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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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