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AZ ISI SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZEREI 
AZ MTA KÖNYVTARÁBAN

BUJDOSÓ ERNŐ

Az informatika helyzete napjainkban

A kutatás és fejlesztés, de szinte az emberi tevékenység minden területén informá
ció-termelők és -fogyasztók vagyunk. A legfrissebb információ ismerete hatalom lehet. 
Marx György sorait idézve: „aki nem tart lépést a legintenzívebb kutatás területein, 
lemondhat a hasznos munkáról. Olyan problémákon töri majd a fejét, amelyet mások 
máshol megoldottak, a felfedezést már postázták. A lassúság párhuzamos kutatást, fölös
leges költséget okoz, az elsőbbség elvesztését jelenti” .1

Amennyire közhelynek számít a felgyorsult információáramlásról, információ- 
robbanásról beszélni, annyira nem közismertek és használatosak azok a lehetőségek, 
amelyek igyekeznek megkönnyíteni a tájékozódást a termelt adathalmazban. Erre talán 
egyik legjobb példa a Lockheed egyik informatikusának esete.2 Felesége szomorúan 
panaszolta neki, hogy napokat töltött el a stanfordi egyetem könyvtárában eredményte
len irodalomkereséssel. A félj — akinek munkahelye a világ legnagyobb gépi adatbázisokra 
épített információs központja — amint meglepetéséből magához tért, emlékeztette felesé
gét a náluk lévő lehetőségre, a több mint száz adatbázisban való on-line keresésre. Az 
eredmény: 65 releváns tétel — fél órát töltve el a terminál előtt.

A tudományos információ egyik legfontosabb formája az írott tudományos ismeret, 
amelynek fő hordozója a folyóiratcikk. Egy új tudományos eredmény felismerése nem 
jelent automatikusan prioritást a felismerője számára, csak akkor, ha kellőképpen, a tudo
mány normatíváinak megfelelően, információ formájában elterjedt a tudományos 
közvéleményben.3 Ezt a feladatot töltik be azok a publikációk, amelyek a világ bármely 
pontján hozzáférhető helyen — elsősorban folyóiratokban — jelennek meg. A folyóiratok 
száma — létrejöttük óta mintegy három évszázada — exponenciálisan növekszik4 és 
minden 23.5 évben számuk megkétszereződik. Az irodalom koncentrálására, rendszere
zésére, a keresés és kiválasztás szelektivitásának növelésére egymás után jelentek meg az 
egyes szakterületek szekundér forrásai, amelyek nyomtatott formái 130 év időkéséssel, 
de nagyjából azonos kétszerezési idővel követték a folyóiratok számának gyarapodását 
(1. ábra).

Újabb 130 év múltán a számítógépek felhasználása útjára indította az informatikát 
és elvezetett napjaink információs iparához: üzemszerűen gyártott adatbázisokhoz, adat
bankokhoz, földrészeket átszövő on-line hálózatokhoz. Fejlődését azok az anyagi és 
szellemi tartalékok biztosították, és még jó ideig biztosítani is fogják, amelyek segítségük-
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582 Bujdosó E.

Folyóiratok^ szakirodalmi adatbázisok és adatbankok^ számának növekedése az
idő függvényében.
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kel felszabadíthatok. A felmérések szerint ugyanis az erőfeszítéseink közel fele fordítódik 
korábban már felfedezett ismeretek újrafelfedezésére. Fejlődésnek indult az „information 
science” amit informatikának fordítunk és keresett lett az „information scientist” , az 
informatikus.

Az informatika egyik értelmezése szerint az információ kezelésének, továbbításának 
tudománya az információ megszületésétől kezdve egészen a felhasználásig. Tartalmazza 
azokat a tevékenységeket, amely a gyűjtésével, szervezésével, átalakításával, tárolásával, 
visszakeresésével kapcsolatosak.5 Más megfogalmazás például a gyakorlati oldallal szem
ben a tudományos jelleget domborítja ki,6 vagy a biometria, ökonometria, tudomány- 
metria stb. elnevezésekhez hasonlóan az informetriát javasolva a matematikai módszerek 
alkalmazását helyezi előtérbe.7 Minden értelmezésben azonban lényeges szerepet kap 
a feldolgozás korszerű eszköze, a számítógép.

Az informatikus manapság még általában olyan szakember, zömmel könyvtáros, 
kémikus, matematikus, számítástechnikus, aki korábban más területen dolgozott. 
Valójában minden sikeres kutatónak egyben sikeres informatikusnak is kell lennie, mert 
nemcsak az információ előállítója, hanem gyűjtője, rendszerezője, értékelője és felhaszná
lója is kell legyen.8 A jövő az informatikusok terén is a szakosodás irányába mutat: az 
indexelési és keresési feladatokat ellátó „gyakorló informatikus”, az operációs és számító5 
gép rendszerek tervezését, kiépítését végző „informatikai rendszermérnök” és az informa
tika elméleti kutatását végző kutató irányába.9

Az információs rendszerek bibliográfiai, azaz szakirodalmi adatbázisokból vagy 
egyéb adatokat tartalmazó adatbankokból táplálkoznak. A gépi adatbázisok száma rend
kívüli ütemben nő, amelyet csak az adatbankok gyarapodása szárnyal tűi ábra). A leg
első szakirodalmi adatbázisok temészettudományi és műszaki tárgyúak voltak. Arányuk 
a hetvenes évek elején 70% volt, amely az évtized végére 50%-ra csökkent a társadalom- 
tudományi és művészeti adatbázisok rohamos előretörése miatt. Napjainkat pedig az 
adatbankok nagy sikere jellemzi. Egyes, főként üzleti jellegű adatbankokban háromszor 
annyi on-line keresést végeznek, mint a szakirodalmi adatbázisokban együttvéve.10 
A szakirodalmi adatbázisok és adatbankok szakterületek szerinti megoszlását az
1. és 2. táblázatok mutatják.

