapja — és csak azt kap
ja — amit hasznosítani tud, és a könyvtárakban, tájékoztatási intézményekben rendelke
zésre álló — egyébként nagyon drága — személyzeti kapacitást sem álmok, hanem reális 
igények kielégítése érdekében foglalkoztatják.
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Vannak jól kiépített közpon ti szolgáltatások. Általában nem ingyenesek. Minden 
intézménynek joga van eldönteni, igénybe veszi-e. Ám általában — éppen a drága munka
erő miatt — kénytelen igénybe venni, egyszerűen nem engedheti meg magának „az én 
csinálom egyedül jó l” luxusát, a párhuzamos munkavégzést.

Talán elegendő erre egyetlen példa, a foly megszervezése a rendsze
ren belül, illetve a rendszerek között. Miután minden szakmai információs rendszernek 
körülhatárolt szakismereteket kell feltárnia, a feldolgozandó periodikumok köre is köny- 
nyedén megragadható. Tételesen megosztott folyóiratjegyzék alapján dolgoznak a tájé
koztatásban részt vevő szervek, intézmények munkatársai. Ám sok esetben a területileg 
hozzájuk tartozó szakfolyóirat más témakörű pbulikációt közöl. A szakreferens ilyenkor 
automatikusan küldi el a cikk másolatát a téma feldolgozásáért felelős intézménynek, 
ahol már csak az egyedi publikáció sorsáról döntenek, nem a folyóirat egészét dolgozzák 
fel. Pontosan tudom,, milyen aprólékosan kidolgozott mechanizmus kell ahhoz, hogy ez 
a rendszer így életben maradjon. De ügy tűnik, mind a kidolgozás aprólékossága, mind 
az adminisztráció (nyilvántartások, postázás stb.) többlete megéri, s nem tapasztaltam 
bizonytalanságot sem a szakreferensek részéről, megkapják-e partnereiktől a téma alapján 
hozzájuk tartozó közleményeket, hiszen a rendszer működésének ezt természetes alap- 
feltételének tartják.

Természetesen ehhez az is szükséges, hogy minden intézmény naprakészen tájéko
zott legyen, mit terveznek, mit csinálnak a többiek. Ezt rendszeres tájékoztató kiadvá
nyok  biztosítják (melyek egyébként könyvesboltokban is megkaphatok, s ezáltal az állam
polgár tájékozódási lehetőségét is biztosítják, s melyek valamennyi szakkönyvtárban mint 
információs források hozzáférhetőek) a már említett szakértői összejövetelek mellett. 
Valamennyi szakmai információs rendszer tájékoztat a saját tevékenységéről, eredményei
ről, s a program központi szerve, a GID feladata az információs adatbank működtetése, 
a tájékoztatás kölcsönösségének és folyamatosságának biztosítása a szakterületektől 
függetlenül.

Jól tudom, hogy szólnom kellene a technikai felszereltségről, hiszen a rendszer 
működését ez nagymértékben meghatározza. Amiért nem teszem, nem az, hogy nem 
tartom fontosnak; lényegi résznek tekintem a számítástechnika, a mikrofilmezés minden
napossá válását, a gépesített kölcsönzési rendszereket, a rendszeres telex-kapcsolatot, stb. 
Ám ügy vélem, a programnak ez a része az, melynél leginkább hivatkozhatunk az ország 
gazdasági helyzetére, műszaki színvonalára, lehetőségeire. Kétségtelenül megkönnyíti, 
sőt, alapfeltétele a korszerű információáramlásnak, de — érzésem szerint — nem érinti 
a koncepció lényegét, csupán a kivitelezés módját, gyorsaságát, esetleg gazdaságosságát.

Tanulságok

Ami szerintem az IuD program lényege és legelgondölkodtatóbb része, az megszü
letésének körülménye, ti. az a tény, hogy kormányszinten elfogadott, az általánosságokon 
messze túlmenő keretelképzelés alapján indult meg a munka. FÖLDI Tamás említette 
a közgazdasági információról szóló cikkében (Könyvtári Figyelő, 1979. no.3. p. 1—16.),
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hogy „A közgazdasági dokumentáció országos rendezésére irányuló törekvések túlnyo
mórészt »középről« indultak és sem »alulról« sem »felülről« nem kapták meg a szükséges 
támogatást.” . Tartok tőle, hogy ez nemcsak a közgazdaságtudományi dokumentációról 
mondható el, ez jellemző valamennyi szakterület próbálkozásaira.

Mire hiszem garanciának a kormányszintű — és ezt hangsúlyozni kívánom, szakmai
lag megalapozott, részletes dokumentumban testet öltő — döntést? Arra, hogy a tevé
kenység fontosságát az állam illetékesei magukénak vallják, s hogy a fontosság kimondá
sával egyidőben vállalják azt is, hogy biztosítják a kivitelezéshez szükséges feltételek 
biztosítását.

Ezzel függ össze a központi pénzalap megteremtése, a központi szerv létrehozása, 
mely azután — a kormány illetékeseinek tájékoztatásával és bevonásával — biztosítani 
hivatott az elvek megvalósítását és a támogatás megfelelő hasznosítását.

Egy központi intézmény, mely véleményezési jogával élve a támogatás létét és mér
tékét határozhatja meg, alapvetően más helyzetben van, amikor az általunk is gyakran 
használt „bűvszavakat” — koordináció, kooperálás, együttműködés, munkamegosztás, 
gazdaságosság, stb. — használja. Nemcsak joga, konkrét lehetősége van a tevékenységek 
összehangolására.

S a munkában résztvevők nemcsak egyéni elhatározásuk, önkéntes vállalásuk alap
ján lesznek a rendszer részesei, hanem azért is, mert szinte nem is tehetnek mást, ha 
valóban gazdaságosan, lehetőségeik maximális kihasználásával korszerű, színvonalas szol
gáltatásokat akarnak nyújtani. Tevékenységüket — amennyiben a program koncepciójával 
egyezik — egy országos rendszerre építhetik, miközben pénzügyi lehetőségeik megterem
tése sem okoz gondot. Aki nem lép be a láncba, óhatatlanul lemarad. A szolgáltatásokat, 
amelyekre használói igényt tartanak, be kell szereznie, mivel önerőből nem tud mindent 
biztosítani. Ugyanakkor abban is érdekelt, hogy saját lehetőségei alapján kifejlesszen 
olyan szolgáltatásokat, melyekre más intézményeknek szükségük lehet.

Nem állítanám, hogy ez „a” megoldás országos információs rendszer kidolgozására. 
Azi hiszem azonban, elgondolkodnunk legalább feltétlenül érdemes az IuD program 
tervezési, kivitelezési módjáról, koncepciójáról, az alkalmazott módszerekről, még akkor 
is, ha a gyakorlatban még csak néhány szakmai információs rendszer működésének lehe
tünk szemtanúi, a többi rendszer és a program egészének infrastrukturális része részben 
még a kiépülés stádiumában van.
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TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 
SVÉDORSZÁGBAN

SZÁNTÓ Péter

Koordináló szervezetek

A második világháború után a kutatás-fejlesztés (K+F) és a felsőfokú oktatás gyors 
fejlődésnek indult Svédországban. Az egyetemi hallgatók száma ma már eléri a 100 ezret, 
posztgraduális képzésben 12 500 hallgató vesz részt, a kutatók száma pedig a második 
világháború utáni időszakban 200 %-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan megnőtt a tudo
mányos könyvtárak (research libraries) iránti igény. 1965-ben a tudományos könyvtárak 
közötti koordináció ellátására létrehozták az FBR-t (Swedish Council of Research 
Libraries = Svéd Tudományos Könyvtárak Tanácsa). Konzultatív jellegű hatáskörrel ren
delkezik, adminisztratív szempontból a Királyi Könyvtárhoz (Royal Library) tartozik. 
Az FBR-ben a jelentősebb tudományos könyvtárakon kívül közművelődési könyvtárak 
(public libraries) és könyvtárosi szervezetek képviseltetik magukat. Elnöke a Királyi 
Könyvtár igazgatója. Titkársága három főből áll. Fő feladata a könyvtárak közötti megfe
lelő munkamegosztás kialakítása a gyarapítás, tárolás, feldolgozás, gépesítés és egyéb 
területeken. 1968-ban hozták létre a SINFDOK-ot (National Council for Scientific 
Information and Documentation = Tudományos Tájékoztatási és Dokumentációs Nemzeti 
Bizottság), a tudományos tájékoztatási és dokumentációs terület tervezésének és koordi
nálásának ellátása, valamint a kutatások elősegítése céljából. A SINFDOK öt tagja többek 
között képviseli a felsőfokú oktatási intézményeket és az ipart is. Munkáját egy tanácsadó 
bizottság segíti. Az 1977/1978-as költségvetési évben pénzügyi fedezete 7,4 millió svéd 
korona volt. Titkársága 8 főből áll. A SINFDOK elsősorban a számítógépes információ- 
keresés fejlesztését támogatja. Ennek köszönhetően készültek el a KOMPOST, EPOS, 
VIRA és PROTECT programcsomagok, amelyek együttesen a szelektív információter
jesztés valamennyi funkcióját ellátják. Ugyancsak a SINFDOK támogatásával készült el 
az on-line párbeszédes információkeresést lehetővé tevő 3RIP elnevezésű programcsomag. 
A SINFDOK kezdeményezte a SCANNET, a közös skandináv adatátviteli hálózat kiépí
tését is. A SINFDOK a svéd összekötő szervezet egy sor nemzetközi és északi szervezettel, 
mint pl. az Unesco, OECD, ESA (European Space Agency = Európai Űrkutatási Ügynök
ség), NORDINFO (az északi államok 1976-ban megalakított közös tudományos tájékozta
tási és dokumentációs szervezete), NORDFORKS (Alkalmazott Kutatások Skandináv 
Tanácsa). Számos más kutató és egyéb szervezet támogatja pénzügyileg a tájékoztatási 
területet, illetve vállal bizonyos feladatokat. Az 1. ábra nyújt áttekintést a tájékoztatási 
területtel kapcsolatban álló kormányszervekről és szervezetekről (lásd a lap végén mellék
letben).
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A svéd könyvtárakat két csoportra osztják: tudományos könyvtárakra (research 
library) és közművelődési könyvtárakra (public library). Az első csoportba beletartozik 
néhány információkeresést és -szolgáltatást nyújtó tájékoztatási központ is. A tudomá
nyos könyvtáraknak három típusa ismert: általános (general), szak- (specialized) és 
kormány-könyvtár (government library). Egyes ipari cégek könyvtárai is tudományos 
könyvtári jelleggel bírnak.

A fontosabb általános tudományos könyvtárak közé a Királyi Könyvtárat és az 
egyetemi könyvtárakat sorolják. A Királyi Könyvtár speciális helyzetben van, ugyanis 
mint nemzeti könyvtár, közvetlenül a kormány alá tartozik. Feladatát képezi:

— a svéd patriotica dokumentumok gyűjteményének gyarapítása, tárolása és 
hozzáférhetővé tétele;

— a Könyvtár felelősségi körébe eső kéziratok beszerzése és megőrzése;
— a svéd könyvtári hálózat fejlesztése.
1661 óta kötelespéldányként minden Svédországban megjelent dokumentumot 

megkap. Ugyancsak gyűjtőkörébe tartozik a svéd szerzők műveinek idegen nyelvű fordí
tása. A külföldi irodalomból elsődlegesen a humán, társadalmi és jogi tudományok doku
mentumait gyűjti. A svéd kiadványokról a Királyi Könyvtár keretében 1953-ban létesített 
Bibliográfiai Intézet (Bibliographic Institute) által heti, havi, éves, ötéves gyakorisággal 
kiadott katalógusok tájékoztatnak. Az Intézet gondozásában jelenik meg a Külföldi 
Könyvek Katalógusa (Union Catalogue of Foreign Books), amely a svéd tudományos 
könyvtárak által 1886 óta beszerzett külföldi tudományos műveket öleli fel. 1955 óta 
a Királyi Könyvtár a svéd zeneművek (lemezek, magnetofonfelvételek) nemzeti archívu
ma. A Királyi Könyvtár költségvetése 1976/77-ben 19,1 millió svéd korona volt, ebből 
13,8 milliót fordítottak bérekre, 5,3 milliót állománygyarapításra és egyébre.

Az egyetemi és szakkönyvtárak feladata az oktatás és kutatás részére információ
szolgáltatás szervezése. Az ország 6 egyetemi körzetének mindegyikében működik 
egyetemi könyvtár (2. ábra). Fontosabb szakkönyvtár van Stockholm és Gothenburg 
műszaki intézeteiben, a Mezőgazdasgi Egyetemen (University of Agriculture), a stockhol
mi Gazdasági Iskolában (School of Economics in Stockholm) és a Karolinska Intézetben. 
A kormány-könyvtárak közül kiemelkedik a Parlamenti Könyvtár.

A tájékoztatásgépesítés Svédországban korán elkezdődött, mind a Karolinska 
Intézet, mind a Stockholmi Műszaki Intézet (Stockholm Institute of Technology) az
1960-as években megkezdte a MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System), CAC (Chemical Abstracts Condensates), INSPEC (International Information 
Services for Physics and Engineering Communities) gépi adatbázisok hasznosítását. 
A Stockholmi Műszaki Intézet Információs és Dokumentációs Központja elsősorban 
a tudományos és műszaki információ területén nyújt számítógépes szelektív információ- 
terjesztést és retrospektív keresési lehetőséget. Az Intézet terminálokkal kapcsolódik az 
ESA/SDS-hez (European Space Agency Space Documentation Center = Európai Űrkutatási 
Ügynökség Űrkutatási Dokumentációs Központja), valamint az amerikai SDC-hez

Könyvtárak és tájékoztatási központok
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1. ábra

Minisztériumok Központi kormányhivatalok



с  * i f  I im *u .........  n Szervezeti kapcsolatEgyetemek, főiskolák stb.



A kormány- és más szerveknek a tájékoztatási szervekkel alkotott kapcsolatrendszere

A rövidítések feloldása

BI
FOA
FFD

MDN

DFE
VTI
Sö
STU
SIND
BFR
SPPB

TNC

SIS
TLS

WA

BYGGDOK

FBR

NE

UHÄ

KB
SAFAD

UUB
LIUB
LUB
SUB
KTHB

KIB
IDC

MIC
CTHB

GUB
UmUB

The Bibliographic Institute (Bibliográfiai Intézet)
Research Institute o f  Defence (Honvédelmi Kutató Intézet)
Delegation for Transportation Research (Közlekedéskutatási Koordináló 
Testület)
Swedish Council o f Environmental Information (Svéd Környezettudományi 
Tájékoztatási Bizottság)
Delegation for Energy Research (Energiakutatási Koordinációs Testület) 
National Road Research Institute (Országos Útügyi Kutató Intézet)
National Board o f  Education (Országos Oktatásügyi Bizottság)
Board for Technical Development (Műszaki Fejlesztési Bizottság)
The National Swedish Industrial Board (Svéd Nemzeti Ipari Testület) 
Building Research Council (Építésügyi Kutatási Tanács)
National Library o f Psychology and Education (Pszichológiai és Oktatási 
Nemzeti Könyvtár)
Swedish Centre o f  Technical Terminology (Svéd Műszaki Terminológiai 
Központ)
The Swedish Standards Institution (Svéd Szabványügyi Intézet)
The Swedish Society o f  Technical Documentation (Svéd Műszaki Dokumen
tációs Társaság)
Royal Academy o f Engineering Sciences (Mérnöki Tudományok Királyi 
Akadémiája)
The Swedish Institute o f Building Documentation (Svéd Építésügyi Doku
mentációs Intézet)
Swedish Council on Research Libraries (Tudományos Könyvtárak Svéd 
Tanácsa)
The National Swedish Board for Energy Source Development (Svéd Energia
forrásfejlesztési Testület)
National Board o f  Universities and Colleges (Egyetemek és Főiskolák 
Országos Testülete)
The Royal Library (Királyi Könyvtár)
The Swedish Agency for Administrative Development (Svéd Kormányfej
lesztési Hivatal)
Uppsala University Library (Uppsalai Egyetem Könyvtára)
Linköping University Library (Linköpingi Egyetem Könyvtára)
Lund University Library (Lundi Egyetem Könyvtára)
Stockholm University Library (Stockholmi Egyetem Könyvtára)
The Stockholm Institute o f  Technology Library (A Műszaki Könyvtár 
Stockholmi Intézete)
Karolinska Intitutet Library (Karolinska Intézet Könyvtára)
The Information and Documentation Centre (Tájékoztatási és Dokumentá
ciós Központ)
The Medical Information Centre (Orvosi Információs Központ)
Chalmers Institute o f Technology Library in Gothenburg (a Műszaki Könyv
tár Chalmers Intézete Gothenburgban)
Gothenburg University Library (Gothenburgi Egyetem Könyvtára)
Umea University Library (Umeai Egyetem Könyvtára)





(System Development Corporation) és a LIS-hez (Lockheed Information System). Az 
Intézet K+F tevékenységet folytat a párbeszédes információkeresés területén.

A Karolinska Intézet a MEDLARS svéd és egyúttal északi központja, de más 
adatbázisokat is szolgáltat (BIOSIS). Szelektív információterjesztésen kívül mind kötegelt 
üzemmódú, mind on-line párbeszédes retrospektív keresést nyújt, (MEDLARS IL). 
Nemcsak Svédországban és az északi államokban, hanem Európa más országaiban is
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terminálon keresztül kapcsolódnak az Intézethez a MEDLARS elérése céljából; a MED
LARS a SCANNET-en keresztül is hozzáférhető. Az Intézet on-line kapcsolatban áll az 
SDC és a LIS adatbázisaival.

További szervezetek is nyújtanak információkereső szolgáltatásokat, pl. a Nemzeti 
Pszichológiai és Oktatási Könyvtár (National Library of Psychology and Education) az 
ERIC adatbázis, az AB Atomenergy, az INIS adatbázis, a Nemzeti Útügyi Kutató Intézet 
(National Road Research Institute), az IRRD adatbázis, a Mezőgazdasági Egyetem az 
AGRIS adatbázis alapján. Számos más szervezet használ még számítógépes információ- 
kereső rendszert különböző célokra, így pl. az ENSZ ISIS rendszerét a Honvédelmi Kuta
tó Intézet (Research Institute of Defense), az SAFAD és az Építésügyi Kutatási Tanács 
(Building Research Council).

A legtöbb hagyományos könyvtár az Oktatási Minisztérium alá tartozik. Kivételt 
képez a Mezőgazdasági Egyetem Könyvtára, a Parlamenti Könyvtár és néhány más kor
mányhivatali könyvtár. A jelentősebb információszolgáltató központok a felsőoktatási 
intézmények keretein belül működnek, az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt, pénz
ügyi támogatást kapnak azonban az Ipari Minisztériumhoz tartozó SINFDOK-tól.

Az 1974/75-ös költségvetési évben az állam a könyvtárakra és információszolgálta
tásokra 120 millió svéd koronát fordított, ebből 11 milliót számítógépes szolgáltatásokra.

Míg a tudományos könyvtárakért az állam viseli a felelősséget, a közművelődési 
könyvtárakért a helyi hatóságok. Az állami pénzügyi támogatás célja a helyi különbségek 
kiegyenlítése. 1976-ban a közművelődési könyvtárakra a helyi hatóságok 520 millió 
koronát, a kormány 17 milliót fordított. Hagyományos, kultúrális szerepük megőrzése 
mellett fokozódó mértékben törekednek a tudományos és műszaki információ iránti 
igények kielégítésére is. Az 50-es évek elején hozták létre az AB Bibliotekstjáns-t, amely 
mint kereskedelmi vállalkozás a közművelődési könyvtárak szolgáltató funkcióinak 
ellátását végzi, pl. központi katalogizálást, könyvkötési stb.

A két legjelentősebb számítógépes információs hálózat a LIBRIS és a SCANNET. 
A LIBRIS (Library Information System = Könyvtári Információs Rendszer) elsődleges 
célja a tudományos könyvtárak rutinszerű munkafolyamatainak az integrálása. A rend
szert 1970-ben kezdték el kidolgozni, 1972-ben végezték a próbafuttatásokat 
a Linköpingi Egyetemi Könyvtárban.

Kormánydöntés értelmében a rendszer elsősorban az információkeresési, katalogizá
lási és katalóguselőállítási feladatok ellátására készült. 1977-ben már 14 tudományos 
könyvtár csatlakozott a LIBRIS-hez (3. ábra). Egy adott dokumentum katalogizálását 
az a LIBRIS-ben részt vevő könyvtár végzi el, amely elsőnek szerzi be a dokumentumot. 
A LIBRIS-be bevitt bibliográfiai input on-line módon azonnal elérhető, ugyanannak a do
kumentumnak a beszerzése esetén tehát nincs szükség az újbóli katalogizálásra. Az adat
bázis 300 ezer tételt tartalmaz. A LIBRIS egyúttal egy adatátviteli hálózatot is megteste
sít: 24 terminál kapcsolódik egy központi számítógéphez, bérelt adatátviteli vonalakon 
keresztül. Egyelőre a LIBRIS nem teszi lehetővé a tárgyszavas keresést. A tervezett 
következő két fejlesztés: az elért eredmények elemzése, értékelése, valamint egy új számí
tógépre való áttérés. A LIBRIS volt Svédországban az első könyvtári és dokumentációs 
célú adatátviteli hálózat.
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A LIBRIS adatátviteli hálózat
-JL  Kapcsolóközpont (adatkoncentrátor)
____ Bérelt telefonvonal (négy)

•  Bérelt modern, terminál,
2400 baud/sec (24 db)

GUB
CTHBt y

í r * —V \  B H S

3. ábra

AB Atomenergi Library (AB Atom
energia Könyvtára)
School of Librarianship (Könyvtár 
Iskola)
Chalmers Institute o f Technology 
Library in Gothenburg (a Műszaki 
Könyvtár Chalmers Intézete Gothen
burgban)
Gothenburg University Library 
(Gothengurgi Egyetem Könyvtára) 
University of Agriculture Library, 
The Ultuna Library (Mezőgazdasági 
Egyetemi Könyvtár, Ultuna Könyv
tár)
The Royal Library (Királyi Könyvtár) 
The Stockholm Institute of Techno
logy Library (a Műszaki Könyvtár 
Stockholmi Intézete)
Linköping University Library 
(Lingköpingi Egyetem Könyvtára) 
Lund University Library (Lundi 
Egyetem Könyvtára)
The Parliamentary Library (Parla
menti Könyvtár)
The Swedish Agency for Administra
tive Development (Svéd Kormányfej
lesztési Hivatal)
Stockholm University Library 
(Stockholmi Egyetem Könyvtára) 
Umea University Library (Umeai 
Egyetem Könyvtára)
Uppsala University Library (Uppsalai 
Egyetem Könyvtára)
Östergötland Countv Council Data 
Processing Centre (Ostergötlandi Me
gyei Tanács Adatfeldolgozó Központ
ja)
[Megj.: Itt van a központi számító
gép ]

603



•  Terminál, bérelt vonal (ESA/SDS)
X Tárcsázásos csomópont (ESA/SDS)
■f ESA/SDS felhasználó saját nemzeti központ nélkül
В  Központi számítógéphez és tárcsázásos kapcsolódáshoz egyaránt alkalmas 

csomópont (SCANNET)
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Míg korábban a MEDLINE keresés Svédországban nyilvános telefonhálózaton 
keresztül, tárcsázással történt, jelenleg már a tárcsázás és a SCANNET (SCANdinavian 
NETwork = Skandináv hálózat) kombinációjával folyik. A SINFDOK által kedzeménye- 
zett északi adatátviteli hálózat, a SCANNET, 1976 végére készült el. Csomóponttal 
rendelkezik Stockholmban, Gothenburgban, Koppenhágában, Helsinkiben és Oslóban 
(4. ábra). A NORD-12 típusú miniszámítógépekkel felszerelt csomópontokat bérelt 
telefonvonalak kötik össze, az átvitel 2400 bit/sec sebességgel, szinkron módban történik. 
A hálózati software a csomagkapcsolásos technikára épült. 1977-ben két svéd számító- 
központ kapcsolódott a hálózathoz: a Gothenburgi Medicindata és a Stockholmi Számí
tóközpont. A Medicindata kristálytani és tömegspektroszkópiai adatbankot tart fenn, 
a Stockholmi Számítóközpont a MEDLARS, az IRRD és az NORDBYGGDOK (építés
technológiai területű adatbázis) adatbázisokhoz nyújt hozzáférést. A hálózaton keresztül 
elérhető adatbázisok használatáért díjat kell fizetni, a hálózati átvitel azonban ingyenes. 
A NORDINFO most vizsgálja a Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress) és a British 
Library MARC szalagjai SCANNET-hez kapcsolódó számítógépeken keresztül történő 
on-line elérésének a lehetőségét. A SCANNET-hez az északi államokból további számító- 
központok kívánnak kapcsolódni, és a közeljövőben bővülni fog a hálózaton keresztül 
elérhető adatbázisok száma is. A SCANNET működését és fejlesztését a NORDFORKS 
finanszírozza. A tervek szerint a SCANNET beépül majd a tervezett Északi Nyilvános 
Adatátviteli Hálózatba, amely 1979-ben kezdi meg működését.