A szakirodalmi adatbázisokban a keresés közvetlenül on-line, vagy emberi művele
tek közbeiktatásával off-line lehetséges. Ezek a retrospektív (IR) keresésnek és a szakiro
dalom-figyelésnek (SDI) feleltethetők meg. A számítógép által összeállított és kinyomta
tott adatbázisban történő kézi keresés a harmadik lehetőség, összehasonlításainkban 
általában az ár és a hatékonyság a két mérlegelt szempont. Az on-line és a kézi keresés 
összehasonlítására végzett vizsgálatok11-13 egybehangzóan az on-line keresés előnyét 
állapították meg nagy sebessége és hatékonysága miatt. Az ár oldaláról az on-line szolgál
tatás manapság még aránylag drága a magas távközlési és a tároló hardware költségek miatt. 
Ezek csökkenése az informatikai célú mini-számológépek alkalmazásától várható, amelyek 
kiküszöbölik az on-line berendezéshez való hozzájutás, a sorbanállás és a közvetítő vona
lak nehézségeit.14

A hatékonysági oldalról döntő, hogy a tárolt adatmennyiség milyen mértékben 
elégíti ki a felhasználót. így előfordulhat, hogy a társadalomtudományok terén az
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Adatbankok és szakirodalmi adatbázisok száma 1979-ben 
a természet- és műszaki tudományok terén 1 0

Tudományág Adatbank, db Adatbázis, db
Természettudomány

Mezőgazdaság 35 60
Biológia 6 11
Kémia 68 41
Föld és űrtudomány 20 11
Matematika 1 5
Orvostudomány 48 32
Fizika 3 13

Összesen: 181 173
Műszaki tudományok

Úr 1 3
Hadi — 1
Kultúr 4 16
Elektro и 18
Energia и 10
Gépész 7 22
Fém, kerámia, üveg 9 14
Nukleáris 12 10
Papír, nyomás, csomagolás - 6
Olaj 11 5
Tenger 8 5
Távközlés 14 7
Textil — 3
Szállítás 12 11
Fa 2 2

összesen : 102 133
Általános 16 69

1. táblázat

Adatbankok és szakirodalmi adatbázisok száma 1979-ben 
a társadalomtudományok és művészetek terénЮ

Tudományág ül. művészet Adatbank, db Adatbázis, db
Képzőművészet, irodalom, zene 1 6
Üzleti és gazdasági 196 24
Népesség, földrajz 12 10
Oktatás 8 11
Környezet 22 30
Történelem — 7
Informatika, dokumentáció — 9
Jog 32 17
Nyelvészet 17 3
Szabadalmak, védjegyek 4 18
Filozófia — 3
Adminisztráció 13 26
Vallás — 3
T ársadalomtudományok 1 10
Sport 2
összesen: 306 179

2. táblázat Könyvtári Figyelő 26(1980)6
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információ lassúbb elévülése és az igényelt, időben mélyebbre visszanyúló keresés miatt 
célszerűbbnek ítélik meg például a Social Sciences Citation Index nyomtatott változatá
nak kézi használatát, mint a Social SciSearch on-line keresést,13 amelynek két file-jához, 
csupán az 1978—80 és az 1974—77 adatokhoz lehet hozzájutni.

A „kézi” és „gépi” eszközök összehasonlításában például a szakirodalomfigyelés 
(SDI) egyik nyomtatott változata a Current Contents, amely a legfrissebben megjelent 
folyóiratok tartalomjegyzékét közli, az azt forgalmazó intézmény, az Institute for 
Scientific Information megítélése szerint a tudományos közösségben sokszorta sikeresebb, 
mint a gépi ASCA szakirodalomfigyelési változat, amelyet inkább a könyvtárosok, tudo
mányszociológusok és igazgatók ezrei használnak.15

Adatbázisok az MTA Könyvtárában

Az Akadémia vezetése a nemzetközi tapasztalatok és a hazai lehetőségek elemzése, 
a különböző alternatívák mérlegelése alapján, számítógépes szakirodalmi információs 
rendszerek honosítása mellett foglalt állást.16 A rendszer kiválasztásánál számos szempon
tot kellett figyelembe venni,17 többek között a hazánkban már működő vagy előkészítés 
alatt álló adatbázisokat,18 továbbá az Akadémia multidiszciplináris igényeit. Végül is 
az Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia) „Citation Indexes” , azaz idézési 
indexelésen alapuló gépi, ill. kézi adatbázisai kerültek beszerzésre. Ezek egyik alapelve, 
hogy tárgyi kapcsolat van egy dolgozat és az általa idézett közlemény között. Ilyen 
módon a szerző idézeteivel maga indexeli munkáját: mennél több dolgozatra hivatkozik, 
annál erősebben köti művét a már leközölt ismeretanyag bonyolult szövevényéhez.19