-----------  Szervezeti kapcsolat
_______* Tervezési és koordinációs kapcsolat
- ......... . Pénzügyi kapcsolat

5. ábra
A tudományos és műszaki tájékoztatás koordináló testületé
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A svéd felhasználóknak lehetőségük van egyéb hálózatok használatára is, ezek közül 
említést érdemel az ESA/SDS, a TYMNET (Tymeshare Network), a CYBERNET (a Cont
rol Data Corporation hálózata) és a CYPHERNET (a Cyphernetics Corporation hálózata). 
1976 óta az ESA/SDS hálózatnak Stockholmban csomópontja van

Svédország közvetlenül nem vesz részt az EURONET-ben, de mivel az ESA/SDS 
társtulajdonosa, és az ESA/SDS az EURONET részét képezi majd, bizonyos közvetett 
kapcsolatokkal rendelkezni fog az EURONET-hez. A kérdés azonban nem dőlt el, jelen
leg tanulmányozzák az EURONET-hez kapcsolódás lehetőségét és esetleges formáit.

A fejlesztési koncepció

Már 1970-ben egy Delphi tanulmány* keretében kísérlet történt a könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások fejlődési irányainak megállapítására. A tanulmány egyik fő követ
keztetése ez volt: „A fejlettebb távközlési és tárolási technika lehetővé teszi, hogy az 
információkat gyorsan és kis ráfordítással továbbítsák az információs hálózat különböző 
egységei között. Ezért a különböző tájékoztatási és dokumentációs egységek között, 
valamint ezek és a felhasználók között szoros együttműködés és kapcsolat fog kifej
lődni.”

1975-ben az oktatási miniszter életre hívta a BIBDOK-ot, a Könyvtárak és Doku
mentációs Szolgáltatások Koordinációs Kormánybizottságát, abból a célból, hogy vizsgál
ja meg a tudományos könyvtárak olyan közös funkcióinak, mint például a tervezés és 
koordináció ellátására egy központi könyvtári szervezet létrehozásának a szükségességét, 
e szervezet és a Királyi Könyvtár közötti munkamegosztás kialakításának, valamint 
a tudományos könyvtárak és a közművelődési könyvtárak közötti együttműködés kérdé
sét. Ugyancsak 1975-ben az Ipari Minisztérium létrehozott egy bizottságot a tudományos 
és műszaki tájékoztatás szervezeti formáinak a tanulmányozására. A két bizottság össze
hangolta munkáját, és 1977. október 20-án közös javaslatot terjesztett a Svéd Kormány 
elé, a tudományos és műszaki tájékoztatás új szervezete tárgyában**.

A két bizottság a Svédországban korábban általában külön kezelt könyvtárügyet 
és tájékoztatásügyet egy egységként kezelte, elvi, szervezeti és gazdasági megfontolások 
alapján nem látta értelmét a két terület különválasztásának.

Jelenleg Svédországban a tájékoztatás decentralizált abban az értelemben, hogy 
különböző adminisztrációs felügyelet (állami, városi, magán) alatt álló intézmények látják 
el és az egyes intézmények egymástól függetlenül döntik el, hogy milyen irodalmat 
szereznek be és milyen szolgáltatásokat nyújtanak. A két bizottság álláspontja szerint 
az operativ funkciókat továbbra sem szükséges centralizálni (így pl. nem szükséges egy 
Svéd Kölcsönkönyvtár létrehozása). Ki kell azonban jelölni a felelősségi köröket. Ennek

Information, documentation and media. Report on a Delphi study by the Swedish Agency for 
Administrative Development -  SAFAD. Stockholm, 1970.
A jelentés címe; Wetenskapling och teknisk informationsförsörjning, hivatalos kormányjelentés
ként jelent meg (SOU 1977:71, ISBN 91 -3 8 -0 3 6 9 7 -5 , ISSN 0975-250)
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érdekében azt javasolják, hogy alakítsák ki a szakterületekre specializált könyvtárak 
rendszerét, minden egyes szakterületre specializált könyvtárnak a helyi funkciók ellátása 
mellett nemzeti (országos) funkciója is legyen az adott szakterület vonatkozásában. 
A szakterületre specializált könyvtár többek között felelős a referenszszolgáltatásért, 
a tárgyszavas indexelésért, a nemzetközi információs rendszerekben való nemzeti szintű 
részvételért, a könyvtárközi kölcsönzésért, a felhasználói igények feltárásáért, a felhasz
nálók oktatásáért, az adatbázisok létrehozásának kezdeményezéséért. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden esetben csak egyetlen könyvtár felelős a vonatkozó szakte
rületért, szükség esetén több könyvtár is elláthatja kooperációban a területgazda szerepét.

A decentralizált struktúra azonban szükségessé teszi egy koordináló testület létreho
zását, amely a nemzeti feladatok teljességét és egyensúlyban tartását hivatott biztosítani. 
E koordináló testületnek három fő országos feladatköre: 1. tervezés és koordináció 
(nemzetközi szinten is); 2. információs K+F (beleértve az oktatást is); 3. nemzeti (orszá
gos) szolgáltatások.

Az országos tervezés és koordináció egyfelől hosszú távú tervek kidolgozását, más
felől, rövidebb távon, konkrét intézkedési tervek készítését is magában foglalja. 
A konkrét intézkedési terveknek tartalmazniuk kell például a szakterületre specializált 
könyvtárak rendszerét, a bibliográfiai és egyéb szolgáltatások célkitűzéseit, a korszerű 
technikai eszközök használatát, új területek információellátását. A jelentés mellékletei 
között egy fejlesztési terv-vázlat is szerepel. Az információs K+F kezdeményezéséhez és 
támogatásához a koordináló testületnek pénzügyi eszközökkel kell rendelkeznie. A nem
zeti szolgáltatási feladatok közé tartozik pl. a könyvtárközi kölcsönzés és bizonyos 
bibliográfiai szolgáltatások.

A jelentés — miután felsorolja a nemzeti könyvtár e koordináló feladatokkal törté
nő megbízása mellett és ellen szóló érveket — arra a következtetésre jut, hogy a koordiná
ciós és fejlesztési feladatokat korszerűbb egy külön szervezeti egységre ruházni, a Királyi 
Könyvtárat pedig nemzeti könyvtárrá átalakítva az operatív feladatokkal -  mindenek
előtt a nemzeti archiváló feladattal — megbízni (5. ábra). A létrehozandó koordináló 
testület egyúttal átvenné a SINFDOK, az FBR jelenlegi feladatait.

A koordináló testület a javaslat szerint az Oktatási Minisztériumhoz tartozna, de 
ellátná az egész tájékoztatási terület koordinálását. A koordináló testület egyúttal mint 
központi tanácsadó szerv is működne, a kormányhivatalok kötelesek lennének az infor
mációs szolgáltatások valamennyi lényeges kérdésében konzultálni e testülettel. A testület 
lenne a nemzetközi kooperációban a svéd nemzeti képviseleti szerv. A testületnek véle
ményező szerepe lenne az információszolgáltatásokra adott kormánytámogatások 
odaítélésénél.

A testület kb. 10 tagját a Kormány nevezné ki 3 évi időtartamra. Helyet kapnának 
benne mind a felhasználói szempontokat és a közérdeket képviselő oktatási, ipari, kereske
delmi szervezetek, mind pedig a könyvtári és tájékoztatási szervezetek képviselői. A testü
let munkáját állandó és ideiglenes munkabizottságok segítenék szakértelmükkel.

A testületnek lenne egy kb. 20 főből álló adminisztrációs szervezete, amely két 
részből állna: egy tervező és koordináló, valamint egy fejlesztő egységből. Az adminisztrá-
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dós szervezet feladata a tervek készítése, a K+F tervezetek véleményezése, a testület 
számára döntéselőkészítés.

Az első évben a testület 13,4 millió svéd koronával rendelkezne, az alábbi 
bontásban:

8,1 millió K+F
2.6 millió tervezés és koordinádó
2.7 millió országos szolgáltatások.
A koordináló testület szervezeti felépítését a 6. ábra szemlélteti.

Tanácsadó testületek

Állandó tanácsok

Ad hoc (ideiglenes) 
munkacsoportok

6. ábra
A tudományos és műszaki tájékoztatás koordináló testületének javasolt szervezete

A jelentés javasolja a Királyi Könyviár Nemzeti Könyvtárrá alakítását, amelynek 
két fő feladatköre:

1. Nemzeti archiváló funkció (pl. a svéd publikációk gyűjtése, a nemzeti hangfel
vételgyűjtemény, Nemzeti Bibliográfia)

2. Nemzeti (országos) szolgáltatási funkció (pl. a Külföldi Könyvek Központi 
Katalógusa, külföldi bibliográfiai információ géppel olvasható formában történő 
beszerzése és cserében a svéd bibliográfia információszolgáltatása).

A Nemzeti Könyvtár felügyeletét egy -  valamennyi érdekelt terület, pl. kutatás, 
oktatás, könyv- és zeneműkiadók, nyomdák, tájékoztató központok — képviselőiből 
álló irányító testület látná el. A Nemzeti Könyvtár három fő szervezeti egységből tevődne 
össze: az archív könyvtári funkciókat, a hangfelvételek gyűjtésével kapcsolatos feladato
kat és a bibliográfiai feladatokat ellátó egységekből. A javaslat szerint a Királyi Könyvtárt
1979. június 1-ig kell Nemzeti Könyvtárrá átszervezni.
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3. GRONLUND, B. — NILSSON, H.: SCANNET an I&D data network for the nordic Countries. 
3.RIP. 1st International On-line Information Meeting. London, 13 -15 . December, 1977. 
Oxford -  New York, Learned Information, 1977. 6 5 -6 9 . p.

« •

SZÁMÍTÓGÉPES KOMMUNIKÁCIÓ formájában folynak az 1979 novemberében 
Washingtonban tartandó Fehér Házi Könyvtári és Tájékoztatási Konferencia előkészüle
tei; a Szervező Bizottság 28 tagja számítógépes hálózat útján érintkezik egymással és 
a washingtoni szervező irodával.

(Advanced Technology/Libraries, 1979. június)

ON-LINE TÁJÉKOZTATÁSI (MÓDSZERTANI) KÖZPONT létesül Nagy-Britanniában, 
az Aslib keretében, a British Library és az Iparügyi Minisztérium támogatásával. Feladata: 
tájékoztatás és tanácsadás az on-line szolgáltatások felhasználásának, a szükséges berende
zések kiválasztásának és üzemeltetésének kérdéseiben — különös tekintettel az Euronet 
kifejlődésére.

(Information Retrieval and Library Automation, 1979. augusztus)
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A TÁVMÁSOLÁS* ÊS A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
— újabb kísérletek a Québeci Egyetem hálózatában —

DU BREUIL, Laval -  MERCURE, Gérard: La télécopie et le prêt entre 
bibliothèques; une expérience récente dans le réseau de l’Université du Québec 
c. cikkének (Docume'ntation et Bibliothèques. 25.vol. 1979. l.no. 2 3 -3 1 .p.) 
tömörítését MOLNÁR Ágnes készítette.

Fényképek távmásolását 1910 óta alkalmazzák a sajtóban. A mai értelemben vett 
távmásolás 1965 körül öltött jelentősebb méreteket az USA üzleti életében ügyiratok 
másolása formájában, telefonvonalak útján. 1965—1970 között az amerikai könyvtárak is 
megkezdték a kísérleteket a távmásolás könyvtári alkalmazására, de nem tudtak kielégítő 
minőségű másolatokat produkálni. A nyomtatott dokumentumok ugyanis lényegesen 
apróbb betűkből állnak, mint az üzleti életben szereplő gépírásos szövegek. Az USA-ban 
jelenleg csak az ALA Távmásolási Bizottsága foglalkozik ezzel a kérdéssel. 1976. évi fel
mérése szerint a távmásolást sehol sem alkalmazzák folyóiratcikkek vagy könyvrészletek 
továbbítására, legföljebb a könyvtárközi kölcsönzésben a kérések közlésére vagy megvá
laszolására (a telexhez hasonlóan).

E kísérletek során tisztázódott a távmásolás gyakorlati könyvtári alkalmazhatóságá
nak három fő tényezője :

1. Megbízhatósága: a képet legalább kétszer olyan finoman kell felbontani, mint 
az üzleti távmásolásban, tekintettel a lábjegyzetek szövegének, a matematikai jeleknek 
stb. méreteire.

2. Gyorsasága: egy nyomtatott oldalt az akkori készülékekkel 6 perc alatt lehetett 
továbbítani. A gyakorlatban azonban ennek a teljesítménynek legföljebb 75 %-át, több
nyire pedig csak 25—30 %-át érték el munkaszervezési nehézségek miatt (torlódás a csúcs
időben, a személyzet egyéb igénybevétele).

3. Költségei: egy 10 oldalas szöveg távmásolása 12—62 dollárba került, amikor egy 
könyvtárközi kölcsönzés lebonyolításának átlagos összköltsége 4,67 dollár volt.

A Québeci Egyetem 6 campuson működik, számára tehát igen fontos a hálózaton 
belüli kommunikáció javítása. Egy 1974. évi próbálkozás után 1976-ban két távmásolási 
kísérletsorozatot végeztek. Négy RAPIFAX 100-as távmásolót vettek bérbe, s négy 
campust telefonvonalak, illetve (a hang továbbítására) műbolygók segítségével kapcsoltak

Egy távmásoló (telefacsimile) berendezésről (Infotec 6000) már hírt adott lapunk (HEGYKÖZI 
Ilona -  TREMKÓNÉ MESZLENY Mária: Tájékoztató szolgálat a könyvtári és információs 
munkaeszközeiről, berendezéseiről. = Könyvtári Figyelő. 1978. 5 .no. 581-592 . p.).
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össze. Sok technikai nehézségbe ütköztek, de megállapították, hogy egyetlen intézm ény 
könyvtárai között könnyű megvalósítani a távmásolási kapcsolatot; különálló intézm é
nyek  között nehéz a személyzet pontos együttműködését biztosítani, s a távolsággal
a költségek is gyorsan nőnek.

1977-ben a „RAPIFAX prog
ram” két újabb kisérletsorozata 
indult meg. — Az egyikben a távmá
solás üzemszerű használatát vizsgál
ták a hálózaton belüli (4 campus 
közötti) könyvtárközi kölcsönzés
ben: egy hónapon keresztül vala
mennyi folyóiratcikk-kérést
távmásolás formájában teljesítették. 
Megállapították, hogy a távmásolás 
nem gyorsítja ugrásszerűen a könyv
tárközi kölcsönzést, mert maga 
a dokumentum továbbítása csak 
a 20 %-át teszi ki az átfutási időnek. 
Alkalmazását célszerű a legföljebb 
10 oldalas cikkmásolatok szolgálta
tására, vagy különösen sürgős kéré
sek kielégítésére korlátozni.

Rentábilisabba teszi a táv másolási 
hálózat fenntartását, ha adminiszt
rációs célokra is felhasználják, s ha 
a meglévő adatátvitelt hálózatba 
kapcsolják. Egy 10 készülékből álló 
hálózat működése oldalanként kö
zel 1 dollárba kerül —, ez még 
mindig nagy összeg, de lényeges 
olcsóbbodás az 1970 körüli kísér
letekhez képest. Távlatilag a pár
huzamos beszerzések fokozott 
csökkentésének lehetővé tételével 
térül meg a távmásolási költségek 
jelentős része. — A másik kísérlet
sorozatban a RAPIFAX 100 
készülék teljesítőképességét vizsgál
ták, különféle jellegű eredeti doku
mentumok ismételt másolása 
révén. A minőség kielégítő. A felbontás finomsága fordítva arányos a gyorsasággal, így 
egy gépelt oldal kielégítő minőségű másolásához 0,9 perc, egy páros nyomtatványoldalé
hoz 2,3 perc, egy apróbetűs folyóiratoldaléhoz 2,7 perc szükséges.
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A távmásoló készülékeket gyártó cégek újabban azon dolgoznak, hogy memória- 
egységgel lássák el a készüléket. így pl. a vevőnek nem kell az adóval egyidejűleg működ
nie, időben egyenletesebben el lehet osztani a továbbítást. Egyelőre nem gondolnak 
a könyvtárak speciális szükségletére: kötött dokumentumok anyagának továbbítására. 
Ezekről jelenleg a távmásolás előtt külön fotókópiát kell készíteni.

A NASA olyan mübolygós távmásolási rendszerrel kísérletezik, amely (igen széles 
csatorna és lézeres reprodukció segítségével) közel egy másodpercre csökkenti az oldalan
kénti másolási időt. Ha ezek a készülékek — előreláthatólag a 80-as évek közepén — való
ban megjelennek a piacon, akkor lehetővé válik a távmásolás tömeges alkalmazása 
a könyvtárügyben.
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AZ NDK KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSI RENDSZERE 
különös tekintettel a nemzetközi kölcsönzés kérdéseire

ROTHER, Erika*

A tudományos-technikai forradalom hatása a könyvtárakban többek között abban 
is megmutatkozik, hogy állandóan emelkedik az olyan kérések száma, amelyek az iroda
lom átfogó és gyors rendelkezésre bocsátására irányulnak. Ez azonban, különösen az 
állományépítés és a könyvtárközi kölcsönzés területén, csak a munka koordinálása révén 
érhető el. Az országos szintű koordinálás az NDK-ban egy jól kiépített, az egész országra 
kiterjedő könyvtári hálózatra támaszkodik. Ennek a rendszernek az alapját, feladatait 
és működésének módját az 1968-as könyvtári törvény határozza meg. Az NDK könyvtári 
rendszerét a tudományos gyűjtőkörű közművelődési- és szakkönyvtárak, az állami szervek 
és üzemek szakkönyvtárai,valamint az állami közművelődési könyvtárak alkotják. A rend
szerért a Kulturális Minisztérium felelős. A könyvtárak közvetlenül az adott szakminiszté
riumoknak vannak alárendelve. A feladatok koordinálása regionálisan a könyvtári felada
toknak a megyei vagy a városi könyvtárak közötti felosztásával, szakterületileg bizonyos 
feladatoknak a könyvtárakhoz való hozzárendelésével, funkcionálisan pedig egyes haszná
ló csoportokkal kapcsolatban mutatkozó könyvtári ellátási feladatoknak a felosztásával 
történik.

A könyvtárközi kölcsönzés központja

A könyvtári rendszeren belül a lipcsei Deutsche Bücherei mint nemzeti könyvtár 
mellett különleges helyet foglal el mind állományát, mind feladatait tekintve a Deutsche 
Staatsbibliothek (DSB = Német Állami Könyvtár) mint az NDK központi tudományos 
könyvtára. Országos és nemzetközi jelentőségű központi feladatainak egyike a könyvtár- 
közi kölcsönzés és a közpon ti katalógusok irányítása. Ezt a feladatot a könyvtári törvény 
egyik végrehajtási utasítása rendelte e könyvtárhoz. A törvényben meghatározott feladat
nak az ellátására 1970-ben kibővítették az »Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken 
(a Német Könyvtárak Információs Irodája) nevű intézményt, amely 1905 óta működött 
a DSB osztályaként, és létrehozták az Institut für Leihverkehr und Zentralkataloge 
(ILZ = a Könyvtárközi Kölcsönzés és a Központi Katalógusok Intézete) nevű főosztályt. 
Az ILZ a könyvtár főigazgatójának van alárendelve, mint ahogy az egész könyvtár a Felső-

A szerző (a Deutsche Staatsbibliothek Könyvtárközi Kölcsönzés és a Központi Katalógusok 
Intézetének igazgatója) nemrég járt Magyarországon. Az Országos Széchényi Könyvtárban el
hangzott előadásának kivonatos fordítását közöljük. ( -  a szerk.)
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és Szakoktatásügyi Minisztériumnak, s ezen túlmenően a Kulturális Minisztériumnak. 
Feladatai közé tartozik többek között az NDK könyvtáraiban a könyvtárközi kölcsönzés 
és a központi katalógusok területén folyó munka irányítása, összehangolása és ellenőrzé
se, módszertani munkák és gyakorlati segédletek kidolgozása, konzultációk és tanácsko
zások tartása, kutató munkák kezdeményezése és végrehajtása, a kölcsönzési statisztika 
vezetése, e két szakterülettel kapcsolatban az NDK állami szerveinek a döntéselőkészítés
ben való támogatása, valamint gyakorlati tevékenység, azaz az NDK központi katalógusai
nak szerkesztése. Az NDK könyvtárait törvény kötelezi arra, hogy külföldi beszerzéseiket 
jelentsék. Ezenkívül az ILZ végzi a DSB-hez érkező valamennyi könyvtárközi kérés fel
dolgozását.

A könyvtárközi kölcsönzés alapjául két rendelkezés szolgál: egy 1975-ös, amely 
az országon belüli kölcsönzést szabályozza, és egy 1976-os, amely a nemzetközi kölcsön
zésre vonatkozik. Mindkét rendelkezés az ILZ szerkesztésében készült, és a kulturális 
miniszter bocsátotta ki. A rendelkezések alapelve az, hogy minden állampolgárnak bocsás
sák rendelkezésére az oktatáshoz, a kutatáshoz, a képzéshez és a továbbképzéshez szüksé
ges szakirodalmat akkor is, ha az a lakóhelyén levő könyvtárban nem található meg. Ez 
az elv a nemzetközi kölcsönzésben a más államok könyvtáraival való kölcsönösség alapján 
valósul meg.

A belföldi kölcsönzés

Annak a demokratikus alapelvnek a megvalósítása érdekében, hogy bármely állam
polgár hozzáférhessen a szükséges irodalomhoz — lakóhelyétől és munkahelyétől függet
lenül —, minden állami és államilag finanszírozott könyvtár — legyen az városban, faluban, 
üzemben vagy intézményben — köteles az állományát a kölcsönzésben közvetlenül,vagy 
a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembe vételével másolatban,vagy mikroformátumon 
rendelkezésre bocsátani. A társadalmi szervezetek és a szövetkezetek könyvtárai számára 
a kölcsönösség csak abban az esetben kötelező, ha a könyvtárközi kölcsönzést maguk is 
igénybe veszik. A hatékonyan működő könyvtárakra való nagyobb összpontosítás és ezál
tal a kérések minőségének javítása érdekében a kérések feladására csak bizonyos könyv
tárak jogosultak, így pl. a járási és a megyei központok könyvtárai, az egyetemi, a főisko
lai és az akadémiai könyvtárak stb. Emellett további könyvtárak is jogot szerezhetnek 
arra, hogy önállóan küldjenek el kéréseket. Ezek legtöbbször nagy állami üzemek vagy 
kutató intézetek könyvtárai és információs központjai. A részvétel jogosságáról a könyv
tár kérése alapján az ILZ dönt. A döntést minden esetben az illetékes állami szervvel és 
az adott központi könyvtárral egyetértésben hozzák meg.

A teljes könyvtári rendszer állományának racionálisabb kihasználása, valamint 
a könyvtárak azonos mértékű megterhelése érdekében a kéréseket azon a területen belül 
továbbítják, ahol a kérő könyvtár elhelyezkedik, speciális szakirodalom esetében az igényt 
a szakkönyvtári hálózaton belül igyekeznek kielégíteni. A könyvtári hálózat öt régióra 
oszlik, amelyeken belül mindig egy könyvtár lát el koordináló szerepet 
központja. Feladatai közé tartozik az adott régióban föllelhető külföldi és részben belföl
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di irodalom központi katalógusának szerkesztése. Ha olyan kérés érkezik be, amely az 
NDK-ban megjelent irodalomra irányul, és az a regionális központi katalógusok^ vagy 
egyéb rendelkezésre álló lelőhelyjegyzékek segítségével nem lelhető fel, akkor a kérést 
annak a könyvtárnak továbbítják, amely a regionális kötelespéldányt kapja. A Deutsche 
Staatsbibliothek és a Deutsche Bücherei csak abban az esetben bocsátja rendelkezésre 
nem zeti irodalmi állományát, ha a kért irodalom az ország egyetlen más könyvtárában 
sincs meg. Ugyanez vonatkozik természetesen a nemzetközi kölcsönzésre is.

A nemzetközi kölcsönzés

Az 1976-os rendelet szabályozza
— a nemzetközi kölcsönzésben való részvételt,
— azokat a dokumentumtípusokat, amelyek a nemzetközi kölcsönzés tárgyát ké

pezhetik,
— a nemzetközi kölcsönzés szervezeti formáit,
— a nemzetközi kölcsönzési statisztika vezetésének kötelezettségét, 

valamint biztosítja a vámeljárások zökkenőmentességét.
A Deutsche Staatsbibliothek Könyvtárközi Kölcsönzés és Központi Katalógusok 

Intézete a nemzetközi kölcsönzés országos központjaként az IFLA ajánlásoknak megfe
lelően mint a könyvtárközi kölcsönzés és a központi katalógusok központi szerve is mű
ködik. Csak az ILZ jogosult arra, hogy az NDK könyvtárainak kéréseit külföldre továbbít
sa. Annak ellenőrzése után, hogy a kért irodalmat az NDK valamelyik könyvtárából meg 
lehet-e szerezni, az ILZ dönt a külföldre való továbbküldés felől. A kéréseket rendszerint 
abba az országba küldik, ahol a kért irodalom megjelent. Kivétel a tengerentúli (USA) 
és az afrikai irodalomra irányuló kérés, amelyet elsősorban európai országból igyekszünk 
beszerezni. A központosított kérésküldéssel ellentétben az irodalom oda- és visszaküldé
se közvetlenül a kölcsönadó és a kölcsönvevő könyvtár között bonyolódik le.

A külföldről való kérésre — a belföldi kölcsönzés már említett központjain és a köz- 
igazgatási egység nagy közművelődési könyvtárain kívül — saját olvasó számára jogosult 
minden egyetemi, a legtöbb főiskolai könyvtár, és a legjelentősebb szakkönyvtárak. 
Ezeknek száma összesen 50.

A külföldi könyvtárból az NDK-ba irányuló kérést bármelyik könyvtárhoz el lehet 
küldeni, de ajánlatos olyan könyvtárat választani, amely gyűjtőkör és megjelenési hely 
tekintetében a leginkább szóba jöhet. Ha a könyvtár a kért irodalommal nem rendelkezik, 
rendszerint továbbítja a kérést egy olyan könyvtárnak, amelyről megállapította, hogy 
az irodalom ott található, vagy olyannak, amelyről a birtoklás leginkább feltételezhető. 
Az, hogy a kért irodalom kölcsönözhető e, mind a belföldi, mind a nemzetközi kölcsön
zésben a birtokló könyvtár használati szabályaitól függ. Ez annyit jelent, hogy általában 
rendelkezésre bocsátják a nem az NDK-ban megjelent irodalmat is. Nem kölcsönöznek 
azonban általában nagy formátumú könyveket, szabadlapos kiadványokat, nagy értékű 
könyveket valamint folyóiratok legutóbbi évfolyamait. A hírlapok ki vannak zárva 
a nemzetközi kölcsönzésből.
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A nemzetközi kölcsönzésből eredő költségeket a Deutsche Staatsbibliothek vállalja 
az NDK összes könyvtára helyett. E célra bizonyos valutakerettel rendelkezik. A szocia
lista országok több könyvtárával, pl. az OSZK-val olyan megállapodások születtek, 
melyekben mindkét fél lemondott a portó és a másolási díjakról, ha a teijedelem a mega
dott kb. 20—30 oldalt nem haladja meg. Igen nagy nehézséget jelent, hogy a tőkés orszá
gokban egyre emelkednek a másolási és sokszorosítási díjak, ezért a DSB csak max. 30 
oldalnyi másolás költségeit tudja vállalni.

Kölcsönzési adatok

Általánosságban elmondhatjuk, hogy akár a belföldi, akár a külföldi könyvtáraknak 
az NDK irodalmára irányuló kéréseit a legmesszebbmenően teljesítjük kölcsönzés vagy 
másolat formájában. A nemzetközi kölcsönzésben a pozitív válaszok aránya kb. 70 %, 
ami megfelel az IFLA által megállapított számnak. A nemzetközi kölcsönzésben 1978-ban 
46 külföldi ország vett részt, ebből 13 szocialista ország. Az NDK könyvtárai összesen 
kb. 11 000 címet és 3700 másolatot bocsátottak a kérők rendelkezésére. Az átfutási 
idő sem a belföldi, sem a külföldi kölcsönzésben nem kielégítő. A szúrópróbaszerű 
vizsgálatok tanúsága szerint a nemzetközi kölcsönzések átfutási ideje min. 4, max. 20, 
néha még ennél is több hét. Ennek oka a kölcsönzések állandóan emelkedő száma, 
a könyvtárak nem kielégítő reprográfiai felszereltsége és a hosszú postaút.

A központi katalógusok szerepe és jelentősége a könyvtárközi kölcsönzésben

Mind az öt regionális központi katalógus, mind a DSB-ben szerkesztett országos 
központi katalógus szorosan kapcsolódik a belföldi és a nemzetközi kölcsönzési rendszer
hez. Biztosítják a könyvtári rendszerben a kérések racionális végigfutását. A regionális 
központi katalógusok építését 1948—1960 között kezdték meg. A jelentés a könyvtárak 
túlnyomó részénél önkéntes alapon történik. A pozitív válaszok aránya 15—38% között 
ingadozik. Ennek oka az egyes régiók különböző infrastruktúrájában, továbbá a régebbi 
irodalom tekintetében eléggé hiányos lelőhely-megállapítási lehetőségekben rejlik.

Az NDK központi katalógusa az NDK-ban meglevő, 1939 után megjelent külföldi 
irodalmat tartja nyilván. Szerkesztését 1948-ban kezdték meg. 1975 óta az NDK minden 
könyvtárát és infromációs intézményét törvény kötelezi arra, hogy külföldi állományát 
a központi katalógusnak jelentse. Mivel azonban nincs áttekintésünk arról, hogy hány 
ilyen intézmény létezik, nem tudjuk biztosan megállapítani, teljesítik-e kötelezettségü
ket. A központi katalógusnak két része van: a Külföldi Folyóiratok és Sorozatok 
Központi Katalógusa és a Külföldi Könyvek Központi Katalógusa. Ebben a jelenleg 
csak cédulaformában szerkesztett központi katalógusban ellenőrzik a DSB-be beérkezett 
kéréseket, ha ezek megjelenési éve 1939 utáni. Ellenőrzés után a kérést a birtokló könyv
tárhoz vagy esetleg külföldre továbbítják. Az ellenőrzött kéréseknek kb. 50—60 %-a
található meg a katalógusban. (Fordította: KISS Éva)
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AZ INDIVIDUÁLIS INFORMÁCIÓFOGYASZTÓK VISELKEDÉSÉNEK 
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSAI AZ AUTOMATIZÁLT 

KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYAMATOK VISZONYAI KÖZT

KERNACENSZKIJ, V. D.: Szocial’nopszihologicseszkie aszpektü povedenija 
individual’nogo potrebitelja informacii v uszlovijah avtomatizacii bibliotecsno- 
informacionnüh proceszszov c. cikkét (NTB SZSZSZR. 1978. N o .l. 3 -9 . p.) 
BÚZA Domonkos tömörítette.

Az információ-fogyasztó és az információs szervek kölcsönkapcsolatának folyamatát 
feltáró konceptuális séma kidolgozása az információs rendszerek modellezésének egyik 
legnehezebb, ugyanakkor legfontosabb feladatát jelenti. Hogy ezt a kölcsönkapcsolatot 
elemezni tudjuk, két — logikailag összefüggő — fogalmat kell bevezetnünk: az információs 
közeg és az információs mező fogalmát.

1. Az információs közeg (informacionnaja szreda) az az intézményrendszer, mely
nek keretei között az információ cirkulál. Saját információs közegében az individuum 
a következő eszközöket veheti igénybe: a) munkahelye információs szolgálatát, külső 
információs szolgálatokat, könyvtárakat, valamint a szakmabéliek által nyújtott informá
ciókat, cikkek, preprintek cseréjét; b) standard információs csatornákat: pl. egyes konkrét 
állományok katalógusait, közléseket értekezletekről, konferenciákról, könyvekhez, illetve 
cikkekhez fűzött irodalomközléseket, bibliográfiákat, szemléket és referáló kiadványokat; 
c) saját „adatbankját” .

Ebben a folyamatban az adatbankba befutó információk különböző sorsra jutnak. 
Az elértéktelenedettek archiválódnak, vagy kiesnek, s mindig új és új információkkal egé
szül ki a rendszer. Éppen az új információk állandó beáramlása, az adatbank felfrissítése 
az, ami a fogyasztót folyamatosan a forrásokhoz hajtja, arra készteti, hogy a könyvtárak
hoz, archívumokhoz, a könyvkereskedelem és sajtó termékeihez forduljon. A fogyasztó 
a könyvtári információs szolgáltatások zömét tradicionális formák között, a könyvtáros 
közvetítésével kapja meg. Ez azt jelenti, hogy a könyv — fogyasztó, dokumentum — 
igény láncba egy közvetítő szem kapcsolódik: a bibliográfus, kölcsönző-, olvasótermi 
könyvtáros stb. A helyzet azonban fokozatosan megváltozik: a fogyasztó esetenként 
közvetlenül az automatizált (információ) visszakereső rendszerhez fordul, a számítógép 
adatbankjához, s ez gyökeresen átalakítja információhasználati szokásait.

2. A másik fogalom az információs mező (informacionnoe pole) nem más, mint 
az az információkészlet, tapasztalatmennyiség, információelsajátítási, -keresési és váloga
tási szokás, amivel a fogyasztó bír. Úgy képzelhetjük el ezt, mint valamiféle teret, mely-
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nek koordinátáit az információkérések mennyiségi és minőségi mutatói jelentik. Ugyan
akkor más aspektusból nézve, ez a tér egy bonyolult szociálpszichológiai jelenség. 
Segítségével a fogyasztói szokások az egyén szociodemográfiai és szociálpszichológiai 
viselkedésjellemzői szintjén vizsgálhatók. Az adott individuum információs mezejének 
természete és teijedelme tehát fogyasztói szokásait meghatározza. Feladatunk lényegét 
abban látjuk, hogy ezt az összefüggést kibontsuk.

A fogyasztói viselkedés belső logikáját a következő tényezők határozzák meg:
— A cél, az a kérdés, amire a fogyasztó választ keres.
— Az a műveleti sor, amely a cél eléréséhez vezet, az algoritmizálható közös üt.
— Információkeresési és -gyűjtési műveleti és működési készlet.
— A kérdésre adott válasz.
Az a tény, hogy a célelérés folyamatában az individuum bizonyos műveleti módo

kat preferál, fogyasztói viselkedéstípusok elkülönítését teszi lehetővé. Az automatizált 
információvisszakereső rendszerek azzal, hogy az információelérés új módszereit és új 
feldolgozási módjait nyújtják, új fogyasztói viselkedéstípust alakítanak ki. Ennek az üj 
viselkedéstípusnak jellemzője, hogy a dokumentumkiválasztás- és értékelés változása 
mellett maga a rendszer képes az információk analitikus, szintetikus átdolgozására, s ezzel 
a dokumentumok felhasználásának üj, hatékony útját biztosítja. Elvileg ez azt jelenti, 
hogy az adott állomány adatainak áttekinthetősége és formális elérhetősége egyaránt 
adva van minden fogyasztó számára. Természetesen nem mindenki képes élni ezzel a lehe
tőséggel. A cél és a kérdésre adott válasz szempontjából a fogyasztók nagymértékben 
különbözhetnek. Az információs szükséglet konkrét tartalmától függetlenül a fogyasztó 
analitikus, vagy empirikus kérdésfelvetéssel fordulhat az állományhoz. Ha az individuum 
saját információs közegében mint analitikus lép fel s saját álláspontjának, véleményének 
igazolásához, vagy megerősítéséhez keres bizonyítékokat, akkor a keresés asszociációs 
úton, heurisztikusán folyik. Számára a könyvek és cikkek teoretikus koncepció kiépítésé
nek eszközei. Egészen más az empirikus keresés természete. A fogyasztót a kész koncep
ció érdekli, a konkrét elmélet, a matematikai program, egy adott technológia, vagy 
műszaki terv, az alkalmazáshoz.

Hipotézisünk szerint az automatikus információvisszakereső rendszerek alkalmazása 
azzal hat a fogyasztó viselkedésére, hogy az állományhoz fordulás lehetőségeit kiszélesíti 
s ezzel információbőséget teremt. Ugyanakkor a cél elérésére fordítandó időt a rendszer 
bemeneti (input) kapacitása és az inputok jellemzői határozzák meg. A rendszertervezők 
úgy optimalizálhatják az állomány használatát, hogy a bemeneti és keresési nehézségeket, 
korlátozásokat csökkentik. Ezzel ti. lényegében a fogyasztó információs mezőjét szélesí
tik ki, rövidebb idő alatt biztosítva az információtelítődést, az igény kielégítését.

Melyek ezek a korlátozások
1. A visszakereső rendszer sajátosságaiból fakadó korlátozások, pl. a csatornakapa

citás, a mesterséges nyelvek használatánál fellépő ún. szemiotikái ellenállás; a szimbólum- 
és klasszifikációrendszerek korlátái. Mindennapos jelenség, hogy a szakember tudománya 
legfrissebb eredményeire kíváncsian fellapozza a tezauruszt és csalódva tapasztalja, hogy 
éppen a számára szükséges legújabb fogalmak hiányoznak. Egy tezaurusz mindig fázis
késéssel követi csak az adott tudományág fejlődését, s a szinkron mutatók, kézi- és
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segédkönyvek mindig nélkülözhetetlenek lesznek, hogy a szakági tezauruszokat kompa
tibilissé tegyék. Ebbe a csoportba sorolható az a korlátozás, amit az állományok tartalmi 
és terjedelmi határai, avagy a tájékoztatási-bibliográfiai szolgáltatások színvonala, a könyv
tár és a felhasználók távolsága stb. jelent.

2. A másik csoport az információs igények tartalmából és céljaiból következik. 
Ilyen az adott információs csatornához fordulás motívuma és a fogyasztó információ- 
szintje: végzettsége, nyelvtudása, szabad ideje, a nagyhatékonyságú információs csatornák 
felhasználásának lehetősége, az információ-forráshoz fordulás, az igények, illetve szükség
letek céljai. Ide tartoznak azok a korlátozások, melyek magától a fogyasztótól függenek. 
Az igény közlése — miközben az egyetlen olyan kommunikációs forma a fogyasztó és 
az információs rendszer közt, mely adatokat tartalmaz az átadás idejéről, a fogyasztó 
információs mezejéről, a kért információ újdonságfokáról — egyben vitathatatlanul jelzi, 
hogy a kapcsolat létrejött: a fogyasztó beállt egy adott csatornára és hajlandó egy sor 
procedúrán átesni, hogy megkapja a forrást. A rendszertervezők számára ez a kapcsolat 
a döntő, ugyanakkor rendkívül nehéz számításba venni azokat a változókat, amelyek 
a tervezőknek módot adnának arra, hogy a kapcsolat két vége (a fogyasztó és az állo
mány) és célja jobb megfeleltetését biztosítsák. Néhány egyszerű — a kérőlapra felvitt — 
kérdéssel segíthetünk ezen: pl. az elvégzendő munka, amihez az információ szükséges, 
a kért dokumentumot milyen forrásból ismeri, milyen idegen nyelvet ismer, mennyi időt 
szán a keresésére, milyen információ-kereső segédeszközöket szándékszik igénybe venni. 
A kiadáskor is figyelembe vehetünk néhány szempontot: a kérés teljesítésének időinter
valluma, teljesítetlen kérés, előjegyzés, „minden szükséges információt megkapott” stb. 
így az igény és teljesítése funkcionális analízise lényegesen megkönnyítheti a fogyasztó 
számára az információkeresést és -feldolgozást, az adatgyűjtés szakaszát lerövidítheti, 
ugyanakkor — szemben a szükségletek analízisével — nem érintkezik közvetlenül az 
alkotó folyamatokkal, melyek viszonylag kikutatatlanok s sokkal nagyobb módszertani 
nehézségeket jelenthet feltárásuk.

Ha a korlátozások adta problémákon túljutunk, további nehézségek jelentkeznek: 
az IVR -  miközben kiszélesíti az információkeresés és -gyűjtés lehetőségeit, a visszakere
sés szigorú logikájának keretei közt funkcionál. Ha a rendszer programozója az igények 
végtelen sokféleségét figyelembe is tudná venni, rendkívül bonyolulttá tenné így a rend
szert, csökkentené a redundanciát, de tulajdonképp fölöslegesen. Ha viszont leegyszerűsíti 
a logikát, a válogatás lehetőségeit szűkíti be.

A szigorú logikájú program körülményei között a felhasználó viselkedésének alap- 
jellemzői a következőképp modellálhatok:

A zárt logikai láncú visszakereső rendszer megköveteli a felhasználótól, hogy az 
rábízza a számítógépre a számára szükséges információ visszakeresésének tervét, logikai 
útját. Maga a gépi rendszer néhány — a felhasználók bizonyos csoportjára jellemző — 
logikai utat maximálisan figyelembe is vesz, arra épít. Ezek a csoportok helyzetükben és 
céljaikban különböznek egymástól. Végeredményben minden erőfeszítés arra irányul, 
hogy olyan csoport- illetve individualizált apparátusokat hozzunk létre, melyek mindenki 
számára lehetővé teszik az információk átrendezését, azaz koncentrálását és alkalmazá
sát. A közvetlen számítógépes munka, vagy az outputon megjelenő adatok használatának 
előfeltétele, hogy a felhasználó a neki szükséges információt kapja, azaz olyat, ami
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szintjének, céljának megfelel. C.G. JUNG vezette be az archetípus fogalmát. Ez a fogalom 
olyan adatkombinációt, egészet jelent, ami az egyéni emlékezetben a kollektív emlékezet 
eredendő szimbolikáját rögzíti. Az információvisszakeresés valamiféle ásatáshoz hasonlít
ható, kutatást olyan elemek után, melyek egy egységes egészt hozhatnak létre.

Vizsgálva a fogyasztó viselkedését, megkíséreljük az információs folyamatot etápok- 
ra, fázisokra, folyamatokra és műveletekre bontani, majd elemezzük azokat a helyzeteket, 
melyek az új információk bevezetésének folyamatában keletkeznek. Az információgyűj
tés folyamatában leglényegesebb elemnek a motívumokat tartjuk, amelyek a fogyasztó 
viselkedését meghatározzák. A felhasználó az információ értékét nemcsak a tartalom 
alapján méri, hanem a felkutatására fordított idő alapján is, sőt, úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a fogyasztó mindent az időfaktornak, valamint az őt érdeklő információhoz vezető 
legracionálisabb útnak rendel alá. Eszerint kaphatunk képet -  a tér és idő értékét össze
gezve — a fogyasztók motiváltságáról: adott esetben miért választották a könyvtárat, vagy 
más szolgáltatást.

Ha tehát az információ értéke függ az eléréséhez szükséges időtől, amennyiben ezt 
az időt lerövidíthetjük, evvel megváltoztathatjuk a felhasználó viselkedését s fordítva 
— ha megnyúlik az információhoz vezető út, sok szellemi energiát haszontalanul elfecsé
relünk. Márpedig az adott probléma megoldásához vezető út kiválasztási képessége, a for
rások körének meghatározási lehetősége, az adatgyűjtés logikája — jórészt a szociokulturá- 
lis kódtól függ, ezt pedig a személyiség determinálja. A könyvtár — bár rövidítheti 
a keresésre szánt időt -  nem módosítja az információgyűjtés logikáját.

A fogyasztó viselkedése lényegében az információs deficit felismerését és a leküz
désre szolgáló utak és eszközök kiválasztását jelenti.

Megkíséreljük felvázolni annak a folyamatnak a fő szakaszait, amely során 
a fogyasztó felismeri információ-szükségleteit. Hogy ezt megtehessük, néhány szempontot 
figyelembe kell vennünk:

1. Szocio-demográfiai adatok a személyi kartotékokból: az információs közeg 
jellemzői, az elvégzendő feladat jellege, a könyvtárba jövetel célja, a kapott anyagok fel- 
használásának jellemzői;

2. A fogyasztó által igénybe vett könyvtár, vagy más szolgáltatás jellemzői: az állo
mány terjedelmi és tartalmi mutatói, a bibliográfiai-tájékoztató apparátus szerkezete, az 
információs szolgáltatás jellemzői, AVR megléte és jellemzői;

3. Néhány olyan szociálpszichológiai jellemző, mellyel az információs deficit megje
lenése leírható, adatok az információgyűjtés logikai rendjéről, az információtelítettség 
szintjéről.

E három szempontot figyelembe véve s rendezve feltárható, hogyan születnek 
s realizálódnak az információs szükségetek:

— a fogyasztó — sajtótermékekből — értesül arról, hogy valamely kutatási területen 
hol tartanak ismereteink, s konstatálja, hogy tudása elmarad az élvonaltól;

— információs szükséget származhat egy tudományterületen az aktuális hipotézisek 
vizsgálatakor, célkijelöléskor;

— a fogyasztó néhány hipotézist állít fel, melyek segítségével meghatározhatja az 
információ lelőhelyét és elérésének eszközeit;
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— a legelső információs anyag, amit megkap, segít megformálni a további keresés 
logikai útját (ez a katalógusban való keresés szakaszában szokott bekövetkezni);

— a forrásokból nyert adatok feldolgozása, összeegyeztetése a tudomány logikájá
val, az adatok korrekciója — a saját információs közegen belül.

Megjegyezzük, hogy a könyvtárban a fogyasztó személytelen, az információs anya
gokkal és dokumentumokkal való kölcsönkapcsol at folyamata — az egységes input — 
a forrás kódja közvetítésével folyik. A könyvtár, mint említettük, szolgáltatásaival hozzá
járul az információhoz jutás gyorsaságához, de nem vesz részt a keresés logikai útjának 
megformálásában. A fogyasztó viselkedése alacsony fokon szabályozott, ezért a keresés 
egész súlya őt terheli. Láncszemként — mint az igény adaptálója az állomány profiljá
hoz — e folyamatban részt vesz az információs szerv. De, mivel a felsőszintű könyvtárak 
nem koordinálják munkájukat az információs szervekkel, a fogyasztó a könyvtárban az 
igény—kód-forrás láncon halad.

Felvázoltuk az információs folyamat néhány kulcs-szakaszát s hatásukat a fogyasz
tói viselkedés típusainak alakulására. A továbbiakban az egyes momentumokat vesszük 
szemügyre.

A fogyasztó viselkedéstípusát az információs közeg sajátosságai, valamint a fogyasz
tó személyisége, képzettsége, szakképzettségi szintje, azaz kulturális-társadalmi szintje 
határozzák meg.

Az információs szükséglet felismerése a könyvtár falain kívül következik be, ide 
a fogyasztó konkrét forrásért jön, vagy konzultációra: hol találhatna forrásokat az adott 
probléma megoldására. A könyvtár a konkrét igényekkel dolgozik, nem tárja fel az alap- 
probléma, az információgyűjtés műveleti terve és a konkrét igény közti, az eszmék, 
elgondolások szintje, a probléma és az igény szintje közti összefüggéseket.

A fogyasztó — összegezve az információkat — összefüggésbe hozza azokat a tudo
mány logikai rendjével, saját elgondolásait a szakmai közösségben ütközteti, validizálja. 
A szakmai közvélemény, a „szakértők” a processzor szerepében lépnek fel, megvalósítva 
az információk analitikus-szintetikus átdolgozását, mintegy értékelik azokat.