A rendszer kézi, nyomtatott változatát az alábbiakban mutatjuk be. A számító
géppel összeállított, szakirodalmi keresésre szolgáló indexek rendszerében négy, önállóan 
használható és egymással kombinálható keresési mód áll rendelkezésre :20"21

1. A szerzői vagy forrás index (Source Index) az első szerző abc sorrendjében 
rendszerezve tartalmazza a tárgyidőszakban megjelent mű címét, bibliográfiai adatait, és 
az első szerző munkahelyét.

2. Az idézési index (Citation Index) az idézett művek első szerzőinek abc sorrend
jébe rendezve sorolja fel a tárgyidőszakban megjelent mindazon közleményeket, amelyek
ben a nevezett műre hivatkoztak. Az idézett művek az időben korlátlanul, azok 
megjelenéséig nyúlhatnak vissza.

3. A Permuterm Subject Index (PSI) a közlemények címszavainak párosítása az első 
szó abc rendjében, feltünteti a hozzátartozó szerzőt, amely alapján a mű adatai a szerzői 
indexből kikereshetők. Például egy dolgozat, amelynek címe nyolc információt hordozó 
szóból áll^8x7=56 helyen lesz fellelhető a PSI-ben.

4. A munkahely index (Corporate Index) az intézmények abc-jében sorolja fel azon 
szerzőket és műveiket, akik az illető munkahelyről a tárgyidőszakban publikáltak.

Az Akadémia Könyvtára és az ISI között 1979 májusában aláírt megállapodás hét 
nyomtatott és egy gépi adatbázis és software beszerzésére vonatkozott. A Könyvtár a kézi 
rendszerek használatára 1980 januáijában külön olvasótermet nyitott, a gépi Szakiroda
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lomfigyelés pedig ugyanezen év márciusában indult meg — kísérleti jelleggel — mintegy 
1100 fő felhasználónak nyújtva szakirodalomfigyelési szolgáltatásokat. Az adatbázisok 
főbb adatait a 3. táblázat mutatja.

Az MTA Könyvtárában a szakirodalmi információkeresésre szolgáló ISI kiadványok 
részletezése és néhány jellemző adatuk

MTA Könyv- 
tárában Évente feldolgozott forrás^ _• « f folyóirat,

db
egyéb,d 

db
összes
rekord

db

t\.£, iiiucA megnevezése éve gyakorisága megtalálható
(évtől)

í. Science Citation Index 1961 kéthavontaa 1961 2993 1013 517 000
2. Social Sciences Citation 

Index*
1969 négyhavonta3 1969 1478

(♦2858)e
194 127 000

3. Arts and Humanities 
Citation Index*

1977 négyhavonta^ 1979 971 122 94 000

4. Index to Scientific 
Reviews

1978 félévenként*3 1978 2472 333 29 000

5. Index to Scientific and 
Technical Proceedings

1978 havonta 1978 3800 3000
(konfe
rencia)

100 000

6. Index to Social Sciences 
and Humanities 
Proceedings*

1979 negyedévenként*3 1979 2400 1000
(konfe
rencia)

15 000

7. Index to Book Reviews 
in the Sciences*

1980 havonta0 1980 3140 38 000

Megjegyezzük, hogy a Science Citation Index hazánkban több könyvtárban is hozzáférhető, a *-gal 
jelöltek azonban csak az MTA Könyvtárában találhatók.

aÉvre és öt évre kumulálva, kemény kötésben is. 
bÉvre kumulálva, kemény kötésben is. 
cFélévre kumulálva, kemény kötésben is.
^Általában „nem-folyóirat” irodalom, 
folyóiratokból válogatva.
fAz adatok 1-4 tételeknél az 1979 évben, az 5—7 tételeknél az 1978 évben ténylegesen feldol
gozott mennyiségeket jelzik.

3. táblázat

1. A Science Citation Index (SCI) multidiszciplináris adatbázis a természet-, élet-, 
orvos-biológiai- és a műszaki tudományok terén az — angolszász „science” fogalomnak 
megfelelően — gépi és nyomtatott változata egyaránt beszerzésre került. A nyomtatott 
kötetek kéthavonta jelennek meg, a mágnesszalagok hetente érkeznek.22 A 4. táblázat 
bemutatja a folyóiratbázisának tudományterületek szerinti megoszlását. Az éves kötetek
hez tartozik a Journal Citation Reports (JCR), amely az adatbázis folyóiratainak kapott 
és adott hivatkozásait, a tárgyévben általuk közölt cikkek számát közli és az ezekből 
számított különböző mutatók alapján rangsorolja a folyóiratokat.23 A szerzők, ill. 
intézményük postai címeinek feltüntetése a közvetlen kapcsolatfelvételt könnyíti meg.
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A Science Citation Index (SCI) folyóiratbázisának megoszlása tudományterületek szerint