Az információgyűjtés és feldolgozás szakaszai analogonok az alkotás folyamatának 
etapjaival. Az információ gyűjtésekor is kirostálódik a másodrendű, irreleváns anyag 
s centrál a lényegesre a folyamat, amikor a kutatás belső logikai rendje korrigálja — vissza
csatolásként — a gyűjtést. Azaz a szakember és állomány kölcsönkapcsolata csak formáli
san zajlik a könyvtárban, valójában és lényegileg a szakmai kollektívában.

Ma, amikor a könyvtárak a passzívról aktív szolgáltatási formákra térnek át, az új 
IVR-ek, AVR-ek kidolgozásakor és alkalmazásakor figyelembe kell venni az információ- 
gyűjtés néhány szociálpszichológiai jellegzetességét, feltétlenül be kell építeni a progra
mokba a gyűjtés logikai útjának korrekcióját, ami biztosítja a fogyasztó információs 
mezejének állandó bővülését.

Az eddigiek alapján elengendő ismeretünk van a fogyasztó viselkedésének modellá- 
lásához. Első megközelítésben a fogyasztónak az egyes szolgáltatástípusokhoz való érté
kelő viszonyulását viszonylag egyszerű elemek listájaként képzelhetjük el; ezek lehetővé 
teszik a fogyasztó viselkedéséről szóló adatok mennyiségi formalizációját.
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Magának az információvisszakereső rendszernek az egyedi információkeresés folya
matát kell modellálnia, analogonjaiban követnie. A keresés tárgyának kezdeti, kiinduló 
képe pauszvázlatként érzékeltethető. A keresés folyamatában a fogyasztó ennek a képnek 
a részleteit keresi, a meglelteket egy üres papírlapra viszi fel, időről időre ellenőrizve, 
hiány zik-e még valami a kép teljességéhez, s ezért összehasonlítja a vázlattal. A vázlat 
a meglévő tudás, a véletlenül kapott információk segítségével alkotott (eidetikus) eszmei, 
vagy tárgyi kép. Az információkeresés célja, hogy a közös, általános képet újra felismer
jük. S ha teljességből egy-egy részlet, láncszem hiányzik, ha ki kell kutatni, meg kell 
határozni egy új elemet — pontosabban a még meg nem találtat —, információs szükséglet 
keletkezik.

Az információs forrásokhoz üj logikai sémák keresése céljából fordul a fogyasztó, 
hipotézisét igazolandó. Ezért nő az IVR hatékonysága, ha a programok szintjén előre 
beépíti a rendszerbe a szociális kontúrt, azaz formalizáltan tartalmazza a lehetséges 
fogyasztók érdeklődési köreit, a keresés lehetséges logikai útjait, a lehetséges információs 
célokat, outputokat. Megközelítőleg be kell határolni a fogyasztó információs mezejének 
értéknagyságát, be kell sorolni a kérését a keresési programok — előbb említett módon 
felépített — csoportjaiba s ennek alapján ajánlást kell tenni a szükséges forrás(ok) elérésé
nek legrövidebb útjára.

Az információk kiadását lépcsőzetesen kell felépíteni, így megkíméljük a fogyasztót 
a telítődéstől és védjük idejét.

Emellett ki kell dolgozni egy hatékony indikátor-rendszert, hogy a nagy állomá
nyokban is biztosítsuk a keresést. Ilyen a keresettség indexe, az újdonság-index, mely 
a referálólapok anyagából elkészíthető, különösen új fogalmak esetén, de ilyennek minő
síthető az ajánlójegyzékből nyerhető szempontrendszer, hisz minden könyv meghatároz
ható olvasó csoporthoz szól. Az indikátorok javasolt rendszere biztosíthatja — a fenti 
szempontok figyelembevételével — a hatékony tájékozódást a növekvő információtömeg
ben^ a tradicionális elemekkel együtt optimalizálhatja az AVR és a fogyasztó kapcsolatát.
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SZEMLE

Kniga i cstenie v zsizni szővetszkogo szela: problemü i tendencii. 
Moszkva, Goszudarsztvennaja bibliotéka im. V.I. Lenina, 1978.
181 p.

A könyv és az olvasás a szovjet falu életében: problémák és 
távlatok

•

A „ Szovjet olvasó” és az >tA könyv és az olvasás a szovjet 
kisvárosok életében” kutatások után a Lenin könyvtár olvasás- 
kutatási műhelyének ez a harmadik nagyszabású vállalkozása. 

Az 1973 és 1975 között lebonyolított kutatás legfontosabb eredményeit tartalmazó 
kötet tanulmányait a szerkesztők három csoportba sorolták: 1) az olvasás falusi közvetítő- 
rendszere, 2) a falusi lakosság olvasásának jellemzői, 3) az olvasás távlatai falun. .

A bevezető tanulmányban I.V. ARTJUNJAN és A. P. IONKUSZ a falusi művelődés 
aktuális kérdéseivel foglalkozva megállapítják, hogy az anyagi javak tekintetében már 
a hatvanas évek elején megközelítette a kolhoz-tagok fogyasztása a városi lakosokét, de 
szokásaikban és a szellemi javak fogyasztásában még éles maradt a különbség falu és város 
között. Ebben persze szerepe van a kulturális ellátottság eltérő színvonalának is. A szer
zők megfigyelték, hogy a városokhoz való földrajzi közelség, nem hagy nyomot a váro
sokhoz közelebbi falvak kulturális arculatán, és azt is, hogy a kisebb és nagyobb falvakban 
élő társadalmi rétegek művelődési szokásai alig különböznek egymástól. A hagyományos 
kultúra — elsősorban a vallás — elvesztette egykori jelentőségét, de „hűlt helyén” még 
nem gyökeresedett meg az új, sőt sok helyen űr tátong helyén, ami nem ritkán társadalmi 
rendellenességek előidézőjévé válhat. Jól jellemzi ezt a helyzetet a kisebb falvak klubjai
nak meglehetősen sivár élete, amelyek a filmvetítésen és a gépzenére lejtett táncon kívül 
mást nem kínálnak.

Figyelemre méltó megállapításuk, hogy a tetemesebb szabad idővel rendelkező 
rétegeknél gyakoribb az unalom, az üresjárat, a felesleges időmennyiség érzete. A szerzők 
arra a következtetésre jutnak, hogy a sajátos falusi életstílus kialakítása elengedhetetlenül 
fontos különösen a falusi fiatalok szempontjából, ugyanis még az ő számukra sem lenne 
megfelelő a városi életmód mechanikus átültetése.

Az első témakörhöz tartozó tanulmányok szerzői közül M.D. AFANASZJEV 
tanulmányának címe ígér legtöbbet \ Olvasóközi kapcs Az olvasás
közvetítésében falun különösen fontos szerepet kapó „családi közvetítő rendszer” elem
zésének tárgya.

A falusi családoknak mindössze 7 %-a nem mondhat magának egyetlen olvasót sem, 
62 %-ukban beszélgetnek olvasmányaikról és 53 %-ukban olvasnak fel hangosan.

„Книга
чтение

в жизни 
советского села:

проблемы 
и тениениии
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A személyek közötti kapcsolat válik az olvasmányok kiválasztásakor szerepet kapó 
források legfontosabbikává, jóval inkább mint a városi lakosságnál. Az olvasásra ösztönző 
„olvasás-irányítók” között a viszonylagos „kulturális autonómiával” rendelkező iskolás 
gyerekek vezető szerepet kapnak, szüleik inkább csak az ellenőrző szerepet vállalhatják. 
Minél alacsonyabb a szülők végzettsége, annál aktívabbak az iskolás gyerekek ebben 
a szerepükben.

Az „információ-irányító” és az „olvasmány-közvetítő” sokszor különböző személy, 
különösen a könyvtárból kölcsönzött könyvek esetében. A falusi lakosok között a legjel
legzetesebb „információ-irányítók” a dolgozó asszonyok (40 %-át ők alkotják ennek 
a csoportnak), az „olvasmány-közvetítők” pedig elsősorban a tanulók (55 %-a ennek 
a csoportnak).

Az olvasmányokról elsősorban azokban a családokban beszélgetnek, ahol a család
tagok legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, a felolvasás pedig a leggyakoribb 
vagy ott, ahol kis gyermekek vannak, vagy pedig ott, ahol a családtagok iskolai végzett
sége között nagy az eltérés.

M.G. HANIN az audiovizuális tömegközlési eszközöknek az olvasásra gyakorolt 
hatásait vizsgálja, olyan közegben, ahol több időt (szabadidejük felét) és nagyobb figyel
met szentelnek a képernyőnek, mint a városokban. A tömegközlési eszközök jelentősége 
azért is olyan nagy falun, mert az olvasmányok választéka kisebb, a sajtótermékek késve 
érkeznek a könyvteijesztési hálózat gyengén kiépült. Az Orosz Köztársaságban a lakosság
nak 80 %-a hallgat rádiót, 70 %-a olvas újságot és 20 %-a olvas könyvet naponta. A napon
ta televíziót nézők aránya a falusi lakosság körében másfélszer akkora, mint a kisvárosok 
lakói között. A tévénézésre és az olvasásra fordított idő fordítottan arányos: az adott 
napon televíziót nem néző olvasók átlagosan 66, a televíziót néző olvasók 52 percet 
fordítottak olvasásra. Az újságolvasás intenzitását korántsem csökkenti ilyen mértékben 
a tévénézés erőssége.

Az olvasási igényekre és az olvasmányok kiválasztására az audiovizuális tömegkom
munikációs eszközök kétféle hatással vannak: a) amikor konkrét művekre, b) amikor 
egy-egy témára hívják fel az olvasók figyelmét. A rádió és a tévé hatására kiválasztott 
könyvek kétharmada szépirodalom, egyötöde társadalomtudományi és politikai könyv, 
és csak egytizede természettudományi és „termelési” könyv. A szerző — szerintem 
vitathatóan — a könyvtár hibájául rója fel, hogy a könyvtárak nem képesek mindig 
a televízió felkeltette konkrét igényeket kielégíteni.

Sz.M. SZMIRNOVA a falusi könyvtárak olvasmány-közvetítő szerepével foglalko
zik. A Szovjetunió lakosságának fele került a több mint 80 000 falusi könyvtár vonzás
körébe. A falusi otthonok 97 %-ába jár újság, 76 %-ba folyóirat, de csak 67 %-ban talál
ható könyv, és csak 46 %-ukban több mint 50 kötet. A vizsgálat évében a családoknak 
mindössze 26 %-ában vásároltak könyvet. A falusi könyvárusító helyek és könyvesboltok 
választéka meglehetősen szegényes, így érthető, hogy falun a könyvtár monopol helyzet
ben levő olvasmányközvetítő intézmény. A könyvet olvasóknak 76, a rendszeresen és 
sokat olvasóknak 90 %-a veszi igénybe a könyvtárak szolgáltatásait. Az éppen olvasott 
könyveknek 59 %-a könyvtárból, 23 %-a barátoktól és ismerősöktől kölcsönzött és csak 
18 %-a saját könyv. Minden második falusi lakos használja a falusi könyvtárat, a falusi
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dolgozóknak 63, a szakembereknek 86 %-a. A könyvtári könyveket azonban nem csupán 
a beiratkozottak olvassák, a kölcsönzött könyvek felét mások is elolvassák.

A könyvtárba látogatás gyakorisága viszonylag alacsony: 1973-ban hat hónap alatt 
a könyvtári tagoknak 40 %-a mindössze egy-két alkalommal fordult meg a könyvtárban, 
és az olvasók 34 %-a nem kölcsönzött többet, mint 5 könyvet vagy folyóiratot. A könyv
tári állomány felét nem használják az olvasók, és az újdonságoknak pedig 40 %-a maradt 
érintetlen két évvel is könyvtárba kerülésük után, az olvasók 58 %-a hiaba keresett 
konkrét szépirodalmi műveket: mindez az állomány komoly hiányosságaira figyelmeztet. 
Nem megfelelő a falusi könyvtárosok szakmai színvonala sem, hiszen csupán 4 %-uk 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 19 %-uk mindössze egy éve, 39 %-uk pedig kevesebb 
mint öt éve dolgozik könyvtárosként. A könyvtári munkát a kérdezés időpontjában 
kezdők kétharmada 10. osztályt végzett fiatal, vagy más munkakörben dolgozott előzőleg.

A második témakörbe tartozó tanulmányok közül legérdekesebb adatokat N.E. 
DOBRÜNINA írása tartalmazza, amely a szovjet olvasási kultúra nemzetközi és nemzeti 
sajátosságait vizsgálja. A szovjet olvasási kultúrát nagy mértékben meghatározza az a tény, 
hogy a különböző nemzetiségű fiatalok a munkahelyükön, az iksolában, a hadseregben, 
de még a családban is olyan együttesekbe kerülnek, amelyekben többféle nemzetiség él, 
dolgozik, tanul, szolgál együtt. A Szovjetunióban valamennyi köztársaság soknemzetiségű, 
nincs olyan, amelyben kilencnél kevesebb lenne, de olyan is akad, amelyikben 78 nemze
tiség él. Az olvasási kultúrát erőteljesen alakító másik tényező az egységes iskolarendszer, 
amelyben természetesen helyet kap az anyanyelv, a nemzeti irodalom és történelem 
oktatása is. Természetesen a tömegközlési eszközöknek, a közművelődési intézmények
nek, elsősorban a könyvtáraknak is fontos szerep jut az olvasási szokások kialakításában. 
Bár az orosz nyelvű könyveknek egyre komolyabb szerep jut a Szovjetunió népeinek min
dennapi életében, az orosz nyelv ismeretének színvonala még jelentős különbségeket 
mutat, hiszen a nyelvet könnyedén használók aránya 11 és 81 % körül ingadozik a Szov
jetunió különböző köztársaságaiban, falun és városon, az egynemzetiségű és a többnem
zetiségű települések között. Mivel a természettudományi, a társadalomtudományi, 
a technikai szakkifejezéseknek 70—80 %-a a Szovjetunióban beszélt valamennyi nyelvben 
orosz, illetve orosz közvetítéssel idegen eredetű, az orosz nyelv ismerete az olvasási kultú
ra egyik legfontosabb jellemzőjévé válik.

Az olvasók aránya a különböző köztársaságokban elsősorban az alacsonyabb 
végzettségűek (a 8 vagy kevesebb osztály végzettek) között tér el jelentős mértékben: 
Közép-Ázsiában 40, Moldavában 43, a Kaukázusban 45, Kazahsztánban 53, az Orosz 
Köztársaságban 70, Ukrajnában 82, a Baltikumban 93 %. És íme a magyarázat: 
a 9 —49 éves írni-olvasni tudók aránya 1897-ben Oroszországban 53, Litvániában 79, 
Észtországban 97 % volt.

Az alacsonyabb végzettségűek körében az újságolvasók aránya 45 %, ám ez az arány 
a balti köztársaságokban 74, a középázsiaiakban 29 %, hasonló a helyzet ebben a társa
dalmi rétegben a könyvolvasásnál is (45, illetve 81 és 33 %).

Ami az elolvasott könyvek tartalmát illeti, valamennyi köztársaságban nagy az igény 
az olyan háborús emlékiratok iránt, mint Zsukov, Stemenko és Rokosszovszkij visszaem
lékezései. A regények között is a Nagy Honvédő Háborúról szóló művek a legolvasottab-
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bak. A természettudományos, technikai és mezőgazdasági olvasmányokat a falusi könyv
tárak olvasói — Ukrajna és Belorusszia kivételével — elsősorban anyanyelvükön olvassák, 
de az előfizetett szakfolyóiratok fele orosz nyelvű.

A középázsiai és kaukázusi alacsony iskolai végzettségű olvasóknak nagyobb része 
(54-től 71 %-a) csak saját nemzetük irodalmát képviselő írókat tud megnevezni. Ukrajná
ban, Kazahsztánban és Moldavában ugyanennek a rétegnek az olvasói többsége csak orosz 
és honi írókat, a balti falvak alacsony iskolázottságű olvasói között viszont elég sokan 
(43 %) akadnak, akik a nemzeti és orosz szerzőkön kívül külföldi írókat is meg tudnak 
említeni. A vizsgálat időszakában Szimonov volt a legolvasottabb orosz író Szovjetunió- 
szerte, őt Csakovszkij és Ivanov követte a sorban, a külföldi írók közül London, Dumas, 
Sand előtt Dreiser volt a legolvasottabb, a nem orosz szovjet írók közül pedig Ajtmatov 
és Lacisz.

Az egynemzetiségű falvak olvasóinak 70 %-a kizárólag anyanyelvén olvas, a vegyes 
nemzetiségű falvak olvasóinak viszont csak 25 %-a. (Az oroszul és anyanyelvükön is olva
sók aránya a két különböző típusú településen 25 és 46 %.)

Az egyes köztársaságokban kiadott könyvek között az orosz nyelvűek aránya 
Belorussziában a legnagyobb (81 %) és Litvániában a legkisebb (18 %), több mint fele 
Kazahsztánban, Ukrajnában, kevesebb mint a harmada az Észt, az örmény, az Azer
bajdzsán és a Grúz Köztársaságban.

IP . OSZIPOVA a szaktudás elmélyítését segítő olvasást tanulmányozva azt tapasz
talta, hogy a falusi dolgozóknak fele, felsőfokú végzettségű szakmbereknek ötödé nem 
vett kézbe semmiféle szakirodalmat a vizsgálat előtti évben. Megállapította, hogy a perio
dikák jóval népszerűbbek — mindkét rétegnél — mint a könyvek. (A folyóiratokat 
olvasók köre másfélszer-kétszer szélesebb a szakkönyvet olvasókénál.)

A családok 28 %-ban fizetnek elő szakfolyóiratokra, az előfizetett folyóiratok köre 
azonban nagyon szűk. A könyvtárak felében nagyon hiányos és szegényes a technika és 
mezőgazdasági állomány, mégis a kérdezetteknek csak 8 és 10 %-a fejezte ki elégedetlen
ségét ebben a tekintetben, ami viszont a szerző szerint az igények alacsony színvonalát 
jelzi. A szakirodalom legfontosabb forrása nem a könyvtár, hanem az eléggé szegényes 
otthoni könyvgyűjtemények, valamint a munkatársak és ismerősök könyvgyűjteményei.

Jóval kedvezőbb a kép az ismeretterjesztő irodalom olvasásánál, a kérdezetteknek 
79 %-a találkozott ilyen típusú olvasmánnyal (legalább egy alkalommal). A könyvtári 
kínálat azonban ebben a tekintetben is szegényes, jó néhány könyvtárból hiányoznak 
az ismeretterjesztő folyóiratok, és meglehetősen szegényes a természettudományos és 
a technikai könyvek választéka is.

M.D. SZMORODINSZKAJA a tanuló ifjúság olvasási kultúrájának sajátosságait 
elemzi a periodika olvasás alapján. A réteg olvasási színvonalának jellemzéséhez az olvasói 
beállítódást, az olvasmányok körét, az olvasottak értékelését, az olvasottak mások számá
ra ajánlását és a szövegek megértését veszi figyelembe, tehát a prekommunikációs és 
a posztkommunikációs fázisokat is. Az olvasmányok kiválasztásánál szerepet játszó fél
száz tényezőt (amelynek a falusi fiatalok válaszaiban előfordultek) a szerző tíz csoportba 
sorolta, ezek közül a három leggyakrabban előforduló: 1) megismerés, 2) aktivitás,
3) érzelmi átélés. A leggyakoribb tényezőnek, a megismerésnek a szerepe is változik az
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életkorral: a 15—16 éveseknél 5, a 17—18 éveseknél 18 % a lá tó k ö r bővítése” tényező 
előfordulásának aránya az 50 tényező között. A tények és események iránti érdeklődés 
23-ról 17 %-ra csökken 15-től 18 éves korra.

Az olvasmányok realizálódásának motívumait is vizsgálta a szerző és három csoport
ba sorolta őket: 1) a téma, a szerző és a forma iránti érdeklődés, 2) hozzáférhetőség 
a szöveghez, 3) a szöveg és a gyakorlat közötti viszony (valóságosság).

Az életkor növekedésével felére csökken azoknak az aránya, akiknek csak a téma 
(a történet) fontos, és 2 %-ról 31 %-ra nő azok aránya akiknél az eszmei tartalom motívu
mok is előfordultak. Az elemzés, a nem érthető megértésére törekvés, a folyamatok 
dinamikájának érzékelése a falusi tanuló ifjúság körében nem tipikus olvasói magatartás, 
olyan motívumok, mint az „elgondolkodni a jelenség okán”, „analógiát keresni gondola
taim és érzéseim, valamint az olvasottak között” a vizsgáltaknak csak 11 %-ánál fordultak 
elő. Hiányoznak az „egyrészt-másrészt’’-típusú, vagyis az árnyaltabb értékelések (mind
össze 17 %), arról azonban nem esik szó tanulmányában, hogy mennyire árnyaltak maguk 
a szövegek. Az olvasottak értékelésénél gyakori jelenség a felnőttektől elkülönülő, a szere
peket próbálgató magatartás. Még egy érdekes megállapítás olvasható a kommunkáció- 
elméletben és a szociálpszichológiában példamutató felkészültségű Szmorodinszkaja 
tanulmányában: az érzelem gyakran a megismerő érdeklődés indikátora, hiszen az erős 
érzelmeket kiváltó cikkek fele arra késztette olvasóit, hogy elmélyüljön az adott 
kérdéskörben.

Szmorodinszkajáéhoz hasonló szemléletű írás B.V. DUBINé, amely az olvasás és 
a személyiség sokoldalú fejlődésének kapcsolatát vizsgálja, falusi terepen. Két alapfogalma 
a sokoldalúság (az összetettség) és a belső egység (a harmónia). A társadalomtudományi 
olvasmányok tartalmát vizsgálva a történelmi témájú olvasmányok kimagaslóan legna
gyobb arányát (38 %) rögzítheti.

A szépirodalmi olvasmányok leggyakoribb témái a Nagy Honvédő Háború (a kérde
zettek felénél), a szerelem (harmadánál), a régebbi történelem, a falusi élet és a krimi 
(negyedénél), az ifjúság, valamint a forradalom és a polgárháború (ötödénél), a humor 
(hetedénél), a tudományos fantasztikum és a költészet (tizedénél).

Dubin úgy érzi, hogy a szovjet olvasókra vonatkozó adatok is alátámasztják 
ESCARPIT megfigyelését, a szépirodalmi művekkel kapcsolatos „funkcionális” beállító
dás nagy arányú jelenlétét. Ez a nem kellőképpen differenciált, egyoldalú, haszonelvű 
„funkcionális” olvasói beállítódás megakadályozza a művet abban, hogy segítse a szemé
lyiség sokoldalú fejlődését.

Ugyancsak B.V. DUBIN a szerzője annak a tanulmánynak is, amelyet a kötet szer
kesztői az „olvasás jövője'” témakörbe sorolnak. Ebben ugyanis a falusi értelmiségiek 
nyilatkoznak a falusi fiatalok olvasásának jelenéről és jövőjéről. Ennek az írásnak legalább 
annyira témája a falusi értelmiség valóságismerete, olvasási kultúrája és értékrendje, mint 
az olvasás jövője. Sajnos, a falusi értelmiségről keveset tudhat meg az olvasó, csupán azt, 
hogy csaknem olyan pontosan ismerik a falusi fiatalok olvasási kultúráját, mint — kutatá
suk befejeztével -  az olvasáskutatók, valamint azt, hogy jövendöléseikben már inkább 
előtérbe kerülnek a vágyak, és háttérbe szorulnak a realitások, mint a jelen leírásában.

V.E. SLJAPENTOH hivatásos jövőkutató. Erről elsősorban módszertani érzékeny
sége árulkodik, főleg akkor, amikor a presztizsértékelés és a valóságos viselkedés viszony
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lagos függetlenségét bizonyítja. Nagyon fontosnak tartja annak szem előtt tartását, hogy 
a kérdezettek tudtak arról, hogy a Lenin Könyvtár kutatóinak kérdéseire válaszolnak. 
Arra is felhívja a figyelmet, hogy a jövővel kapcsolatos kérdésekre válaszolva sokkal 
szegényesebb tezauruszból meríthetnek a falusi lakosok, mint a múlttal kapcsolatos 
kérdéseknél, másképpen: jövőképük jóval kevésbé kidolgozott, mint múlt-ismeretük. 
Észreveszi, hogy az iskolázottabbak jövőképei kritikusabb és kevésbé felhőtlen. (Például 
arra a kérdésre, hogy milyen lesz a gyermekeik és az olvasás közötti kapcsolat a jövőben 
az alacsonyabb végzettségűeknek 15, a középfokú végzettségűeknek 19, a felsőfokú 
végzettségűeknek 16 %-a nem válaszolt.)

Következtetései kissé mechanikusak, eléggé gyakoriak az „olvasásból az olvasóra” 
következtetések. Nem igen számol azzal a szerző, hogy az emberek valamihez, valamiért 
olvasnak, és ez a „valami” (a szabad idő, az életmód, maga a falu stb.) változhat a jövő
ben. így aztán ilyen megállapítások születnek: akik fiatal korukban aktívan olvastak, 
így folytatják később is, akik keveset olvastak, még kevesebbet fognak. Például: az érde
mibb megállapítások az olvasás presztízséhez kapcsolódnak. Igen magas az olvasás tekin
télye falun, de az olvasás értékelése az esetek túlnyomó részében nem vált belső értékké.

Végigolvasva a kötetet a magyar olvasáskutató örömmel állapíthatja meg, hogy 
tovább fejlődött a szovjet olvasáskutatás. Ez elsősorban a tanulmányok elméleti megala
pozottságában, az adatok elmélyültebb elemzésében, a tárgyilagosabb és kritikusabb 
következtetésekben mutatkozik meg. A „hasonló cipőben járó” kolléga számára természe
tes, hogy a nagyobb erényeknek az árnyéka is nagyobb. Konkrétan: sok esetben nem 
sikerült az elméletnek a gyakorlatba való átültetése, az elméleti fogalmak operacionalizá
lása, a jó kérdésekhez a megfelelő kérdezési technika kialakítása, a kapott válaszoknak 
elméletükkel való szembesítése. Igaz, majd mindegyik szerző hangoztatja, hogy a sok 
megközelítési lehetőség közül csak egyet vagy kettőt választhatott, hogy csak néhányat 
ragadt meg jelenséget magyarázó tényezők közül, mindez azonban a tanulmányok elején 
történik, írásaik olvasásának befejezésekor a gyanútlanabb olvasó úgy érezheti, a kérdés 
megnyugtatóan elintéződött. Néhány tanulmány, sajnos, belül maradt az olvasás bűvös 
körén. A kelleténél kevesebb szó esik magáról a faluról, a hagyományokról, a szokásokról, 
az otthonokról, a mindennapi életről, a demográfiai és családi helyzetről, az értékrendről. 
(Például arról, hogy mihez képest értékes az olvasás falun.) Hiányzik a nemzetközi össze
vetés, de még jobban a belföldi. (Mintha nem ugyanez a műhely vizsgálata volna egy évti
zede a szovjet ksivárosok olvasási kultúráját.)

Nem eléggé ismeijük meg a falusi olvasóból a falusi embert. Sajnos, még az olvasási 
kultúra egyes területei is fehér foltok maradnak: alig tudunk meg valamit az otthoni 
könyvekről (csak azt, hogy kevés van belőlük), magukról a konkrét olvasmányokról, 
a legkedvesebb könyvekről, az iskola szerepéről.

A kérdezettek tízezres nagyságrendű köre, a kutatás világrésznyi terepe gigantikus 
munkáról árulkodik, a legfontosabb eredményeket közreadó kötet tudományos munkáról 
tanúskodik. A hivatkozott források tudós szerzői (Vigotszkij, Leontyev, Jadov, Kagan, 
Markarian, Rubinstein, Escarpit) nyugodtan vállalhatják a munkáikra építő olvasás
kutatók írásait.

KAMARÁS István
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BROWN, Eleanor Frances: Bibliotherapy and its widening 
applications. Metuchen, N.J. The Scarecrow Press, Inc. 1975. X, 
404 p. Bibliogr. 377—398. p.

Biblioterápia. Gyógyító célzatú olvasás, vagy egy új szemléletű 
olvasószolgálat alapjai

Az 1960-as évektől kezdődően egyre gyakrabban lehet 
— főként angolul és németül — az olvasás, a könyv- és könyvtár- 
használat gyógyító, érzelmi, és intellektuális egyensúlyt megőrző 
vagy helyreállító hatásáról olvasni.

Az eddigi közlemények egy része anekdotikus, esettanulmány jellegű, más részük 
viszont általános, időnként elméleti igényű leírás volt, s ráadásul kivétel nélkül mindegyi
ket a töredékesség jellemezte, hiszen folyóiratokban megjelent cikkekről, vagy könyvek 
egy-egy fejezetéről volt szó. Tudomásunk szerint e kialakulóban lévő „sziget” , ez az önál
lósodó tevékenység- és gondolatrendszer BROWN, Eleanor Frances könyvével lép 
először összefoglaló, a témakör teljességét áttekintő igénnyel a szakmai (orvosi, pszichiát
riai és könyvtárosi) közvélemény elé.

A szerző rendkívül rokonszenves szerénységgel nem a mindent tudó, beavatott 
szakember pózából oktatja a hozzá fordulókat, hanem „csupán” az adott kérdéskör 
szakirodaimának összegyűjtését és rendszerező leírását vállalta fel, hogy segítséget, ösztön
zést nyújthasson mindazoknak (iskolai-, közművelődési-, kórházi-, vagy netán szociális 
otthoni könyvtárakban dolgozó kollégáknak, orvosoknak, pszichiátereknek, pszicholó
gusoknak, pedagógusoknak stb.), akik gyógyítással, tanácsadással vagy csak „egyszerűen” 
emberi problémák megoldásával foglalkoznak.

A műből nyerhető segítség elsősorban nem technikai jellegű, nem receptek gyűjte
ménye a biblioterápia -  minden valószínűség szerint -  első kézikönyve, hanem rendsze
rező, problémacentrikus leírás egy sajátos gyógyító, személyiségformáló, nevelő eljárás 
legfontosabb gondolati pilléreiről, helyszíneiről és természetesen eszközeiről (tematikusán 
bontott, annotált bibliográfiák záiják az egyes fejezeteket).

De végre m it is ért a szerző a biblioterápián? „Válogatott olvasmányok felhasználása 
a terápiás folyamatban, segítség a személyes problémák megoldásához olvasás és az élmény 
megvitatása útján” — állítja Mrs. Brown. Már a fenti meghatározás is tartalmazza a tevé
kenységforma kettős (orvosi és nem orvosi) aspektusát. Igaz, a terápiás folyamat egészén 
belül csak részelem szokott lenni ez a forma, de kisajátításáért mégis érezhetően harc 
folyik az orvosi orientációjú és az inkább pedagógusi beállítódású alkalmazók között.

BIBLIOTHERAPY
and

Its Widf*ninK Application*
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A könyv írója szerencsére nem veszi túl komolyan a különböző definíciókat s azok 
ellentmondásait, hanem energiái nagy részét inkább annak felderítésére fordítja, hogy 
miben segíthetnek a könyvek az embereknek és mivel tudunk könyvtárosokként ehhez 
hozzájárulni.

Fejtegetései nyomán talán fogadjuk el, hogy a biblioterápia nem csupán az orvosok 
illetékességi körébe tartozó ügy, hanem az olvasók jobb, differenciáltabb ellátását is szol
gáló tevékenység, amely alapvetően más megközelítést igényel mint, amit az iskolai és 
közművelődési könyvtárakban eddig megszoktunk, vagyis határozottan növeli a könyvtá
rosok emberi problémák iránti érzékenységét.

Tehát a nem közvetlenül gyógyító szándékú könyvajánlás, majd az olvasmányél
mény megbeszélése is nevezhető biblioterápiának, ha ez a műveletsor az olvasó problémá
jának feltárásán s a változtatni, segíteni akarás szándékán alapul.

A téma történetét taglaló fejezetből megtudjuk, hogy már az ókori görögök is 
a lélek orvosságának tartották az olvasást, de maga a biblioterápia kifejezés csak az 
1900-as évek elején születik meg. Az ilyen tárgyú publikációk száma a század 20-as éveitől 
kezd gyarapodni, s 1939-ben az Amerikai Könyvtáros Egyesület Biblioterápiái Bizottságot 
hozott létre, hogy megvizsgálják miképpen járulhat hozzá az olvasás az attitűdök (véleke
dések, értékelő jellegű beállítódások) módosításához, megváltoztatásához. Ugyancsak 
az USA-ban 1957 óta hasonló feladattal működik egy interdiszciplináris bizottság 
(könyvtárosok, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok részvételével).

Az 1950-es évektől kezdődően már a gyógyító célzatú olvasás ajánlásán túl a bete
gek kórházi könyvtárakkal való ellátását is szorgalmazzák a témánkhoz kapcsolódó orvosi 
közleményekben. Alapelvként hangsúlyozzák, hogy a beteg és nem a betegség kezelése az 
elsődleges cél. Ellenkező esetben az orvos számára a könyvtár csak a szakkönyvek együt
tesét jelenti, s nem gondol a szórakoztató, inspiráló, talán még mély megrendülést, katar
zist is előidéző művek tömegére, vagy a könyvtáros válogató, ajánló, élményközvetítő 
szerepére.

Mindent összevetve a 60-as évektől kezdve egyre határozottabban körvonalazódik 
egy új tevékenység- és gondolatrendszer, melyet a jelentős különbségek figyelmen kívül 
hagyásával egyszerűen és összefoglalóan biblioterápiának neveznek.

A biblioterápiai tevékenység leggyakoribb helyszínei az egészségügyi intézmények 
(mentálisan vagy fizikailag sérültek körében) és egyéb többé-kevésbé zárt intézetek 
(szociális otthonok, javító-nevelő intézetek, börtönök stb.) ennek következtében az alkal
mazás hatásával kapcsolatos tapasztalatok is főként ilyen jellegűek:

— Pszichotikusok esetében hatékonyabb módszer, mint neurotikusoknál.
— Alkoholisták és mentálisan beteg gyermekek esetében a hagyományos pszicho

terápiával való kombinálás hozta a legjobb eredményt.
— A könyvek, az olvasás előírását ugyanolyan óvatosan kell végezni, mint a gyógy

szerek megválasztását és adagolását. Vagyis a betegek szükségleteihez igazodó 
olvasmány kiválasztása, a megfelelő kapcsolatfelvétel az olvasókkal, a nagyfokú 
beleérző (empátiás) készég kialakítása és a jelentős mértékű lélektani kultúra 
megszerzése mind-mind a sikeres biblioterápiai beavatkozás előfeltételeihez 
tartoznak.
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— A biblioterápia ugyanakkor mégis — állapítja meg kissé rezignáltan a szerző — 
inkább az intuícióra, az egyéni készségekre alapozódik, mintsem a definitiv 
kutatási eredményekre.

Az eddigiek ellenére is nyomatékosan kijelenthetjük, hogy a „biblioterpápia” 
kifejezés nem csupán egészségügyi probléma, nem pusztán a gyógyító eljárások egyike, 
(legalábbis az adott kézikönyvben nem), hanem ezzel a kifejezéssel illetnek olyan kísér
leteket, vizsgálatokat, pedagógiai akciókat is, amikor mi inkább befogadás- vagy hatás- 
vizsgálatról, esetleg egyszerűen olvasó nevelésről, ízlésformálásról beszélünk. Tehát 
e tevékenység második legfontosabb színtere — az említettek után — az iskola és az isko
lai könyvtár. Természetesen ebben az esetben a gyógyítás helyett a személyiségfejlesztés, 
a nevelés, a prevenció szándéka dominál. Márpedig a serdülő- és ifjúkori bűnözés, a csavar
gás, az alkoholizálás, a kábítószerek fogyasztása, az antiszociális magatartásformák 
megjelenése, illetve ezek terjedése világszerte érezhető tendencia. Ilyen esetben pedig 
aligha kétséges, hogy a barátságos, megértő, engedékeny magatartású felnőtt (könyvtáros, 
pedagógus vagy pszichológus) a gondosan mérlegelt könyvajánlás, az egyéni vagy csopor
tos olvasás és a megvitatás ötletével, többnyire sikerrel veheti fel a kapcsolatot a tizenéve
sek képviselőivel.

A gyógyító jellegű beavatkozásokhoz hasonlóan — hangsúlyozza a szerző —, az olva
sás személyiségfejlesztő hatása is csak más támogató, erősítő gesztusok sorába ágyazva 
— a terápiás folyamat egészébe illesztve — válik igazán jelentőssé. S ez a megállapítás 
egyúttal egy elméleti kérdés megfogalmazására is indíthatja az olvasót: sikerülhet-e az 
olvasmány és a közvetlen személyes kapcsolat hatását egyáltalán elkülöníteni? Maga 
a mű is feltétlenül alakítja a befogadó gondolatait és érzelmeit, legalábbis rövid távon. 
Azonban ennél jóval jelentősebb lehet a közvetítő, a kérdéseket és érveket megfogalmazó 
könyvtáros, pedagógus, pszichológus egyéniségének ereje, s ilyenkor a könyv, az élmény 
már csak ürügy arra, hogy az élet fontos, mindkét felet érintő dolgairól alakuljon ki esz
mecsere, majd azt követően maradandó hatás az olvasóban. De ez már részletkérdés, 
melynek alapos tárgyalásától sajnos a szerző el is tekint.

Külön figyelmet érdemelnek azok az oldalak, amelyek a könyvekről, olvasmányok
ról folyó egyéni és csoportos beszélgetések eltérő stratégiáit mutatják be:

— tetszés, nem tetszés indoklása, vita,
— dramatizálás (rádiójáték, filmforgatókönyv készítése)
— az olvasmányélmény és az adaptációk (film, rádió, tv.) összehasonlítása,
— az olvasás megszakítása, a folytatás variációinak kidolgozása,
— illusztrációk tervezése, készítése (könyvborító, plakát stb.)
— az adott mű stílusának érzékeltetése írásos és szóbeli feladatokkal,
— a könyv egyes részeinek újraírása különböző szempontok szerint,
— mindennapi történetek meséltetése stb.
Egyébként BROWN, E. F. elfogulatlanságát és bölcsességét dicséri, hogy módszeré

nek veszélyeit, lehetséges negatív hatásait egy önálló fejezetben részletesen tárgyalja, 
(a tünetek súlyosbodása, az olvasottakat a hibás magatartásforma megerősítésére, raciona
lizálásra és nem a belátás megalapozására használja, az olvasás és megvitatás után esetleg 
kölcsönösen megoldottnak tarthatják a problémát, holott az olvasmánynak és az arról
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folyó beszélgetésnek csak mozgósító, beindító funkciója van, végül az is előfordulhat, 
hogy az olvasó a terapeutával szemben kialakított viselkedési módot nem tudja más 
szituációkba is átvinni stb.).

A biblioterápiát hosszú ideje akaratlanul is művelik a könyvtárosok — közművelő
dési könyvtárakban is — amikor bizonyos fizikai, érzelmi vagy lelki probléma megoldása 
érdekében meghatározott művet ajánlanak elolvasására.

Természetesen nem egyszerűen ennek az ösztönös tevékenységnek folytatására van 
csupán szükség, hanem a képzettség növelése, a készségek fejlesztése, a pszichológiai 
műveltség elmélyítése és a tudatosság fokozatos kialakítása a jelenlegi feladat az Egyesült 
Államokban — hangsúlyozza a szerző —, mi pedig mélységesen egyetérthetünk vele 
nemcsak az ottani állapotokra gondolva. Az ilyenfajta, egyénre szabott olvasmány 
— ajánló, kultúraközvetítő, visszajelentéseket is váró olvasószolgálati tevékenység minden 
valószínűség szerint egyre jelentősebbé válik, mert a könyvtárak közönsége érezhetően 
változik, egyre több a gyerek s az úgynevezett hátrányos helyzetű olvasó (kevéssé iskolá
zott, alacsonyabb jövedelmű stb.), akik számára a személyes közvetítés, a direkt érintke
zés sokkal fontosabb mint a magabiztosjói tájékozódó, „művelt” ember számára.

A fentieken túl egy-egy fejezet foglalkozik még a biblioterápiában használható 
könyvtári eszközök (pl. AV anyagok) és az irodalom különböző típusaival, a terápiás 
tevékenységet folytatók alkalmasságának és képzésének kérdéseivel, illetve a témában 
folyó kísérletek és kutatások legfontosabb dilemmáival. A kötetet leíró jellegű esettanul
mányok gyűjteménye zárja.

Mindent összevetve egy új, kibontakozóban levő terület élvezetes, könnyed stílus
ban megírt, elgondolkodtató, szemléletformáló és egyúttal követendő példát teremtő 
kézikönyvét ismerheti meg a magyar olvasó, ebben a távolról érkező „palackpostában” 
BROWN, E.F. munkájában.

S a követendő példát itt kettős értelemben gondoljuk. Egyrészt jó volna, ha egyre 
több betegekkel, hátrányos helyzetűekkel, serdülőkkel és egyszerűen csak olvasókkal 
foglalkozó könyvtáros érezné úgy, hogy közvetlenül személyhez szóló segítséget tud és 
akar nyújtani olvasójának, mert indítékain túl erre szociológiai és lélektani kultúrája is 
alkalmassá teszi, s ráadásul irodalomismerete, állományának sajátos szempontú feltárása 
segíti ebben. Másrészt az ismertetett kézikönyv magyar megfelelőjének megszületésére 
ugyancsak nagy szükség lenne elsősorban az oktatás, s azon keresztül a könyvtárosi 
gyakorlat előre elgondolt megtermékenyítése érdekében.

NAGY Attila
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ÓNÖDY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézmények
ben és könyvtárakban.

1. A reprográfia alapjai — Másoló eljárások. [Közread, az] 
OMKDK. Bp. 1978. 334 [8] p. /Módszertani kiadványok, 
46. sz./ Rés. angol, orosz, német nyelven.

Csak egyet lehet érteni a kötet előszavának írójával, 
VAJDA Erikkel abban, hogy „a könyv iránt nagyon széles 
körű érdeklődés nyilvánul majd meg a szakmai tájékoztatás 
és a könyvtárügy berkein kívül is”. A másolástechnika és 
a mikrofilmtechnika terjedése hazánkban az utolsó évtized
ben viharosnak mondható. Egyre több intézmény és ezeken 

belül a legkülönbözőbb szakmák képviselői kerülnek kapcsolatba a másolás- és a mikro
filmtechnikával, mert feladatuk korszerű ellátásában ezeket tovább nem nélkülözhetik. 
E technikák terjedésének és a megfelelő színvonal elérésének eddig egyik akadálya volt, 
hogy nem volt olyan kézikönyv (tankönyv), amely nemcsak a szervezési szakembereket, 
de a reprográfiában még újoncnak számító fotoszakmunkásokat is segíti. (A közel 15 év
vel ezelőtt megjelent kézikönyv már régen kifogyott.) Ugyanakkor a régi felhasználók is 
hasznos kézikönyvet kapnak kézbe, mert együtt találják rendszerezve az eddig saját 
erejükből szerzett ismereteket és újabb ismeretek birtokába jutnak, amelyek feladataik 
jobb ellátásához segíthetik őket.

A reprográfia rövid története című fejezetében a szerző részben többet, részben 
kevesebbet nyújt a címben meghatározottnál. Többet, mert szól az írás kialakulásáról, 
a nyomtatás és az írógép megjelenéséről is, kevesebbet annyiban, hogy csak a reprográfiai 
eljárások kialakulását ismerteti, nem kíséri végig fejlődésüket.

A második fejezet a reprográfia elvi és elméleti kérdéseivel foglalkozik. Bemutatja 
az alig 15 éves, 1963-ban született reprográfia kifejezés meghatározásának fejlődését és 
az eddigieket továbbfejlesztve a reprográfiát a következőképpen határozza meg: „A rep
rográfia fogalmába beletartoznak a dokumentumok többszörözését szolgáló mindazon 
eszközök és technológiai eljárások, amelyeket a nem iparszerűen sokszorosító és másoló 
alkalmazók főfunkcióik teljesítéséhez segédeszközként használnak fel.” Egyben leírja 
a legfontosabb alapfogalmakat (másolás, sokszorosítás, szabad szemmel vagy speciális 
eszközökkel olvasható) és áttekintést ad a reprográfiának a tájékoztatási és a könyvtári 
munkában való alkalmazási lehetőségeiről.
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A harmadik fejezet a mdsoló-sokszorositó eljárások technológiai alapismeretei 
címet viseli. Foglalkozik a másoló eljárások fizikai-kémiai alapjaival, technológiai jellem
zőivel és leírja azokat. Teszi ezt rövidebben a sokszorosító eljárásokkal is.

Az igen rövid negyedik fejezet a tájékoztatási intézmények és könyvtárak kiadvány 
előállító tevékenységét tárgyalja. Az első négy alfejezet tulajdonképpen a tervezett 2. kö
tetbe kívánkozik, amely a sokszorosítási technológiákkal fog foglalkozni. Ott bizonyára 
ezekről részletesebben lesz szó. Az 5. alfejezet A reprográfia tájékoztatási intézmények
ben és könyvtárakban való alkalmazásának néhány elvi vonatkozása cím alatt szinte 
érintőlegesen olvashatunk csak olyan fontos kérdésekről, mint a műszaki-technikai szak- 
képzettség szükségessége és felesleges volta, az alkalmazni kívánt eljárások kiválasztása és 
gazdaságossága. Szívesen venné a tájékoztatási intézményben vagy könyvtárban dolgozó 
olvasó, ha itt több elvi fontosságú kérdésről részletesebben olvashatna. Például a tájékoz
tatásban és a könyvtári szolgálatban felsőfokú képzettséggel rendelkezők reprográfiai 
(tovább) képzéséről, a gazdaságosság mellett feltétlenül szerepet játszó szempontokról 
vagy akár a tájékoztatási intézmények és könyvtárak reprográfiai együttműködéséről 
országon belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Az első négy, szinte bevezetésnek tekinthető fejezet mindössze 46 lapot foglal el, 
míg a másoló eljárásokról szóló ötödik fejezet 228 lapot igényelt. Ez utóbbi alfejezetei: 
A fényképészeti optikai másoló eljárás, A fényképészeti érintkező (kontakt) másoló 
eljárás, Fénymásoló eljárások, Hőmásoló eljárások, Elektrosztatikus másoló eljárások, 
A mikrofilmezés. Az eljárások leírása során nemcsak azok alfajaival, hanem az alapvető 
gépekkel, eszközökkel, optikai, kémiai alapismeretekkel is megismertet, sőt egyes esetek
ben laboratóriumi elrendezési vázlatokat is ad, másutt gazdaságossági vizsgálatokat is 
végez. (Ez utóbbiak számadatai ugyan már ma sem mindenben reálisak, de a számítási 
mód mindig segítséget fog nyújtani.) A gazdaságossági vizsgálatok egyébként nemcsak 
az önköltségre vonatkoznak, hanem megadják a szolgáltatási ár képzésének szem
pontjait is.

A főfejezet kivitelezésében némi egyenetlenséget kell megállapítani. Általában 
a hazai gyakorlatban megtalálható eljárásokat öleli fel, de kitekintést ad még meg nem 
honosodott eljárásra is (pl. COM). Ha a szerző várható eljárások, megoldások stb. ismerte
tését is feladatának tekintette, akkor foglalkoznia kellett volna olyan megoldásokkal is, 
mint a mikrofilmlapnak 105 mm-es tekercsfilmre való elkészítése, a mikrofilmlapon nem
csak a felvételek, hanem egyes sorok összevonásának lehetősége, a fordítós hívás, a veziku- 
láris filmek stb. A filmek ellenőrzésénél is a magyar gyakorlatból indult ki, így nem 
foglalkozik a mikrofilm minőségének műszeres vizsgálatával, az élességnek a tesztláp és 
mikroszkóp segítségével való ellenőrzésére, a visszamaradt tioszulfát mérésének mód
szereivel.