T udomány terület 1

db
v j u y v i i a i ______________ ____ „

%
Biológia 451 12,0
Fizika 296 7,8
Föld- és űrtudományok 251 6,7
Kémia 306 8,1
Klinikai orvostudomány 967 25,7
Matematika 167 4,4
Mérnöki tudományok és technológia 668 17,7
Orvosbiológiai kutatások 532 14,1
Pszichológia 129 3,4
összesen : 3767 100,0%

4. táblázat

A Social Sciences Citation Index (SSCI) folyóiratbázisának megoszlása a területek szerint

T udomány terület db
Folyóirat

"~¥~
Antropológia 52 2,6
Demográfia 14 0,7
Etnológia 19 1,0
Filozófia 49 2,5
Földrajz 25 1,2
Humán tudományok 15 0,7
Informatika és könyvtártudomány 55 2,7
Interdiszciplináris társadalomtudomány 79 3,9
Jogtudomány 124 6,2
Kereskedelem, pénzügy 77 . 3,8
Kommunikáció 19 1,0
Környezetvédelem 23 1,2
Közegészségügy 72 3,6
Közigazgatás 16 0,8
Közgazdaságtan 146 7,3
Kriminológia 19 1,0
Nemzetközi kapcsolatok 47 2,3
Nyelvészet 43 2,1
Pedagógia 168 8,4
Politikai tudományok 118 5,9
Pszichiátria 123 6,1
Pszichológia 177 8,8
Régészet 20 1,0
Statisztika 25 1,3
Számítástechnika 14 0,7
Szociológia 217 10,8
Teológia és vallástudományok 10 0,5
T erület-tanulmány ok 43 2,2
Történelem 55 2,7
Tudománytörténet és filozófia 13 0,7
Várostervezés, fejlesztés 63 3,1
Vezetéstudomány 64 3,2
összesen : 2004 100,0%

5. táblázat
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Az International Directory o f  Research and Development Scientists (IDRDS) 
1967—1969, ill. a Who is Publishing in Science (WIPIS) 1971—1979 kötetek, melyek 
szintén a Science Citation Index tartozékai; évente kb. 360 000 publikáló kutató címét 
tartalmazzák.

2. A Social Sciences Citation Indexr-nek (SSCI) csupán a nyomtatott kötetei kerül
tek beszerzésre. Az adatbázis némi tárgyi átfedésben van a Science Citation Index-szel. 
Tartalmazza a — nyugati értelemben vett — társadalomtudományok fontosabb tudomány
ágait (5. táblázat).

3. Az Arts and Humanities Citation Index (AHCI) — amelynek egyelőre csak 
a nyomtatott formáját készítik — átfogja a humán tudományok és művészetek területeit 
(6. táblázat). Az SSCI és az AHCI forráskötetei, az SCI-től eltérően, tételesen felsorolják 
az idézett műveket is.

Az Arts and Humanities Citation Index (AHCI) folyóiratbázisának megoszlása területek szerint

Tudományterületek Fo lyó iratok
db %

Építészet 18 1,7
Film, TV, rádió 25 2,4
Filozófia 81 7,8
Irodalom 343 32,8
Művészet 146 14,0
Néprajz 16 1,5
Nyelvtudomány 68 6,5
Ókortudomány 26 2,5
Régészet 17 1,6
Színház 33 3,1
Tánc 8 0,8
Teológia és vallástudomány 58 5,6
T örtcnelem 145 13,9
Zene 61 5,8

összesen : 1045 100,0%

6. táblázat

4. Az Index to Scientific Reviews (ISR) a közleményekből a cím és a közölt hivat
kozások száma alapján kiválogatott összefoglaló közlemények index rendszere az SCI által 
felölelt tudományterületekre.

5. Az Index to Scientific and Technical Proceedings (1STP) a tudományos konfe
renciákon bemutatott nehezebben hozzáférhető előadások bibliográfiai adatait tartalmaz
za a természettudományok területén az alábbi százalékos megoszlásban: élettudományok 
30%, fizika, kémia 20%, mezőgazdaság, biológia, környezetvédelem 8%, klinikai orvos- 
tudomány 8%, műszaki és alkalmazott tudományok 34%. A tájékozódást a tárgykör, 
a permuterm, a szerző, a kiadó, a rendező szerv, az előadók munkahelye és az ülés helye 
indexek segítik elő.
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6. Az Index to Social Sciences and Humanities Proceedings (ISSHP) az előzőhöz 
hasonlóan a társadalomtudományok és művészetek terén tartott konferencia-előadásokat 
rendszerezi.

7. Az Index to Book Reviews in the Sciences (IBRS) a könyvek szerzőinek és szer
kesztőinek abc rendjében sorolja fel mindazon könyveket, amelyek az adatbázist képező 
folyóiratokban ismertetésre kerültek az ismertető mű adataival együtt a természettudo
mányok (science) területén. A keresést a könyvek címszavaiból összeállított permuterm 
index könnyíti meg.