A részletes technológiai leírások, készülék- és anyagismertetések, az igen hasznos 
táblázatok mellett egyes olvasók bizonyára igényelni és így hiányolni fogják, hogy az 
objektív módon leírt másolási eljárások közül melyiknek milyen előnyei vagy hátrányai 
vannak a szakmai tájékoztatásban és a könyvtári munkában, melyiket milyen feladatok 
ellátására célszerű igénybe venni. Feltehetően segítette volna egyes részek gyakorlati 
használatát, ha a szerző nem száműzte volna a kötetből a xerox szót, amely ma már
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széles körben elterjedt és szélesebben alkalmaznak a helyén valónál. (Csak a xeroxos 
mint beosztás maradt meg az 5.56 pontban mintegy annak bizonyítására, hogy a szó ma 
már nélkülözhetetlen.)

Feltűnő, hogy a felhasznált művek jegyzékében nem olvasható Babiczky—Tőkés— 
Gara—Radó: Mikrofilmezés. Dokumentációs fényképezés. Műszaki Könyvkiadó.
Budapest, 1965. című műve.

BORSA Iván

LATIN BETŰS ÁTÍRÁSRA tér át katalogizáló munkájában — a japán, a kínai és a koreai 
irodalmat kivéve — a Kongresszusi Könyvtár, a könyvtárak és egyéb intézmények vélemé
nyének felmérése alapján. A többi nyelv irodalmának dokumentumait tervszerűen, egy
más után romanizálják; az átírási tervben egyelőre az arab, héber, jiddis és perzsa nyelvű 
dokumentumok sem szerepelnek.

(Information Retrieval and Library Automation, 1979. április)
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Sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma. 1945—1974.

Muzeológia, restaurálás, természettudományok, régészet, 
történelem, néprajz, művészetek, irodalomtörténet, műve
lődéstörténet. [összeáll.] Héthy Zoltán, T. Horváth Ildikó, 
Ormosi László. [Közread, a] (Múzeumi Restaurátor- és 
Módszertani Központ). Bp. 1978. 259 p. /А magyar múzeu
mok kiadványainak bibliográfiája 2./

E hasznos sorozat kezdeményezésének érdeme első
sorban HÉTHY Zoltáné; fölkarolásáért, támogatásáért 
DANKÓ Imrének, a Déri Múzeum igazgatójának és a Múze

umi Restaurátor- és Módszertani Központnak jár elismerés. A Héthy Zoltánhoz csatlako
zó és az érdemi munkából részüket alaposan kivevő munkatársak, T. HORVÁTH Ildikó 
és ORMOSI László szintén minden dicséretet megérdemelnek, hogy az ötlettől a megva
lósulásig meglepően rövid idő telt el. Mind a hazai múzeumügy, mind a helytörténeti 
kutatás, de általában a tudományos tájékoztatás fontos forrásművet kapott kezébe az 
eddig megjelent kötetekkel, és kap ezután évenkénti rendszerességgel, ha a kiadványt 
sikerül folytatni.

Kár, hogy túl bonyolult a sorozat rendszere. Fölösleges volt négy sorozatban (I: év
könyvek és folyóiratok, II: sorozatok és önálló kiadványok, III: kiállítási vezetők és 
katalógusok, IV: ugyanezek, de 1975-től kurrensen) gondolkodni, amikor egyetlen soro
zat is elég lett volna, hiszen a retrospektív rész után logikus a folytatás, az évenkénti 
kurrens kötet. Még nehezíti a dolgot, hogy a sorozat jelölésére -  minden eddigi gyakorlat
tal ellentétben — római számokat használnak, és a sorozaton belül ábécét (ráadásul 
a címlapon kisbetűt, a gerincen nagyot). A római I. sz. i betűnek is vélhető, de ha valaki 
1-nek látja, akkor is zavarja a sok 1. kötet. Ha már négy sorozatot terveztek, legalább 
a Petőfi Irodalmi Múzeum sorozatainak mintájára a sorozatokat lehetett volna A, B, C, 
D  betűvel, a sorozatok egy-egy számát 1, 2, 3 stb. számmal jelölni. A II. sorozat — úgy 
látszik — egyetlen kötetből áll; ez sem a legszerencsésebb.

Bonyolult az I. sorozat tagolási rendszere. Pl. II. A. 7. b. = Alföld. A IV. sorozatban 
már rájöttek, hogy ez fölösleges. De talán nem volna fölösleges a decimális módszerű 
tagolás: 2. 135.

Túl zsúfolt és bonyolult a borítólap is, részint az előbbiek miatt, részint, hogy 
mindjárt a borítón öt nyelven akarnak közölni mindent. Elég lett volna ez a belső címla
pon is; a borító csak a legszükségesebb tájékoztató és azonosító adatokat közölje, és 
legyen tipográfiailag nyugodtabb. Viszont a tartalomjegyzékeket lehetett volna takaréko

S O M O Z Á T O K  É S  o n a l l O  k i a d v á n y o k  
B C P fM T Ó M IU M A

muzeoldqia__________
reetauréláa —  

fermé az ettudomé n yoh 

régészet 

történetem
aesfe _____
művészetek 
irodalomtörténet 
m űvelődé «történet
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sabban úgy csinálni, hogy a címeket adni egymás után (nem egymás alatt) öt nyelven 
(a helységnevek öt nyelven is azonosak), s nem megismételve magát a jegyzéket 
öt nyelven.

A mutatók áttekintése és kezelése is egyszerűbb volna, ha a névmutató, múzeumi 
mutató és földrajzi mutató egyetlen egységes betűrendben volna található, élőfejjel 
könnyítve meg a fölütést. Szükségtelen a mutatóban a vezetéknevek nagybetűs kiemelése; 
erre csak címfölvételben van szükség* ott van funkciója. A múzeumi mutató alcsoportjai 
(budapesti, vidéki, külföldi) szintén címszavakként beolvaszthatok lettek volna az egysé
ges mutatóba; utánuk elég lett volna csak tételszámot adni, nem fölsorolást. A földrajzi 
mutatóban is fölösleges az országok nagybetűs kiemelése: nincs funkciója a nagybetűnek, 
és csak zavarossá teszi a tipográfiai képet.

Ügyelni kell az azonos nevűek elválasztására a mutatóban. Pl. Katona Imre kettő 
van: a néprajzkutató a 240., 1106. és 1543. tétel szerzője, a művészettörténész viszont 
a 304. tételé. Ezeket gondosan szétválasztani a bibliográfusok föladata, és ez a különbség- 
tétel az utókor számára — éppen a bibliográfia egyik rendeltetése.

Nem volt eléggé átgondolt az illusztrált írások jelölése. Az a/ [A?] kötetben négyzet 
volt, de a magyarázata nem volt található magában a kötetben. Csak a b/ kötetből derült 
ki, mit jelent; а с/ kötetben és a d/-ben, а IV. sorozat 75. évi kötetében és a most ismer
tetettben már csillagot utánzó X jel található, de ennek föloldása is különféle helyeken 
található.

Kár volt a köztörténettől elszakítani a művelődést (az irodalom, a művészet stb. 
történetét). Bár ez utóbbinak a kötete, a tervezett e/ kötet, még nem jelent meg, attól 
tartok, nem lesz következetes. Mert pl. a c/2084. tétel a munkásmozgalomhoz (is) tarto
zik, de főként művelődéstörténeti tárgyú, tehát ott (is) helye volna.

Ez fölveti a közlési rend kérdését. El tudtam volna képzelni e tárgykörnek egy 
olyan sorozatban való közzétételét, amely egy-egy kiadvány (pl. a debreceni Déri Múzeum 
évkönyvei, kiadványai; a Móra Ferenc Múzeum évkönyvei s így tovább) rendjében, egyen
ként adja időrendi repertóriumát, s egy végső kötetben gondosan, sokoldalúan kimunkált 
egységes mutatóban aknázza ki a dolgozatok minden lehetséges tárgyát. Ez esetben bizo
nyos lett volna, hogy egy tétel csak egyszer szerepel; tartalmi sokféleségét a különféle 
mutatóbeli címszavaival tükrözhettük volna. így azonban, ha egy-egy köteten belül 
ismétlés nincs is (utalások vannak), úgy látszik, különféle kötetekben vannak azonossá
gok. Pl. Kaposvári Gyulának Betkowski Jenőről írt nekrológja két kötetben is benne van 
(a/174 = d/58). De akkor miért nincs kétszer pl. László Gyula Banner-nekrológja (a/173)?

Mégsem ennek tulajdonítok nagy fontosságot, hiszen egyrészt ezen már nem lehet 
változtatni, másrészt az ígért záró indexkötet végtére is megoldhatja a szakrend szükség
képpeni fogyatékosságaiból adódott következetlenségeket. Fontos, hogy ez a mutató
kötet gondos, alapos, jól átgondolt, minden lehetséges nézőpontot figyelembe vevő 
legyen, és ne szabdalja újból föl a mutatókat, hanem egyetlen betűrendet adjon.

Ami a legfőbb aggályom, az a gyűjtőkör meghatározása. „A magyar múzeumok 
kiadványainak bibliográfiája” — ez a sorozat címe. De már Dankó Imre bevezetője az I. a/ 
kötetben azt sugallja, hogy voltaképpen a magyar muzeológia szakirodaimára volna szük
ség. S e kettő, sajnos, nem azonos. Részint vannak múzeumi kiadványokban (elsősorban
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a határszélen álló Múzsák című folyóiratban) bőven tulajdonképpen nem muzeológiai 
jellegű (nem néprajzi, nem régészeti, nem helytörténeti stb.) írások, amelyeket a repertó
rium fölvesz (pl. a IV/75. kötet 1498, 1531, 1534. tétele), ugyanakkor vannak a múzeumi 
munkához egészen közelálló, kis jóakarattal szintén (legalább oly jogcímmel, mint a Mú
zsák) határesetnek minősíthető folyóiratok, amelyek sajátosan muzeológiai tárgyú íráso
kat közölnek — ezek viszont, sajnos, kimaradnak ebből az áttekintésből. Elsősorban az 
Ethnographia című néprajzi szakfolyóiratot hiányolom, amely régen is, most is rendsze
resen közöl kiállítási beszámolókat, bírálatokat, muzeológusokról szóló méltatásokat, 
nekrológokat, múzeumi kiadványokat, katalógusokat ismertető írásokat stb.

Egy példát. Az I/a kötet a túrkevei múzeumról három tételt ad (622, 623, 752). 
Szerénytelenség nélkül idetartozónak vélem a magam írását: Az első magyar termelőszö
vetkezeti múzeum (Ethnographia, 1951). Mellőzésével a tárgyra vonatkozó lehetséges 
irodalom 1/4-e marad figyelmen kívül. S nem is biztos, hogy a mennyiség egyben minősé
get is azonosat jelent; elképzelhető más esetben, hogy egyetlen mellőzött írás fontosabb, 
mint három fölvett.

Javaslom tehát, hogy ne szűkítsék le — legalább a kurrens sorozatban, a jövőben — 
a múzeumi kiadványok bibliográfiájára és repertóriumára az anyaggyűjtést, hanem — eze
ken fölül! — vegyenek föl minden más hazai (sőt esetleg az OSZK Hungarica-bibliográfiá- 
jának tervszerű átnézésével: külföldi) muzeológiai tárgyú írást is. Ekkor a bibliográfia 
a magyar múzeumok kiadványainak és a magyar muzeológiának a bibliográfiája is lesz, 
s így töltheti be igazán a neki szánt hivatást.

Ez a leglényegesebb észrevételem, javaslatom a jövőre nézve. Néhány kisebb meg
jegyzésem is van még.

Az ismertetéseket nem e formai ismérv alapján csoportosítanám (minden szaktu
domány anyagának végén), hanem beosztanám a könyv (kiállítás) tárgya szerinti szak
csoportba.

A személyi változások annotáció nélkül semmit sem érnek. Akkor válnak művelő
déstörténeti forrássá, ha a címfölvétel után távirati tömörséggel föltáljuk tartalmukat. 
Tehát pl. a IV/75/44. tételben az igazgatóhelyettes nevét, esetleg a dátumot, amelytől 
működni kezdett.

Annotáció másutt is hiányzik. Érdekes, hogy a mutatóban találom Csonka János 
nevét, de a hivatkozott tételszám alatt (IV/75/1131) csak a címet: „A legöregebb magyar 
gyártmányú gépjármű.” Dicséretes, hogy Csonka János neve így sem maradt ki a névmuta
tóból, de ott kell lennie a tétel annotációjában is. Mert ha pl. egyetlen szám hibás a muta
tóban, az összefüggésre soha senki nem jön rá.

A most tárgyalt II. sorozat (= kötet) is alapos és hasznos kimutatást közöl a földol
gozott kiadványokról, még a példány számukat is megadva, ahol lehetett. A fő közlési 
csoportokat a muzeológia tudományágai magától értődőén adják: előbb általában 
a muzeológia és a vele összefüggő restaurálás (A), azután a természettudományok (B), 
régészet, történelem (C), néprajz (D), művészettörténet, irodalomtörténet, művelődés- 
történet (E). A nagybetűk helyett, amelyeket már a sorozatok jelölésére is fölöslegesen 
használtak, célszerűbb, világosabb volna a tizedes osztályozás mintájára alkalmazott 
arabszámú tagolást használni. E főcsoportokon belül az osztályozás a tárgy természetéből
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fakad. A C. rész történelmi korok szerint, a D. részletezettebb tárgykörök szerint; az E. 
részen belül az irodalomtörténet megint időrendet követ, a művelődéstörténet ismét tárgy 
szerint tagolódik. Kár, hogy a legutolsó rendező elv nem az időrend (legalább a megjele
nésé), hanem a mechanikus betűrend.

A vállalkozás a kifogásolt részletmegoldások ellenére nagy jelentőségű, és óriási 
tudományos anyagot tesz hozzáférhetővé. Az évenkénti folytatást, amely nyilván tökéle
tesíti a bibliográfiai módszereket, érdeklődéssel várjuk.

PÉTER László
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

ABACUS

AGRIS

AIBM

ALA
ASZBA

AVR
BIBDOSZ

BIDOK

BIOSIS

BYGGDOK

CAC
COM
COMPENDEX
CYBERNET
CYPHERNET
DB
DSB

ERIC

ESA/SDC

Aktiebolog Atomenergi Computerized User-Oriented Services 
-  Használóra-Orientált Atomenergiai Szolgálat (Svédország) 
International Information System for the Agricultural Science 
and Technology — Nemzetközi Agrártudományi és Agrártechno
lógiai Információs Rendszer
Association Internationale des Bibliothèques Musicales — Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége
American Library Association — Amerikai Könyvtárak Egyesülete 
Mezsdunarodnaja avtomatizirovannaja szisztéma obrabotki biblio- 
graficseszkoj informacii о patentnüh dokumentah dija szocialisz- 
ticseszkih sztran — a KGST országok automatizált bibliográfiai 
információs rendszere a szabadalmi dokumentumokról 
Automatizált Visszakereső Rendszer
BIB[liográfiai] DO[kumentációs SZ[ámítógépes Tájékoztatási 
rendszer] (Magyarország — Országos Vezetőképző Központ) 
Könyvtárak és Dokumentációs Szolgáltatások Koordinációs 
Kormánybizottsága (Svédország)
Biosciences Information Service — Biotudományok Információs 
Rendszere
The Swedish Institute of Building Documentation — Svéd Építés
ügyi Dokumentációs Intézet 
Chemical Abstracts Condensates 
Computer Output on/to Microfilm 
COMP[uterized] Engineering In]DEX (USA)
A Control Data Corporation hálózata (USA)
A Cyphernetics Corporations hálózata
Deutsche Bücherei — az NDK nemzeti könyvtára
Deutsche Staatsbibliothek — az NDK központi tudományos
könyvtára
Educational Resources Information Center — Pedagógiai Kutatá
sok Információs Központja
European Space Agency/Space Documentation Center — Európai 
Világűrkutatási Ugynökség/Világűrkutatási Dokumentációs 
Központ.
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ESA/SDS

ESRO

EURONET
EüM
FBR

FIS
FIZ
GID

IFLA

ILZ

INIS

INSPEC

IRRD

ISBD

ISBN

ISDS

ISIS

ISSN

IuD
IVR
K+F/KF
KF-IIR
KGST
KSH
LIBRIS

European Space Agency/Space Documentation Service — Európai 
Világúrkutatási Ügynökség/Világűrkutatási Dokumentációs 
Szolgálat
European Space Research Organization — Európai Világűrkutatási 
Szervezet
EURO[pean on-line information] NETjwork]
Egészségügyi Minisztérium
Forskningsbiblioteksrádet — Swedish Council of Research Libra
ries — Svéd Tudományos Könyvtárak Tanácsa 
Fachinformationssystem (NSZK)
Fachinformationszentrum (NSZK)
Gesellscahft für Information und Dokumentation — az NSZK 
országos információs rendszerének központi szerve 
International Federation of Library Associations and Institutions 
— Könyvtári Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége 
Institut für Leihverkehr und Zentralkataloge — a Könyvtárközi 
Kölcsönzés és a Központi Katalógusok Intézete (NDK) 
International Nuclear Information System — Nemzetközi Nukleá
ris Információs Rendszer
Information Service in Physics, Electrotechnology, Computers 
and Control — nemzetközi mágnesszalagos szolgáltatás a fizika, 
elektronika, híradástechnika, automatizálás és számítástechnika 
területén
International Road Research Documentation — Nemzetközi 
Útügyi Kutatási Dokumentáció
International Standard Bibliographic Description — Nemzetközi 
Szabványos Bibliográfiai Leírás
International Standard Book Number -  Nemzetközi azonosító 
könyvszám
International Serials Data System — Időszaki kiadványok adatait 
nyilvántartó rendszer
Integrated Scientific Information System — Integrált Tudomá
nyos Információs Rendszer
International Standard Serial Number — Időszaki kiadványok
nemzetközi azonosító száma
Informations- und Documentations-Program (NSZK)
Információ-Visszakereső Rendszer
Kutatás-Fejlesztés
Kutatás-Fejlesztés Irányítási Információs Rendszere 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
Központi Statisztikai Hivatal
Library Information System — Könyvtári Információs Rendszer 
(Svédország)
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LIS
MEDLARS

MEDLINE
MÉM
MISZOD

MNB 
MSZH 
MSZMP KB 
MTA 
NASA

NATIS

NORDBY GGDOK 
NORDFORKS

NORDINFO

NTMIK
NTMIK-TKNSIR

NTMIR
NTMIR-IKARR

OECD

OMFB
OSZIIR
OSZK
OTH
RTV
SAFAD

SCANNET
SCI
SDC
SDI

Lockheed Information System
Medical Literature Analysis and Retrieval System — Orvosi 
Szakirodalomelemző és Információkereső Rendszer 
MEDLARS-On-Line
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Mezsdunarodnaja informacionnaja szisztéma po opublikovannüh 
dokumentah — Publikált dokumentumok nemzetközi információs 
rendszere (VINITI, Szovjetunió)
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Magyar Szabványügyi Hivatal
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
Magyar Tudományos Akadémia
National Aeronautics and Space Administration -- az Egyesült 
Államok Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatala 
National Informations Systems — Nemzeti Információs Rend
szerek
Építéstechnológiai területi adatbázis (északi államok)
Nordiska Samarbetsorganisationen for Teknisk Naturvetenskaplig 
Forskning — Alkalmazott Kutatások Skandináv Tanácsa 
Nordiska Samarbetsorganet för Vetenskaplig Information — az 
északi államok 1976-ban megalakított tudományos tájékoztatási 
és dokumentációs szervezete
Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ 
A NTMIK Tudományos Kutatásokra vonatkozó Nemzetközi 
Speciális Információs Rendszere
Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer 
NTMIR — Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs 
Rendszere
Organisation for Economic Cooperation and Development —
Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Országos Szakirodalmi Információs Rendszer
Országos Széchényi Könyvtár
Országos T alálmányi Hivatal
Rádió-televízió
Swedish Agency for Administrative Development — Svéd Kor
mányfejlesztési Hivatal
SCAN[dinavian] NET[work] — Skandináv adatátviteli hálózat
Science Citation Index
System Development Corporation
Selective Dissemination of Information — Szelektív Információ- 
Teijesztés (SZÍT)
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SINFDOC/SINFDOK

SZIIB
TIGIT

TYMNET
UBC

UNESCO

VINITI

Swedish Council for Scientific Information and Documentation
— Tudományos Tájékoztatási és Dokumentációs Bizottság 
(Svédország)
Szakirodalmi Információs Bizottság
Témára Irányuló Gépi Információterjesztés (Magyarország, 
OMKDK)
Tymeshare Network
Universal Bibliographic Control — Egyetemes Bibliográfiai Szám
bavétel
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
— az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Művelődési 
Szervezete
Vszeszojuznüj institut naucsno-tehnicseszkoj informacü — össz- 
szövetségi Tudományos és Műszaki Információs Központ 
(Szovjetunió)
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HAVASI Zoltán

INTERNATIONAL RESEARCH ON THE TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE NATIONAL LIBRARY. Experiences gained in the first stage of an international 
comparative investigation.—The Lenin Library (Soviet Union) co-ordinates the collective 
research carried out in the socialist countries’ national libraries. The first stage of the 
research work is terminated. Since then, the descriptive data concerning the fundamental 
trends of the activities performed in socialist national libraries have been checked up and 
compared with the information received, the contents of the assigned functions, and the 
alternatives of the national library development were revealed. In the second stage 
of research the conceptual specification will be carried out. The new specification has two 
requirements: 1. system theoretical and complex approach in the contents specification 
of the national library’s activities; 2. exact definition of perspective objectives to be 
provided for by the national library.

533—538. p.

DÚZS János

PLAN OF A MODERNIZATION CONCEPT IN THE NATIONAL LITERARY 
INFORMATION SYSTEM.—The scientific-political resolutions of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party and the Council of Ministers emphasize with high priority the improve
ment of information supply in the field of guidance and research-development work. 
There aie two elements in the information system of research-development: the infor
mation system for guidance of research-development and the national literary informa
tion system. The main objectives of development are: modernization of information 
services, co-ordinated development of the documents basis, improvement of processing 
documents, national co-ordinated supply with up-to-date technology, the more effective 
utilization of resources on all levels, assigned for literary information activities; the main 
tasks of realization are: to develop the adoption of up-to-date (computerized) informa
tion technologies, to co-ordinate the national literary information system and the literary 
information activity in the fields of individual ministries.

539-548. p.
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MOHOR Jenő -  SÁRDY Péter

SITUATION AND PERSPECTIVES OF CULTURAL AND ARTISTIC INFOR
MATION IN HUGARY.—The demand towards and organized information supply in
creases more and more even in the fields of cultural life and arts. This article surveys in 
short the present situation of information supply in those subject fields (literature, 
theatrical art, archivism, book publishing and distribution, public education, museums 
and restoration, librarianship) which fall within the province of the Ministry of Culture. 
The most important things to be done are laid down (the detailed, analytical disclosure 
of present situation and demands) and the way of implementing the cultural information 
system, extendable in three phases, is outlined, as well as the setting of objectives to be 
àttained.

549-554. p.

NAGY Lajos

THE LIBRARIAN 1ISTVÁN B IB d(1911-1979L /Obituary./ 555—556. p.

F o r u m

VARGA Ildikó

FOLLOWING THE STORM.—This article contributes to the discussion on ISBD, 
conducted in the 1. and 4. numbers 1979 of KÖNYVTÁRI FIGYELŐ. It outlines the 
primacy of authorship’s notification and the problem of distinction between main and 
secondary cards. Neither the deficiencies nor the difficulties in introducing ISBD in 
Hungary are referred to; the opportunities are given that on the basis of experiences, 
gained during the adoption of ISBD, Hungarian librarianship may also contribute to the 
further development of this system.

557-559. p .

C h r o n i c l e

BARABÁS В. Erika — HAN G Y ÁL Zs. Anna

DID INTERLIBRARY LOAN MOVE FORWARD? —The Hungarian Technical 
Library and Documentation Centre analysed the question put in above title. The analysis
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was carried out on the basis of the 2329 requests for interlibrary loan, received during 
the first quarter of 1978. The answer to the question put in the title is positive: the 
volume of interlibrary loan increased some 60 percent between 1973 and 1978 (it re
doubled considering the whole country); this service is required extensively by public and 
special libraries; the division by subject fields, as regards the interlibrary loan service, is in 
conformity with the development decisions of the people’s economy; the fulfilment of 
demands is on a higher scale (the proportion of unfulfilled requests hardly rose above 
10 percent); the proportion of documents forwarded in copies increases (55 percent 
of all fulfilled requests were copies); the service became quicker (89 percent of requests 
were fulfilled by the Library within six days). The improvement of interlibrary loan 
requires the development of copying and reading technology, the strengthening of lending 
discipline and better personal conditions.