Az adatbázisok folyóiratainak kiválasztásához az Institute for Scientific Infor
mation többféle szempontot igyekszik összehangolni.24 Az irodalom szóródásának Brad- 
ford-féle törvénye25 szerint egy szakterület közleményeinek nagy százaléka aránylag 
kevés, a terület magját képező folyóiratban, míg aránylag kevés számú dolgozat elszórva 
sok folyóiratban jelenik meg. Ezek az eloszlás végén elhelyezkedő folyóiratok viszont 
— és ez már az irodalom koncentrálódásának Garfield-törvénye26 — más területnek 
képezik a magát és így tovább. Ez eredményezi azt, hogy például egy, a természettudo
mányokat átfogó könyvtárnak nem szükségképpen kell több folyóirattal rendelkeznie, 
mint egy terület specializált könyvtárának ahhoz, hogy benne minden lényeges dokumen
tum fellelhető legyen. Ezt az elképzelést most már konkrétan össze lehet kapcsolni 
a folyóiratok „impact factor”-ával, a Journal Citation Reports-ban közölt számadattal, 
amely megmutatja, hogy a szerzők milyen mértékben merítettek inspiráló gondolatot 
az illető folyóiratban megjelent cikkekből, azaz egy bizonyos időn belül átlagosan hány
szor idézték az illető folyóirat cikkeit.27 Az adatbázis folyóiratai ezen mutató alapján 
fontossági rangsorba szedhetők és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével, 
amely elsősorban az adatok számítógépes rendezésének és a gép memóriájában való 
tárolási költségének függvénye, kiválasztják például az SCI esetében az első 3463 folyó
iratot, amelynek tartalma „borítótól-borítóig” indexelésre kerül. Ezen objektív 
kritériumok mellett természetesen egyes, főképpen üj folyóiratoknál az illető terület 
várható alakulását, valamint a piaci szempontokat is számításba veszik. A három adatbázis 
folyóiratainak országonkénti megoszlását a 7. táblázat mutatja be. Megjegyezzük, hogy 
eltérések vannak a 3 —7. táblázatokban a folyóiratok össz-számában. Ezek egyrészt a név
leges folyóiratbázis és az 1979. évben ténylegesen feldolgozott adatok különbözőségéből, 
másrészt onnan adódnak, hogy egyes folyóiratok a 4 —7. táblázatokban több tudomány- 
területre is besorolhatók.

Az SCI és az SSCI adatbázisokban foglalt folyóiratok hazánk tudományos könyv
táraiban 75%, Ш. 70%-ban fellelhetők.28

Talán nem árt, ha az adatbázisok egyes hazai vonatkozásait is megemlítjük. Az SCI 
adatbázisban 27 db, az SSCI-ben 3 db, az AHCI 6 db Magyarországon kiadott folyóirattal 
találkozunk. A természettudományok terén az SCI a szovjet folyóiratok jórészét tartal
mazza, ennek ellenére nem teljes.15 A közlemények jórésze ugyanis nem folyóiratokban, 
hanem „obzor” , „szbornyik” cikkgyűjteményekben jelennek meg, amelyek nincsenek 
benne az adatbázisban. (Az ilyen könyvalakban kiadott cikkgyűjtemények részaránya 
pl. 62%-ot is elérhet, amint azt az analitikai kémia terén végzett felmérés mutatta.29)
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A Science Citation Index (SCI), a Social Sciences Citation Index (SSCI) és az 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI) folyóiratbázisainak országonkénti megoszlása

Ország SCI SSCI AHCI
l.USA 1622 926 556
2. Anglia 621 227 136
3.NSZK 302 57 49
4. Svájc 169 24 13
5. Franciaország 154 39 61
6. Hollandia 143 64 25
7. Szovjetunió 105 3 7
8 Japán 96 20 7
9. Kanada 46 42 52

10. Olaszország 46 8 30
11.NDK 46 7 5
12. Dánia 46 7 5
13.India 40 14 4
14. Svédország 40 9 3
15. Ausztrália 37 22 17
16. Lengyelország 31 2 3
17. Csehszlovákia 29 7 1
18. Magyarország 27 3 6
19. Ausztria 26 6 2
20. Finnország 17 2 1
21. Belgium 12 12 10
22. Új-Zéland 12 8 2
23. Norvégia 12 7 3
24. Dél-Afrik a 12 4 2
25. Izrael 10 4 4
26. Spanyolország 7 2 7
27. Kína 7 — 1
28 .Írország 5 • 2 4
29. Argentina 4 2 -
30. Románia 4 — 1
31. Mexikó 3 4 6
32.Tajvan 3 2 2
3 3. Brazília 3 2 1
34. Jugoszlávia 3 1 1
35.Costa-Rica 2 1 -

36.Chile 2 — —

További 18 ország 10 9 8
összesen : 3754 1549 1035

7. táblázat

A társadalomtudományok terén (SSCI) az adatbázisban főként az amerikai, általá
ban az angolszász irodalom képviselteti magát. A szocialista országok társadalomtudomá
nyi folyóiratai közül kis számban és meglehetősen véletlenszerűen válogat. A művészetek 
terén (AHCI) mindehhez még a terület speciális helyzete is hozzájárul. Míg a fizikában
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és kémiában például az idézetek 60%-a az utolsó öt évre vonatkozik, addig ez a művésze
teknél jóval mélyebbre nyúlik vissza, pl. 60%-ban olyan szerzőkre, akik 1900 előtt szület
tek, 10%-ban olyanokra, akik 1400 előtt éltek.30 Ez is mutatja, hogy a társadalomtudo
mányok és művészetek egyes területein a forrás-adatok on-line keresése, amely 
a Lockheed adatbázisai között is 2, illetve további 4 évre nyúlhat vissza,13 a felhaszná
lóknak csak kis hányadát elégítheti ki.