560—568. p.

TARJÁN András -  ZSÁMBOKI László

ADULT EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN 
MISKOLC.—The university library has a decisive role in the education of technical 
university students. Constructed on the basis of up-to-date readers’ service principles the 
Library in Miskolc enjoys favourable possibilities in the acquisition and admitting of 
stock, serving the students’ culture, as well as in popular scientific activities arousing their 
interest. The authors describe on the basis of their direct observations and their findings 
the stock analysis and its use. These observations could be utilized directly in the univer
sity students’ education.

569-574. p.

ERDÉLYI Balázs -  ERDÉLYI Pál

THE UNIVERSITY LIBRARY BUILDING IN KOLOZSVÁR IS 70 YEARS OLD. 
—The new University Library building in Kolozsvár was brought in use on the 18th of 
May 1909. In those days it was rightly considered as the most up-to-date library building. 
The generally accepted principle was realized here for the first time, according to which 
the librarian must be the architect’s on-partner and take part in the planning from the 
inviting applications till the inauguration of the building. The library building satisfying 
all aims is the common result of the librarian’s expert knowledge and the architect’s 
constructive phantasy. As a joint work of the Library director Pál Erdélyi and the famous 
architect Floris Korb an institution of such level has sprung up in Kolozsvár which 
compelled the admiration of the whole profession.

575-579. p.

PÉTER László

THE FAMOUS HUNGARIAN NOVELIST FERENC MÓRA IN THE SOMOGYI 
LIBRARY SZEGED.—In 1904 the writer Ferenc Móra (1879—1934) became the member
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of the Somogyi City Library and Museum, Szeged and in 1917 its director. In his library 
work he made good use of his journalistic activity. As member and later on as general 
editor of the newspaper Szegedi Journal, he published on Sundays the new acquistions 
of the Library. Due to his inventions the fréquentation increased; in order to retrieve the 
missing subject catalogue, he started to compile a subject word catalogue (lexicon cata
logue), established the collection of small prints and manuscripts, and during the misery, 
following the Great War, he founded a society of journal subscribers. In his articles Móra 
protested several times against the anti-cultural conditions and hard fate during the 
Horthy-era.

580-590. p.

O u t l o o k

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa

THE IuD PROGRAM ON CLOSE INSPECTION.—In order to raise the level of 
information the Government of the Federal Republic of Germany accepted in 1974 the 
IuD Program (Program of the Federal Government to encourage Information and Docu
mentation). Thereupon the establishment of system plans, aiming at the elaboration of 
factual details touching upon 16 professional information (Fachinformationssystem = 
FIS),has been started. Plans were prepared on the basis of surveying the situation in detail 
according to exactly compared principles. The Federal Government and the provinces 
took collectively upon themselves to sponsor the activities aiming at the objectives Of the 
program. The Gesellschaft für Information und Dokumentation (Society for Information 
and Documentation), established as a central organ of the nation-wide information 
centre, ensures the following: central planning, management, cooperation and it has the 
right to give opinion in the field of financial decisions. The program wants to ensure the 
cooperation of different institutions (libraries, archives, museums, data banks, infor
mation organs).

591-598. p.

SZÁNTÓ Péter

SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION IN SWEDEN.-In 1975, two 
committees were set up, one by the Swedish Minister of Education in order to study 
the co-ordinating organizational problems of library and documentary services and the 
other by the Industrial Minister to undertake the same studies in the field of scientific- 
technical information. The government report from the year 1977 summarized the results 
of the co-ordinated work performed by the two committees. This report gives a compre
hensive survey on the situation of scientific and technical information in Sweden,
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presenting the development of libraries, information centres as well as computerized 
information networks; it outlines such a development concept which includes proposals 
for a network consisting of libraries specialized in subject fields, further on the establish
ment of a new national co-ordinating board and the framing of the Royal Library into 
a National Library.

599-609. p.

DU BREUIL, Laval -  MERCURE, Gérard

TELECOPYING AND INTERLIBRARY LOAN.-Summary of the article La télé
copie et le prêt entre bibliothèques; une expérience récente dans le réseau de l’Université 
du Québec, published in Documentation et Bibliothèques, 1979. l.no. 23— 31.p.

610-613. p.

ROTHER, Erika

INTERLIBRARY LOAN SYSTEM IN THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
WITH SEPCIAL REGARD TO THE PROBLEMS OF INTERNATIONAL LENDING. 
—The article presents the library system in the GDR, then deals in detail with the place 
which the Deutsche Staatsbibliothek occupies in the interlibrary loan system and with 
the objectives of the library. It informs on the inland and international lending. Finally 
it describes the history and tasks of regional central catalogues.

613-616. p.

KERNACENSKIJ, V. D.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INDIVIDUAL INFORMATION 
USERS’ BEHAVIOUR UNDER THE CONDITIONS OF AUTOMATED LIBRARY 
INFORMATION PROCESSES.—Summary of the article entitled Social’no-psihologi&skie 
aspekty povedenija individual’nogo potrebitelja informacii v uslovijah avtomatizacii 
biblioteöho-informacionnyh processov, published in Naucno-tehniceskie biblioteki SSSR. 
1978. l.no. 3—9.p.

617-622. p.
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Kniga i ctenie v zizni sovetskogo sela: problemy i tendencii (Book and reading in 
the life of Soviet villages: problems and perspectives). Moscow, Kniga, 1978. 181 p. 
(Rev.: KAMARÁS István) 623—628. p.
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ÓNODY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban 
(Reprography in information institutions and libraries. Budapest, OMKDK, 1978. 334, 
[8] p. /Methodological publications 46/. Summary in English, Russian, German. (Rev.: 
BORSA Iván) 633-635. p.

Sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma. 1945—1974. (Repertory of series 
and original publications. 1945—1974.) Museology, restoration, sciences, archeology, 
history, ethnography, arts, history of literature, history of culture. Budapest, Múzeumi 
Restaurátor- és Módszertani Központ, 1978. 259 p. /Bibliography of publications issued 
by Hungarian museums 2/ (Rev.: PÉTER László) 636—639. p.
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INHALT

HAVASI Zoltán

INTERNATIONALE FORSCHUNG UBER DIE ТУЮ  LOGISCHEN EIGEN
ARTEN DER NATIONALBIBLIOTHEK. Erfahrungen, gesammelt während der ersten 
Etappe einer internationalen komparativen Untersuchung. — Die gemeinsame Forschung 
der Nationalbibliotheken sozialistischer Länder wird vön der Lenin Bibliothek (Sowjet
union) koordiniert. Die erste Etappe der Untersuchung (August 1976 — September 1977) 
ist abgeschloßen. Seitdem hat man die Daten deskriptiven Charakters, über die grundle
genden Tendenzen der Tätigkeit in den sozialistischen Nationalbibliotheken, wie auch die 
erhaltenen Informationen verglichen, den Inhalt der angegebenen Funktionen und die 
Alternativen der Entwicklung in den Nationalbibliotheken dargelegt. In der zweiten 
Etappe der Forschung wird die begriffsmäßige Bestimmung erfolgen. Es gibt zwei For
derungen der neuen Bestimmung gegenüber; 1. systemanalisierende und komplexe An
näherung in der inhaltlichen Bestimmung der Tätigkeit in der Nationalbibliothek; 
2. exakte Kennzeichnung der seitens der Nationalbibliothek zu versorgenden Perspektiv
aufgaben.

533—538. p.

DÚZS János

ENTWURF EINER KONZEPTION ÜBER DIE MODERNISIERUNG DES UNGA
RISCHEN FACHLITERARISCHEN INFORMATIONSSYSTEMS. -  Die wißenschaftlich- 
politischen Beschlüße der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei und des Ministerrates 
betonen ausdrücklich die Verbesserung der Informationsversorgung auf den Gebieten der 
Leitung und der Forschungs Entwicklungsarbeit. Das Informationssystem der Forschung- 
Entwicklung hat zwei Hauptelemente; das Leitungs-Informationssystem der Forschung- 
Entwicklung und das nationale fachliterarische Informationssystem. Die wichtigsten 
Zielsetzungen der Entwicklung sind; die Modernisierung der Informationsdienste, die 
koordinierende Entwicklung der Dokumentenbasis, die Verbeßerung der Dokumenten- 
bearbeitung, eine nationale koordinierte Versorgung mit moderner Technik, eine beßere 
Benützung der auf die fachliterarische Informationstätigkeit wendenden Kraftquellen auf 
sämtlichen Ebenen. Hauptaufgaben der Realisierung; die Anwendung moderner (kompu- 
terisierter) Informationstechnologien, die Koordinierung nationalen fachliterarischen
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Informationssystems und die fachliterarische Informationstätigkeit sollen auf den Gebie
ten einzelner Ministerien entwickelt werden.

539-548. p.

MOHOR Jenő -  SÂRDY Péter

DIE LAGE UND PERSPEKTIVEN DER KULTURELLEN UND KÜNSTLERI
SCHEN INFORMATION IN UNGARN. — Die Ansprüche gegenüber einer organisierten 
Informationsversorgung erhöhen sich mehr und mehr auch auf den Gebieten des kultu
rellen Lebens und der Künste. Der Artikel überblickt kurz die gegenwärtige Lage der 
Informationsversorgung bei den zum Wirkungskreis des Ministeriums für Kultur gehören
den Fachgebieten (Literatur, Theaterkunst, Archivswesen, Buchverlag und Kolportage, 
Allgemeinbildung, Museumswesen und Restaurierung, Bibliothekswesen). Die wichtigsten 
Aufgaben werden festgesetzt (die detaillierte analytische Erschließung der gegenwärtigen 
Lage und Ansprüche) und der Weg zur Verwirklichung des kulturellen Informationssys
tems, welches in drei Stufen entwickelbar ist, dargelegt.

549-554. p.

NAGY Lajos

DER BIBLIOTHEKAr IISTVÁN BIBöl(1911-1979). /Nekrolog./
555—556. p.

F o r u m

VARGA Ildikó

NACH DEM STURM. — Dieser Artikel äußert sich zur Diskussion, welche bisher 
in der 1. und 4. Nummern d.J. der KÖNYVTÁRI FIGYELQ in Angelegenheit der ISBD 
vorging. Die Fragen der Priorität der Verfaßerschaft und das Problem der Unterscheidung 
zwischen Haupt- und Nebenzettel wird besprochen. Der Artikel bezieht sich in erster 
Reihe nicht auf Mangelhaftigkeiten und auf die Schwierigkeiten der Einführung in 
Ungarn, sondern findet die Möglichkeiten, wonach, aufgrund der Erfahrungen bei der 
Anwendung des ISBD, auch die ungarische Bibliothekswißenschaft zur Weiterentwicklung 
dieses Systems beitragen kann.

557-559. p.
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C h r o n i k

BARABÁS В. Erika -  HANGYÁL Zs. Anna

HAT DER AUSWÄRTIGE LEIHVERKEHR FORTSCHRITTE GEMACHT? -  Die 
Technische Landesbibliothek und Zentralstelle für Dokumentation hat die 2329 Ersuchen 
für auswärtigen Leihverkehr, welche im ersten Vierteljahr 1978 eingelaufen sind, analy
siert. Die Antwort auf die im Titel aufgeworfene Frage ist positiv: das Volumen des 
auswärtigen Leihverkehrs in der Bibliothek hat sich vom 1973 bis 1978 mit etwa 65 
Prozent erhöht (das danze Land betreffend verdoppelt); ein weiter Kreis der allgemein 
öffentlichen und Fachbibliotheken beansprucht diese Dienstleistung; die Fachgebietsauf
teilung des auswärtigen Leihverkehrs steht im Einklang mit den Entwicklungsentschlüßen 
der Volkswirtschaft; die Erfüllung der zahlreichen Ansuschen (die Bibliothek hat kaum 
etwas über 10 Prozent der Ansuchen nicht erfüllt); die Proportion der in Kopie einge
sandten Dokumente erhöht sich (55 Prozent der erfüllten Ansuchen war Kopie); die 
Dienstleistungen wurden rascher (89 Prozent der Ansuchen wurden von der Bibliothek 
innerhalb 6 Tagen erfüllt). Die Weiterentwicklung des auswärtigen Leihverkehrs fordert 
die Entwicklung der Kopier- und Ablesetechnik, die Verstärkung der Ausleihdisziplin 
und die bessere Personalbedingungen.

560—568. p.

TARJÁN András -  ZSÁMBOKI László

ALLGEMEINBILDENE TÄTIGKEIT DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN 
MISKOLC. — Die Universitätsbibliothek hat eine entscheidende Bedeutung in der Bildung 
von Universitätsstudenten. Die Bibliothek in Miskolc, welche aufgrund der modemen 
Prinzipien im Leserdienst entwickelt wurde, genoß günstige Möglichkeiten infolge der 
Anschaffung des, der Bildung dienenden Bestandteiles und auch die Benützung desselben, 
auch infolge der populärwissenschaftlichen Tätigkeit, welche in Verbindung mit diesem 
Bestandteil die Ansprüche erweckt. Die Verfaßer beschreiben ihre unmittelbar benütz
baren Bestimmungen, welche sie durch die direkte Beobachtung der Bestandsanalyse und 
Bestandsbenützung und bei der Erziehung der Universitätsstudenten gewonnen haben.

569-574. p.

ERDÉLYI Balázs -  ERDÉLYI Pál

DAS GEBÄUDE DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN KOLOZSVÁR IST 
70 JAHRE ALT. — Das neue Gebäude der Universitätsbibliothek in Kolozsvár wurde 
am 18. Mai 1909 übergeben. Dieses Gebäude wurde damals berechtigterweise als das 
modernste Bibliotheksgebäude betrachtet. Hier realisierte sich zum erstenmal das seitdem 
allgemein geltende Prinzip, daß der Bibliothekar in der Planung als schöpferischer Partner 
des Architekten teilnehmen muß — beginnend mit dem Ausschreiben des Programms bis
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zur Übergabe des Gebäudes. Die Fachkenntnisse des Bibliothekars und die schöpferische 
Phantasie des Architekten ergeben ein jedes Ziel erfüllendes Gebäude. Als gemeinsame 
Arbeit des Bibliotheksdirektors Pál Erdélyi und des beriihmten Architekten Floris Korb, 
entstand in Kolozsvár ein Bau solchen Niveaus, welcher die Anerkennung der Fachwelt 
gefunden hat.

575-579. p.

PÉTER László

DER EHEMALIGE SCHRIFTSTELLER FERENC MÓRA IN DER SOMOGYI 
BIBLIOTHEK, SZEGED. -  Ferenc Móra (1879-1934) wurde im Jahre 1904 Mitarbeiter 
der Szegediner Somogyi Stadtbibliothek und Museum. In 1917 wurde er zum Direktor 
ernannt. In seiner bibliothekarischen Arbeit hat er auch seine journalistische Fähigkeit 
benutzt, da er Mitarbeiter, später Chefredakteur des Szegediner Journals wurde. Er hat 
zB. jeden Sonntag die Neuanschaffungen angeführt. Mit seinen Neuerungen hat er die 
Besucherzahl erhöht; um den fehlenden Fachkatalog zu ersetzen hat er ein Schlagwort
katalog (Lexikonkatalog) angelegt, eine Weindruck- und Manuscriptsammlung ins Leben 
gerufen und in der Nachkriegselend eine Gesellschaft gegründet, deren Mitglieder sich auf 
Zeitschriften abonnierten. Móra hat in seinen Artikeln oft gegen den kulturwidrigen Ver
hältnissen der Horthy-Ära und gegen dem harten Los der Bibliotheken sein Wort erhoben.

. 580-590. p.

A u s b l i c k

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa

DAS IuD PROGRAMM AUS DER NÄHE BETRACHTET. -  Die Regierung der 
Deutschen Bundesrepublik hat im Jahre 1974 das IuD Programm (Programm der Bundes
regierung zur Förderung der Information und Dokumentation) angenommen um das 
Niveau des Informationswesens zu erhöhen. Danach wurde mit der Ausbildung solcher 
Systempläne begonnen, welche in 16 Fachinformationssystemen (Fachinformations
system = FIS) die Ausarbeitung konkreter Einzelheiten bezweckten. Die Pläne wurden 
aufgrund eingehender Untersuchung der Lage, gemäß den genau in Einklang gebrachten 
Prinzipien ausgearbeitet. Die Finanzierung der Tätigkeiten, welche den Zielen des Prog
ramms dienten, haben die Bundesregierung und die Bundesländer gemeinsam auf sich ge
nommen. Die GID (Gesellschaft für Information und Dokumentation), welche als 
Zentralorgan des einheimischen Informationssystems ins Leben gerufen wurde, sichert 
die zentrale Planung, Leitung, Zusammenarbeit und hat das Recht bezüglich finanzielle 
Entscheidungen ihre Meinung lautbar zu machen. Das Programm wünscht die Zusammen
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arbeit verschiedener Institutionen (Bibliotheken, Archive, Musen, Datensammlungen, 
Informationsorgane) zu sichern.

591-598. p.

SZÁNTÓ Péter

WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE INFORMATION IN SCHWEDEN. 
— Im Jahre 1975 hat der schwedische Unterrichtsminister ein Komitee gegründet, welches 
die Probleme der Koordination der Bibliotheks- und Dokumentationsdienste studiert; 
das Komitee vom Minister für Industrie organisiert, sollte die organisatorischen Probleme 
der wißenschaftlich-technischen Information studieren. Die Regierungsmeldung vom 
Jahre 1977, welche die Ergebnisse der koordinierten Arbeit beider Komitees zusammen
faßte, hat einerseits ein umfaßendes Bild über die Lage der wißenschaftlichen und 
technischen Information in Schweden gegeben, in welchem die Entwicklung der Koordi
nierungsorgane, der Bibliotheks- und Informationszentrale, wie auch die komputerisierte 
Netzentwicklung vorgestellt wird, anderseits stellt sie eine Entwicklungskonzeption dar. 
Unter den Vorschlägen dieser Konzeption sind inbegriffen ein Netz, welches aus solchen 
Bibliotheken besteht, die sich auf ein Fachgebiet spezialisierten; die Errichtung einer 
neuen nationalen Koordinierungskörperschaft: die Gestaltung der Königlichen Bibliothek 
zur Nationalbibliothek.

599-609. p.
#

DU BREUIL, Lavai -  MERCURE, Gérard

TELEKOPIEREN UND AUSWÄRTIGER LEIHVERKEHR. -  Zusammenfassung 
des Artikels La télécopie et le prêt entre bibliothèques; une expérience récente dans 
le réseau de l’Université de Québec, veröffentlicht in Documentation et Bibliothè
ques. 1979. l.No. 23—31.S.

610-612. p.

ROTHER, Erika

DAS AUSWÄRTIGE AUSLEIHSYSTEM IN DEN BIBLIOTHEKEN DER DEU
TSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, MIT SPEZIELLER HINSICHT AUF DIE 
FRAGEN DER INTERNATIONALEN AUSLEIHE. -  Der Artikel beschreibt das Biblio
thekssystem in der DDR und befaßt sich dann ausführlich mit dem Platz, welches es in 
dem auswärtigen Ausleihverkehr der Deutschen Staatsbibliothek einnimmt, wie auch 
mit den Aufgaben der Bibliothek. Der Artikel informiert über die inländische und inter
nationale Ausleihe und stellt zum Schluß die Geschichte und Aufgaben des Zentralkata
logs wie auch die Geschichte der regionalen Zentralkatalogen dar.

613—616. p.
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KERNACENSZKIJ, V. D.

DIE SOZIAL-PSYCHOLOGISCHEN ASPEKTE IN DEM VERHALTEN INDIVI
DUELLER INFORMATIONSVERBRAUCHER UNTER DEN UMSTÄNDEN AUTOMA
TISIERTER BIBLIOTHEKARISCHER INFORMATIONSPROZESSE. -  Zusammen
fassung des Artikels Social’no-psihologiÖeskie aspekty povedenija individual’nogo 
potrebitelja informacii v uslovijah avtomatizacii bibliote&io-informacionnyh processov, 
veröffentlicht in Nauóno-tehniceskie biblioteki SSSR. 1978. l.No. 3—9.S.

617-622. p.

R e z e n s i o n e n

Kn iga i <5tenie v zizni sovetskogo sela: problemy i tendencii (Das Buch und das 
Lesen im Leben der sowjetischen Dörfer; Probleme und Perspektive). Moskau, Kniga, 
1978. 181 S. (Réz.. KAMARÁS István) 623—628. p.

BROWN, E. F.; Bibliotherapy and its widening applications. (Bibliotherapie. Lesen 
mit Heiltendenz oder Grundlagen des Leserdienstes von einem neuen Aspekt betrachtet). 
Metuchen, N. J. The Scarecrow Press. Inc. 1975. X, 404 S. Bibliogr. 377—398.S. 
(Réz.. NAGY Attila.) _ _

ÓNODY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban 
(Reprographie in den Informationsinstituten und Bibliotheken). Budapest, OMKDK, 
1978. 334, [8] S. /Methodische Veröffentlichungen 46/. Zusammenfassung in englischer, 
russischer und deutscher Sprache. (Réz.. BORSA Iván)

633-635. p.

Sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma. 1945—1974. Muzeológia, restaurá
lás, természettudományok, régészet, történelem, néprajz, művészetek, irodalomtörténet, 
művelődéstörténet. (Repertorium der Serien und selbständiger Publikationen. 1945— 
1974. Muséologie, Restaurierung, Naturwissenschaften, Archäologie, Geschichte, Ethno
graphie, Künste, Literaturgeschichte, Kulturgeschichte). Budapest. Múzeumi Restaurátor- 
és Módszertani Központ, 1978. 259 S. /Bibliographie der Publikationen der ungarischen 
Musen 2/. (Réz.. PÉTER László)

636-639. p.
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С О Д Е Р Ж  А Н  И Е

ХАВАШИ Золтан

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСО
БЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. Опыт первого этапа меж
дународного сравнительного исследования. — Коллективное исследование 
национальных библиотек социалистических стран координирует ГБЛ СССР. 
Первый этап исследования уже завершался. С тех пор описательные данные 
об основных направлениях деятельности социалистических национальных 
библиотек уже были сопостовлены, полученные информации — сравнены, 
содержание отмеченных функций и альтернативы развития национальной 
библиотеки раскрыты. Во втором этапе исследования приходит очередь оп
ределения понятий. Два требования к новому определению: 1. системный и 
комплексный подход к определению содержания деятельности национальной 
библиотеки; 2. точное указание перспективных задач, выполняемых нацио
нальной библиотекой.

стр. 532—538

ДУЖ Янош

О ПЛАНЕ КОН ЦЕПЦИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ИНФОРМ АЦИИ. — Поста
новления Венгерской Социалистической Рабочей Партии и Совета министров 
о научной политике подчеркивают улучшение обеспечения информацией ру
ководства и исследовательской и разрабатывающей работы. Два главных 
компонента информационной системы исследований и разработок.- инфор
мационная система управления исследованиями и разработками и государ
ственная система специально-литературной информации. Главные цели раз
вития.- усовершенствование информационных служб, согласованное развитие 
базы документов, улучшение обработки документов, всенародное согласо
ванное оснащение современной техникой, более эффективное использование 
ресурсов спецлитературной информационной деятельности на всяком уров
не. Главные задачи реализации: употребление современных (автоматизиро
ванных) информационных технологий, координация государственной систе
мы специально-литературной информации, и развитие спецлитературной ин
формационной деятельности в области отдельных министерств.

стр. 539—548

МОХОР Енэ—ШАРДИ Петер

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМ АЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. — Потребность к организованному информа
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ционному обеспечению всё растёт и в области культурной жизни и искусств. 
Статья кратко рассматривает современное состояние обеспечения информа
цией отраслей, входящих в отраслевую компетенцию Министерства куль
туры (литературы, театрального искусства, архивного дела, книгоиздатель
ства и распространения, всеобщего образования, музейного дела и реставра
ции, библиотечного дела). Устанавливает наиважнейшие задачи (подробное, 
аналитическое раскрытие настоящего состояния и потребностей), и набра
сывает путь создания и достигаемые цели культурной отраслевой информа
ционной системы, развиваемой в трёх этапах.