A tárgyi kapcsolat az idéző és idézett mű között is sokkal lazább. A természettudo
mányokban főként folyóiratcikkekre hivatkoznak. Ezt a szerepet a társadalomtudomá
nyoknál és művészeteknél a könyvek veszik át. Ezenkívül a kutatás jellege is eltérő, 
például egy természeti jelenség újrafelfedezését megmosolyogják az emberek, a szerzőt 
tájékozatlannak tekintik, aki kéziratát akár el is égetheti. De ugyan ki tenné ezt meg 
például egy Beethovenről írt műnél csupán azért, mert e témában már sok könyvet 
írtak?

Mindezen gyengéi ellenére az SSCI és az AHCI indexek betekintést nyújtanak 
a nyugati irodalomba és művészetekbe. Elősegítik az interdiszciplináris kutatásokat és az 
egyetemes összefüggések felderítését.

A társadalomtudományok és művészetek terén, ahol az információ sebességének 
nincs olyan jelentősége, mint a természettudományokban, a gyakorta megjelenő kötetek 
szakirodalomfigyelésre (SDI) is felhasználhatók.

Gépi szakirodalmi információszolgáltatások az MTA Könyvtárában

A könyvtárba hetente érkeznek a Science Citation Index mágnesszalagjai, amelyek 
átlagosan 5 héttel ezelőtt megjelent publikációk adatait és idézeteit tartalmazzák.31 
Az adatbázis méreteit tekintve, a világrangsorban a Referativnüj Zsurnallal azonos helyen 
van (8. táblázat). Keresőprogramja az ASCA (Automatic Subject Citation Alert),32 
amelyből a legmodernebb (ASCA V) került installálásra. A rendszerről több ismertetés 
jelent meg,33 külön az orvos-biológiai,31 a farmakológiai34 és az élelmiszerkutatási35 
alkalmazásokról.

A keresés az ún. gépi profil segítségével történik, amely a „forrásra” vonatkozóan 
tartalmazhat kereső szavakat, kifejezéseket, szócsonkokat és ezek kombinációit, a szerző 
és társszerzők nevére, a folyóirat címére, az intézmény nevére, a közlemény címére 
vonatkozóan továbbá az „idézetekre” : az idézett közleményre, az idézett első szerzőre, 
és az idézett folyóiratra, könyvre vagy más műre. Jáindezek és/vagy — nem logikával 
kapcsolhatók össze.

A felhasználó a profilja által kiválasztott találatokat számítógép-printout formájá
ban hetente kapja kézhez. Ez tartalmazza a margón kiírva azt a kereső szót (vagy szava
kat), amely a találatot létrehozta, a cikk szerzőjét, társszerzőit, címét, bibliográfiai 
adatait, (amennyiben a találatot az idézési kapcsolat hozta létre, az idézett mű első 
szerzőjét és bibliográfiai adatait) valamint az első szerző postai címét. A postai cím lehető
vé teszi a dokumentum egyszerű, gyors és aránylag olcsó beszerzését a szerzőhöz intézett 
különlenyomatkérés segítségével. Ezek számát évente mintegy 20 millióra becsülik és
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A  világ  t iz e n k é t  leg n a g y o b b  sza k iro d a lm i a d a tb á z isa  ( 1 0 )

Rang- Megnevezés Évi növekmény,
sor (terület) rekord/év

1, INPADOCa (szabadalmak) 1 000  000
2. IDC-Patentdatenbankb (szabadalmak) 700  000
3. Referativnüj Zsurnal (term észet-és műszaki tudományok) 50 0  000
4. SCI mágnesszalagok (természet- és műszaki tudományok) 500  000
5. WPIC (szabadalmak) 42 0  000
6. CAd (kémia) 4 2 0  000
7. JICSTC (természet- és műszaki tudományok) 4 2 0  000
8, BlOSISt Previews (biológia) 250 000
9. EMBASES (orvostudomány) 250 000

10. MEDLARS^ (orvostudomány) 250 000
11. Information Bank (napisajtó információ) 200  000
12. CAB* (mezőgazdaság) 150 000

a = International Patent Documentation Center
b = Internationale Dokumentationsgesellschaft für Chemie
c = World Patents Index
d = Chemical Abstracts
e = Japan Information Center o f  Science and Technology
f = Biosciences Information Service o f Biological Abstracts
g = Excerpta Medica Data Base
h = Medical Literature Analysis and Retrieval System
i - Commonwealth Agricultural Bureau

8. táblázat

ebben jelentős szerepet tulajdonítanak a Current Contents-nek, továbbá annak, hogy az 
Institute for Scientific Information információs rendszereiben közli a szerzők postai 
címét.14

Az MTA Könyvtárában az Informatikai és Tudományelemzési Kutatási Főosztály 
végzi a szakirodalmi információs szolgáltatásokat. Ezek az alábbiak:

\ )  Folyóirat figyelés: Az SCI adatbázisát képező mintegy 3800 periodikum tarta
lomjegyzékének számítógépes figyeltetése. Előnye, hogy a heti értesítés jóval a folyóira
tok kézhezvétele előtt tájékoztatja a felhasználót az általa figyeltetni kívánt periodiku- 
mokban és az SCI által feldolgozott többszerzős kiadványokban megjelenő közlemények
ről. Jellegében azonos egy „személyes” Current Contents-el. Közkönyvtárak szamára ez 
a szolgáltatás-típus lehetőséget biztosít olyan folyóiratok tartalmi figyelésére is, amelyek 
évi előfizetésére a költségvetési feltételek nem biztosítottak.

A társadalomtudományok terén az SCI adatbázisban lévő 160 társadalomtudomá
nyi folyóirat tartalomjegyzékének figyelésére nyílik mód a viselkedéstudomány (19), 
klinikai pszichológia (4), demográfia (4), nevelés és neveléstudomány (6), ergonómia (5), 
informatika és könyvtártudomány (30), nyelvészet és filozófia (3), vezetéstudomány (7), 
pszichiátria (42), pszichológia (34) és társadalomtudomány (6) alterületeken.

B) Témafigyelés: A szakirodalmi témafigyelésnek két változata lehetséges. A két vál
tozat közös vonása, hogy témaorientált keresőprofil segítségével válogat a hetente érkező 
új adatok közül.
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1. ASCATOPICS: Az ISI munkatársai közel 400 átfogó természettudományi témá
ról készítettek profilokat a környezeti tudományok (19), élettudományok (97), 
orvostudomány (129), farmakológia és gyógyszerkémia (42), kémia (52), fizika (15), 
mezőgazdaság, élelmiszer és állatorvosi (24), valamint műszaki tudományok (15) terén.

A társadalomtudományok terén 41 átfogó ASCATOPICS témában nyílik mód 
választásra a közgazdaságban (6), a politikai tudományokban (2), továbbá a társadalom- 
és viselkedéstudományokban (33) — amelyek egy része ugyan a hazai nomenklatúra 
szerint nem társadalomtudomány.

2. ASCA (Automatic Subject Citation Alert) : a kutatási területhez illesztett kereső
profilt használ. Ehhez a felhasználó a következő adatokat adja meg: 1) A téma szabatosan 
megfogalmazott címét, 2) 5—10 szerző megnevezését, akik a témában a legfontosabb 
cikkeket írták, 3) a tárgyban a legismertebb 5—10 közlemény adatainak felsorolását,
4) tíz vagy több jellemző szót, amelyek a tárgyhoz tartozó cikkek címeiben előfordulnak. 
A „találatok” és a „zaj” elemzése alapján történik a végleges profilbeállítás. A felhaszná
lók továbbá válogathatnak az 1980. év során elkészített mintegy 200 db ASCA témából 
a környezeti tudományok (10), élettudományok (42), orvostudomány (41), farmakológia 
és gyógyszerkémia (13), kémia (15), fizika (21), mezőgazdaság, élelmiszer és állatorvosi 
(11), műszaki (11), matematikai (4), fizikai-kémiai (31) tudományok terén.

C) Publikációs tevékenység, ill. idézettség figyelése: Ez a szolgáltatástípus elsősor
ban az egyének, kutatócsoportok, intézmények idézettségének követését teszi lehetővé. 
Lehetőséget nyújt továbbá egyéni szerzők, intézmények tudományos tevékenységének 
folyamatos figyelésére is.

A társadalomtudományi területeken a publikációs tevékenység, ill. idézettség- 
figyelésre mód nyílik a pszichológia és pszichiátria területeken, amelyek az amerikai 
„science”-ben bennfoglaltatnak.

A jövó' tervei

A jelen lehetőségek ismertetése után ejtsünk néhány szót a jövő terveiről. A társada
lomtudományok terén — a tervek szerint — feldolgozásra kerülnak a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának Társadalomtudományi Információs Intézete által nemzet
közi együttműködésben előállított MISZON mágnesszalagok.36

A CNRS (a francia országos kutatási központ) Humán Dokumentációs Központjá
val létrejött együttműködés keretében az Akadémiai Könyvtár a tudománypolitika és 
kutatásszervezés nemzetközi szakirodalmából válogatott nemzetközi bibliográfiát mint 
inputot átad a francia partner-intézménynek, amely azt kiegészítve gépre viszi és 
mágnesszalagon rendelkezésre bocsátja az érdeklődőknek.33 A Bulletin Signaletique új 
sorozata a „Science et Politique de la Recherce” is így készült.