стр. 549—554

НАДЬ Лайош

БИБЛИОТЕКАРЬ ИШТВАН БИБО I (1911—1979). (Некролог.)

стр. 555—556

Ф о р у м

ВАРГА Илдико

ПОСЛЕ БУРИ. — Настоящая статья высказывается по дискуссии об ISBD. 
появивщейся в 1-ом и 4-ом номерах текущего года K önyvtári Figyelő. В ней 
разбирается первичность сведений об авторстве и различение главного и до
бавочного описания. В первую очередь ссылается не на недостатки и труд
ности внедрения в отечественную практику, а видит возможность того, что
бы венгерское библиотековедение могло способствовать дальнейшему разви
тию системы на осново опыта использования ISBD.

стр. 557—559

Х р о н и к а

БАРАВАШ Б. Эрика—ХАНДЯЛ Ж. Анна

ВСТУПИЛ-ЛИ ВПЕРЕД М ЕЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ? — На 
основе анализа 2329 запросов на межбиблиотечный абонемент, вошедших 
в Венгерскую центральную техническую библиотеку в первом квартале 1978 
г. ответ на поставленный в заглавии вопрос являается положительным: — 
в библиотеке между 1973 и 1978 гг. объём межбиблиотечного абонемента 
вырос приблизительно с 65%-ом (в государственному масштабе удвоился), — 
широкий круг массовых и специальных библиотек пользуется этой службой.
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— отраслевое разделение оборота межбиблиотечного абонемента гармони
рует с решениями о развитии народного хозяйства, — в высокой пропорции 
удовлетворяются запросы (невыполненные запросы в библиотеке почти не 
увеличивают 10%), — растет пропорция документов посленных в копии (55% 
всех удовлетворенных запросов была копия), — обслуживание стало быстрее 
(89% запросов библиотека выполняла за 6 дней). Дальнейшее развитие меж
библиотечного абонемента требует развития копировальной и считывающей 
техники, усиления абонементной дисциплины и улучшения персональных 
условий.

стр. 560—-568

ТАРЯН Андраш—ЖАМБОКИ Ласло .

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В Г. МИШКОЛЦ. — В образовании студентов технического 
университета университетская библиотека имеет решающее значение. В миш- 
колцкой библиотеке, построенной на основе современных принципов об
служивания читателей, комплектование и предоставление в использование 
части фонда, служащей образованию, а также и научно-популярная деятель
ность, возбуждающая потребности, пользуется благоприятными возмож
ностями. Авторы излагают свои установления, приобретенные непосредствен
ным наблюдением анализа и использования фонда и непосредственно исполь
зуемые в воспитании студентов.

стр. 569—574

ЭРДЕЛИ Бал аж—ЭРДЕЛИ Пал

ЗДАНИЮ  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г. КОЛОЖВАР 70 
ЛЕТ. — 18-ого мая 1909 года передали новое здание коложварской Универ
ситетской библиотеки, которое в то время справедливо считалось за самое 
современное библиотечное здание. Здесь осуществился в первый раз тот, уже 
общепринятый принцип, что библиотекарь должен участвовать в планирова
нии как творческий сотрудник архитектора — с самого назначения програм
мы до передачи здания. Библиотечное здание, удовлетворяющее все цели, яв
ляется общим результатом специального знания библиотекаря и творческой 
фантазии архитектора. В г. Коложвар в сотрудничестве директора библио
теки Пала Эрдели и известного архитектора Флориша Корба создалось та
кое сооружение, которое завоевало признание области.

стр. 575—579

ПЕТЕР Ласло

ФЕРЕНЦ МОРА В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ШОМОДИ. — Писатель Ференц 
Мора (1879—1934) в 1904 году стал сотрудником Городской библиотеки и 
музея им. Шомоди в г. Сегед, а в 1917 году — ее директором. В своей биб
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лиотечной работе он использовал и свои способности как корреспондент. Как 
сотрудник и позже главный редактор газеты Szegedi Napló напр. по воскре- 
сеням он сообщал список книг, поступающих в библиотеку. Своими новше
ствами он повышал посещаемость, для замены отсутствующего системати
ческого каталога начал создавать предметный (энциклопедический) ката
лог, создал собрание буклетов и рукописей, а в послевоенной нищете «круг, 
записывающий журналы». В своих статьях Мора не один раз выступал про
тив вражебных культуре условий эпохи Хорти, и суровой судьбы библиотек.

стр. 580—590

Н о в о е  з а  р у б е ж о м

СИНАИНЭ ЛАСЛО Жужа

ПРОГРАММА IuD — ВБЛИЗИ. — Правительство Федеративной Рес
публики Германии, в интересах повышения уровня информационного дела, в 
1974 году принял программу IuD (Program  der Bundesregierung zur Förde
rung der Inform ation und Dokumentation). После этого в 16 отраслевых 
информационных системах (Fachinform ationssystem  — FIS) началось 
формирование системных планов для выработки конкретных деталей. Планы 
создались на основе подробного анализа положения, по точно согласован
ным принципам. Финансирование деятельностей, служащих целям програм
мы, союзное правительство и провинции взяли на себя совместно. GID (Ge
sellschaft fü r Inform ation und Dokumentation), созданный в качестве цент
рального органа Государственной информационной системы обеспечивает 
центральное планирование, руководство, кооперацию, — в области финансо
вых решений имеет право заключения. Программа желает обеспечивать со
трудничество разных учреждений (библиотек, архивов, музеев, банков дат, 
информационных органов).

стр. 591—598

САНТО Петер

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В Ш ВЕЦИИ. — В 1975 году 
министр просвещения Швеции создал комиссию для исследования вопросов 
координации библиотечных и документационных служб, а министр промыш
ленности — для исследования вопросов организации научно-технической ин
формации. Отчет правительства 1977 года, обобщающий результаты согласо
ванной работы двух комиссий, с одной стороны дает охватывающую картину 
о положении научно-технической информации в Швеции, показывая развитие 
координационных организаций, библиотек и информационных центров, а 
также автоматизированных информационных сетей, — а с  другой стороны 
набрасывает концепцию развития, среди предложений которой есть созда
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ние сети библиотек, специализированных на отдельных специальных отрас
лей, и нового государственного координирующего коллектива, создание на
циональной библиотеки из королевской.

стр. 599—609

Du BREUIL, Laval — MERCURE, G érard

ТЕЛЕКОПИРОВАНИЕ И М ЕЖ БИБЛИОТЕЧНЫ Й АБОНЕМЕНТ. — 
Суммирование статьи авторов La télécopie et le p rêt en tre  bibliothèques ; une 
expérience récente dans le réseau de l’Université du Québec (Documentation 
et bibliothèques. 1979. 1. no. 23—31. p.)

стр. 610—612

ROTHER, Erika

СИСТЕМА МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА В ГДР, ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ НА ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АБОНЕМЕНТА. — 
Статья показывает библиотечную систему ГДР, потом подробно занимается 
местом, которое Deutsche Staatsbibliothek занимает в системе межбиблио
течного абонемента, и заданиями библиотеки. Информирует о внутренном 
и международном абонементе, а наконец кратко излагает историю и задания 
государственного сводного каталога, а также региональных сводных ката
логов.

стр. 613—616

КЕРНАЦЕНСКИЙ, В. Д.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИН- 
ДИВИДУЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМ АЦИИ В УСЛОВИЯХ АВТО
МАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ АЦИОННЫ Х ПРОЦЕССОВ. — 
Суммирование статьи автора (Научно-техническе библиотеки ССССР. 1978. 1. 
выв. 3—9. стр.)

СТр. 617—622

О б з о р

Книга и чтение в жизни советского села: проблемы и тенденции. Моск
ва, Книга, 1978. 181 стр. (Рец.: КАМАРАШ Иштван)

стр. 623—628
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BROWN, E. F.: Bibliotherapy and its w idening applications. (Библио
терапия. Чтения лечевого характера, или основы обслуживания нового вида.) 
Metuchen, N. J. The Scarecrow Press, Inc. 1975. X, 404 p. Bibliogr. 377—398. p. 
(Рец.: НАДЬ Аттила)

стр. 629—632

ÓNÖDY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézm ényekben és könyv
tárakban . Budapest, OMKDK, 1978. 334, [8] p. /M ódszertani kiadványok 46/ 
(Репрография в информационных учреждениях и библиотеках. /Методиче
ские издания 46./) Рез. на английском, русском и немецком языках. (Рец.: 
БОРША Иван)

стр. 633—635

Sorozatok és önálló kiadványok repertórium a. 1945—1974. Muzeológia, res
taurálás, term észettudom ányok, régészet, történelem , néprajz, m űvészetek, iro
dalom történet, m űvelődéstörténet. Budapest, Múzeumi R estaurátor- és Módszer
tan i Központ, 1978. 259 p. /А m agyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája 2/ 
(Рецепторий серий и самостоятельных произведений. 1945— 1947. Музее
ведение, реставрация, естественные науки, археохогия, история, этнография, 
искусства, история литературы, история культуры. /Библиография изданий 
венгерских музеев 2./) (Рец.: ПЕТЕР Ласло)

стр. 636—639
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T A R T A LO M JE G Y Z É K  
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1979





KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZTATÁSTU- 
•pOMÁNYI KUTATÁS

1. Nemzetközi kutatás a nemzeti 
könyvtár tipológiai sajátosságairól 
(HAVASI Zoltán)

533—538.p.

KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZTATÁS
ÜGY

2. A kiadványok egyetemes hozzáfér
hetősége (KOVÁCS Ilona)

158—164.p.

3. POZSGAY Imre kulturális minisz
ter válaszol a Könyvtári Figyelő 
kérdéseire (Az interjút VÁLYI 
Gábor készítette)

433—442.p.

Ld. még a 46. tételt.

KÖNYVTÁRI ÉS .DOKUMENTÁCIÓS 
EGYESÜLETEK, IRÁNYÍTÓ TESTÜ
LETEK, SZERVEZETEK

4. A KMK tevékenységének néhány 
vonásáról — 1978 (PAPP István)

279-292.p.

5. A Nemzetközi Dokumentációs Szö
vetség (FID) új programja és folya
matban lévő tevékenységei

.385—398.p.

Ld. még a 2., 19. és 33. tételt.

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TÁJÉ- 
KOZTATÁSÍ RENDSZEREK, TÁJÉ
KOZTATÁSI HÁLÓZATOK, TÁJÉKOZ
TATÁS

6. Az információs központok és rend
szerek általános, szelektív és 
információs hatékonysága
(KÖNIGOVÁ, M.)

195—198.p.

7. Az IuD-program közelről 
(SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa)

591—598.p.

8. A közgazdasági információról. Visz- 
szapillantás és előretekintés 
(FÖLDI Tamás)

233—248.p.

Hozzászólások:

9. FÖLDI Tamás közgazdasági infor
mációról szóló cikkéhez (DÁNY1 
Dezső)

249—250.p.

10. Levél FÖLDI Tamáshoz a közgaz
dasági információ ügyében
(WALLESHAUSEN Gyula)

358—362.p.

11. A közgazdasági információs együtt
működésről: előretekintés visszapil
lantás nélkül. Gondolatok FÖLDI 
Tamás cikkének olvasásakor
(VAJDA Erik)

363—371.p.
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12. A kulturális és művészeti informá
ció helyzete és perspektívái Magyar- 
országon (MOHOR Jenő —
SÁRDY Péter)

549—554.p.

13. Az NSZK kormányának informá
ciós és dokumentációs programja 
(HÄUF, V.)

293—297.p.

14. Az Országos Szakirodalmi Informá
ciós Rendszer korszerűsítési kon
cepciójának tervezetéről (DUZS 
János)

539—548.p.

15. Preprintek avagy a gyors és célirá
nyos információteijesztés megvaló
sításának eszközei (KRALEVSKA, 
S. -  STANEV T. -  TODOROV. 
R.)

86— 88.p.

16. A társadalomtudományi adatfdeok 
országos információs rendszere felé 
(WHITE, H. D.)

192—194.p.

17. Tudományos és műszaki tájékozta
tás Svédországban (SZÁNTÓ Péter)

599—609.p.

Ld. még: a 39. és 40. tételt.

KONFERENCIÁK, KONGRESSZUSOK

18. Az európai társadalomtudományi 
információs központok második 
konferenciája — Blazejevko, 1978 
(SZ. NAGY Lajos)

179—181 .p.

19. Az 1978. évi IFLA-kongresszus 
előadásainak bibliográfiája (össze
áll.: FEIMER Ágnes)

165-169-p.

20. Olvasószolgálati módszertani szemi
nárium az Össz-szövetségi Állami 
Idegen Nyelvű Könyvtárban — 
Moszkva, 1978. szeptember 28—29. 
(KERTÉSZ Gyula)

6 9 -  72.p.

Ld. még a 2. tételt.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

21. A fordítási tevékenység koordiná
ciója a Szovjetunióban (KOLESZO- 
VA, R. V.)

182-186-p.

KÖNYVTÁROSH1VATÁS, KÉPZÉS,
TOVÁBBKÉZÉS (könyvtárosok, infor
matikusok, használók)

22. Problémák és tapasztalatok az iro
dalomkutatás oktatásában a Buda
pesti Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtárában (LÉCESNÉ
MESTERHÁZI-NAGY Márta)

351—357.p.

VEZETÉS, MUNKASZERVEZÉS

23. A könyvtárirányítás trendjei az 
Egyesült Államokban (HEGEDŰS 
Péter -  WALLESHAUSEN Gyula)

399—403.p.

NEMZETI KÖNYVTÁR

24. A Lenin Könyvtár és az új szovjet 
alkotmány (KOVÁÉ, L. M.)

7 3 -  74.p.
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25. Változások a Kongresszusi Könyv
tárban

187—191 .p.

Ld. még az 1. tételt. 

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

26. Eltérések a magyar és az angol 
•közművelődési könyvtárak között 
(LUCKHAM, B.)

154-157.p.

27. A közművelődési könyvtárak kiad
ványai 1973-1977 (BÉNYEI 
Miklós)

146—153.p.

Ld. még a 44, 48, 59, 60. tételt. 

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKKÖNYVTÁR

28. Japán tudományos könyvtárak és 
környezetük (RÓZSA György)

60— 66.p.

29. A kötelespéldányok új elosztási 
rendjének tapasztalatai az AGRO- 
INFORMBAN és a mezőgazdasági 
hálózatban (GROFCSIK Gusztávné 
— VÖRÖS Györgyné)

5 3 -  59.p.

Ld. még a 34. tételt. 

FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR

30. A Kenti Egyetemi Könyvtárról 
(RÓNAI Tamás)

170—178-p.

31. A miskolci egyetemi könyvtár köz- 
művelődési tevékenysége (TARJÁN

András -  ZSÁMBOKI László)
569—574.p.

Ld. még a 36., 43. tételt.
»

ISKOLAI KÖNYVTÁR

32. Könyv- és könyvtárhasználati isme
retek és az új általános iskolai 
tanterv (CSULÁK Mihály)

329—340.p.

KATALOGIZÁLÁS, OSZTÁLYOZÁS

33. A társadalomtudományi osztályo
zás revíziójának húsz éve (FÖLDI 
Tamás — NAGY Lajos)

341—350.p.

Ld. még a 38. tételt. 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

34. Előbbre lépett-e a könyvtárközi 
kölcsönzés? Egy OMK-felmérésből 
adódó válaszokkal (BARABÁS B. 
Erika -  HANGYÁL Zs. Anna)

560-568.p.

35. Az NDK könyvtárközi kölcsönzési
rendszere, különös tekintettel
a nemzetközi kölcsönzés kérdései
re (ROTHER, E.)

613-616-p.

Ld. még a 41. tételt. 

KÖNYVTÁRÉPÍTÉS, BERENDEZÉS

36. 70 éves a kolozsvári Egyetemi
Könyvtár épülete (ERDÉLYI
Balázs -  ERDÉLYI Pál)

575—579.p.
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37. Könyvtárépítési gondok az Egyesült 
Államokban (SALLAI István)

7 5 -  78.p.

Ld. még a 60. tételt.

GÉPESÍTÉS, SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS

38. Katalóguscédulakészítés számító
géppel (PETHES Iván -  TOLNAI 
György)

262—278.p.

39. A szakirodalmi információ automa
tizálása Japánban. Az Irodalomtu
dományi Intézet gépesítési prog
ramja 1972-1977

67— 68.p.

40. Számítógépes tájékoztatási rendsze
rek adatbeviteli kérdései. II. rész 
(TOLNAI György)

124—145.p.

41. A távmásolás és a könyvtárközi 
kölcsönzés (DU BREU1L, L. — 
MERCUREjG.)

610—612.p.

KÖNYVTÁRSTATISZTIKA

42. Bevezető megjegyzések a könyvtár
statisztikai szabványosításhoz 
(FOGARASSY Miklós)

450—456.p.

43. Döntéselőkészítés és tervezés sta
tisztikai adatok, mutatók, munka
normák felhasználásával. Tapaszta
latok a József Attila Tudomány- 
egyetem könyvtári hálózatában 
(NOVÁK Ákos)

463—472.p.

44. Érv és eszköz. A könyvtári statisz
tika felhasználásának tapasztalatai 
Pest megyében (BÉKÉS György)

473-476.p.

45. Hazai könyvtárstatisztikai adatfor
rások (Ism.: LAKATOS András)

499—507.p.

46. A könyvtárak központi nyilvántar
tása és a statisztika (MOHOR Jenő)

457—462.p.

47. A könyvtárstatisztika a kulturális 
statisztika rendszerében (ERDÉSZ 
Tibomé)

445—449.p.

48. Tendenciák és extremitások. Elem
zések a TEKE tíz évfolyama alapján 
(SÁRDY Péter)

487-498.p.

TERVEZÉS, PROGNOSZTIKA

49. A könyvtári prognosztika és mód
szerei (SZABÓ László)

477—486.p.

Ld. még a 43. tételt.

ISBD

50. Olvasók és könyvtárosok katalógus
használati szokásairól. Adatok és 
módszerek a könyvtári döntéselő
készítés tapasztalati megalapozásá
hoz (CSŰRY István)

1 3 - 24.p.
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Hozzászólások:

51. Válasz CSÚRY Istvánnak (FÜGEDI 
Pétemé)

2 5 -  29.p.

52. A bibliográfiai-katalogizálási szabvá
nyok megváltoztatásának jogosult
sága és elvei. CSŰRY István: 
Olvasók és könyvtárosok katalógus
használati szokásairól c. cikke ürü
gyén (VAJDA Erik)

30— 40.p.

53. Megjegyzések egy vitához 
(DOMANOVSZKY Ákos)

372—379.p.

54. Az ISBD disputa nyertesei és 
vesztesei — avagy ki mit mondott? 
(CSÚRY István)

380—384.p.

55. Vihar után (VARGA Ildikó)
557—559.p.

OLVASÁS, OLVASÁS- ÉS IGÉNYKU
TATÁS

56. A gyermek és az olvasás kapcsolatá
ról lélektani megközelítésben. 
Problémavázlat (NAGY Attila)

251—261.p.

57. Az individuális információfogyasz
tók viselkedésének szociálpszicholó
giai aspektusai az automatizált 
könyvtári és információs folyama
tok viszonyai közt (KERNACEN- 
SZKIJ, V. D.)

617—622.p.

58. A párbeszéd esélyei. Egy nemzetkö
zi összehasonlító olvasásszociológiai 
kutatás eredményei (KAMARÁS 
István)

4 Í — 52.p.

KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

59. A művészeti gyűjtemények munká
jához — Módszerek és tapasztalatok 
a Berlini Városi Könyvtárban 
(PREISSLER, I.)

8 2 -  85.p.

60. Zenei könyvtárak (részlegek) terve
zési és berendezési elvei Finnország
ban (HARJANNE, K. -  PIISPA- 
NEN, R. — SUURLA, M.)

7 9 -  81.p.

SZEMÉLYI HÍREK

61. [BIBÓ Istvánl a könyvtáros 
1911-1979. (NAGY Lajos)

555—556.p.

62. l'SALLAI Istvánl 1911-1979. 
(BERECZKY László)

9 -  12.p.

ÉVFORDULÓK, JUBILEUMOK

63. A Könyvtári Figyelő huszonötödik 
évfolyama elé (FUTALA Tibor)

5 -  7.p.

64. A Könyvtári Szemle új olvasóinak 
(BÓDAY Pál)

117—123.p.

65. MÓRA Ferenc a Somogyi-könyv
tárban (PÉTER László)

580—590.p.
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RECENZIÓK

66. Die Bibliotheksverordnung der
Deutschen Demokratischen
Republik. Az NDK könyvtári ren
deleté. (Ism.: FARKAS László)

404—406.p.

67. BROWN, E. F.: Bibliotherapy and 
its widening applications Biblio- 
terápia. Gyógyító célzatú olvasás, 
avagy egy új szemléletű olvasószol
gálat alapjai. (Ism.: NAGY Attila)

629—632.p.

68. Comparative and international 
library science, összehasonlító és 
nemzetközi könyvtártudomány. 
Szerk.: HARVEY, J. F. (Ism.: 
GYŐRÉ Pál)

298—ЗОЗ.р.

69. HENRY, N.: Copyright — infor
mation technology — public policy, 
Part I—II. Szerzői jog — informá
ciós technológia — közérdek, I—II. 
rész. (Ism.: BALÁZS János)

407—413.p.

70. HICKS, W. B. -  TILLIN, A. M.: 
Managing multimedia libraries. 
A „sokeszközű” könyvtárak (mul- 
timediatárak) vezetése. (Ism.: 
PÁL VÖLGYI Mihály)

205—208.p.
I

71. HILL, D.; The Picture File. 
A manual and a Curriculumrelated 
Subject Heading List.
(Ism. . KISS Edit)

9 2 -  95.p.

72. HORVÁTH Margit: Népművelő 
könyvtárosok a pályán, (Ism. :

, KATSÁNYI Sándor)
308—309.p.

73. KENT, A. -  GALVIN, T. J.: 
Library resource sharing. Könyvtá
ri forrásmegosztás. (Ism.: KOVÁCS 
Katalin)

2 0 9 -2 12.p.

74. Kniga i cstenie v zsizni szovetszko- 
go szela: problemü i tendencii. 
A könyv és az olvasás a szovjet falu 
életében: problémák és távlatok 
(Ism.: KAMARÁS István)

623—628.p.

75. Közgazdasági szakkönyvtári kalauz. 
Szerk.: ERDÉLYI Erzsébet. (Ism.: 
ROMHÁNYI Józsefné)

304—307.p.

76. Librarians’handbook. A guide to 
periodicals, serials. 1978—1979. 
Könyvtárosok kézikönyve. Útmuta
tó az időszaki kiadványokhoz, soro
zatokhoz. 1978—1979. (Ism.: 
KONDOR Imréné)

310—312.p.

77. MOGHDAM, D.: Computers in 
newspaper publishing. Useroriented 
systems. Számítógépek az újságkia- 
dásban. Felhasználó-orientált rend
szerek. (Ism.: DIENES Gedeonná)

9 6 -  97.p.

78. National Library and Information
Services: A handbook for planners. 
Nemzeti könyvtári és információs 
rendszerek tervezése : tervezők kézi
könyve. (Ism.: BOBÓKNÉ
BELÁNYI Beáta)

8
199—202.p.



79. NICHOLAS, D. -  RITCHIE, M.: 
Literature and bibliometrics. Iroda
lom és bibliometria. (Ism .:TÖRÖK 
Sára)

508—515.p.

80. ÓNÓDY Miklós: Reprográfia a tájé
koztatási intézményekben és 
könyvtárakban (Ism. : BORSA Iván)

633—635.p.

81. Sorozatok és önálló kiadványok 
repertóriuma. 1945—1974. (Ism.: 
PÉTER László)

636—639.p.

82. WELCH, T. C.:Toshokan. Libraries 
in Japanese society. Könyvtár- és 
tájékoztatásügy Japánban. (Ism.: 
BALÁZS Sándor)

8 9 -  91.p.

83. WILLIAMS, J. G.: Simulation acti
vities in library, communication, 
and information science. Modellálás 
a könyvtártudomány, a kommuni
káció és az informatika területén. 
(Ism.: MARÓT Miklós)

203—204.p.

I
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