Az Akadémiai Könyvtárban felgyűlt, továbbá a visszamenő évekre is beszerzett 
mágnesszalagok, külföldi adatbázisok hazai on-line hozzáférhetőségét teszik majd lehető
vé számos intézmény részére a Magyar Tudományos Akadémia IBM 3031 típusú számító
gépe perifériáinak bővítésével, terminálhálózatának kiépítésével.
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A bevezetőben az informatika helyzetének vázolásával igyekeztünk bemutatni, 
hogy számos törekvés, adatbázis, információs rendszer egymást kiegészítve jól megfér 
egymással. Egy egészséges szervezetnek — és üyen a kutatás és fejlesztési tevékenység 
is — többféle, változatos táplálékra — információra — van szüksége, hogy ki-ki igényének, 
szokásainak megfelelően válogathassa ki a neki megfelelőt. Úgy érezzük, hogy az űj gépi 
és kézi adatbázisok telepítésével az Akadémia Könyvtára hozzájárult a hazai lehetőségek 
bővítéséhez.
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VISSZATÉR A MANUÁLIS KÖLCSÖNZÉSRE a Torontói Városi Könyvtár, amely 
1975-ben az elsők között gépesítette kölcsönzési rendszerét (most jár le az 5 éves bérleti 
időszak). Pénz híján nem építették ki teljesen a rendszert (csak egy fiókkönyvtárat 
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(Advanced Technology — Libraries, 1980. 5.no.)
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ELKERÜLHETÖ-E A PUSZTULÁS? 
Könyvtári állományaink jövője

ZIRCZ PÉTER

Mint az utóbbi években már szokássá vált, az idei IFLA konferencia idején (Manilá
ban) is ülésezett a nemzeti könyvtárak igazgatóinak tanácsa. Magyar kiküldött ugyan az
1980. évi konferencián nem vett részt, a főbb beszámolókat azonban írásban megkaptuk 
és ezekből kitűnt, hogy az ülésszakon — néhány egyéb fontos kérdés mellett — a könyv
tári állományok preventív védelme és restaurálása került a figyelem középpontjába. Nem 
ok nélkül, korunk talán legégetőbb könyvtári problémájáról van szó. Ezt tükrözte 
a Kanadai Nemzeti Könyvtár igazgatójának a British Library (Hookway)
és az Állami Lenin Könyvtár (Kartasov) igazgatóinak beszámolója, amelyekből a teljesség 
igénye nélkül az alábbi lényegesnek és számunkra legtanulságosabbnak tartott megállapí
tásokat idézzük.

A helyzet súlyossága

Sylvéstre szerint
— a Library of Congess egy 1976. évi vizsgálata alapján a könyvtár gyűjteményei

nek mintegy 17 millió kötetéből 6 millió (azaz 34%) papíranyaguk önromlása miatt 
gyakorlatilag használhatatlanná vált, illetőleg súlyosan megsérült;

— a Bibliothèque Nationale 90 ezer kötete olyan állapotban van, hogy valójában 
elpusztultnak tekinthető, 7 millió folyóiratoldal szinte teljesen használhatatlan, súlyosan 
megsérült továbbá 36 ezer darab térkép, 375 ezer apró nyomtatvány, 300 ezer fénykép, 
37 ezer zenemű és 31 ezer kézirat;

— a Kanadai Nemzeti Könyvtár 1,5 millió kötetes állományából 450 ezer kötet 
igényel valamilyen formában restaurálást, javítást. Más becslés szerint 1,125 ezer kötet 
(az állomány 75%-a) esetében lenne szükség valamilyen formájú közbelépésre (például 
megelőző védelem formájában).

A könyvtári állományok pusztulásának legfőbb tényezője a felhasznált papír ön
romlása. Sylvéstre hivatkozik az amerikai W. G. Barrow Research Laboratories megállapí
tására, amely szerint az USA-ban 1900 és 1939 között kiadott 500 megvizsgált könyv 
használhatóságának időtartama legfeljebb 50 év.

A szovjet beszámoló a világszerte sokasodó tárolókönyvtárakban felhalmozódó, 
kutatási szempontból többnyire nagyértékű dokumentumok romlásának a veszélyére 
hívja fel a figyelmet. Nem jobb a helyzet az ugyancsak romlékony iratanyaggal dolgozó
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levéltárakban sem: Sylvéstre közlése szerint a kanadai Public Archives becslése alapján 
mintegy kétezer „emberévnyi” (fő/év) munkaráfordításra lenne szükség ahhoz, hogy 
legalább a legfontosabbnak vélt fondok megmenthetők legyenek.

A múlt században kezdett elterjedni a papír tömeggyártása, aminek sanyarú 
kísérőjelensége, hogy az így gyártott papírt idővel saját savtartalma teszi tönkre, rombolja 
szét. A papír anyagába beépült, abszorbált sav világméretű veszedelemmé kezd válni. 
„Létkérdés, hogy sikerüljön egy világszerte alkalmazható papírmassza-savtalanítási eljárást 
kidolgozni — írja beszámolójában Hookway, majd hozzáteszi: — Az amerikai Library of 
Congress figyelemre méltó eredményeket ért el a probléma megoldása terén. A British 
Library ugyancsak reméli, hogy kutatási tervei valóra váltásával tevékenyen kiveheti 
részét a munkából.” A moszkvai Állami Lenin Könyvtár — mint ez Kartasov beszámoló
jából kitűnik — több össz-szövetségi kutatóintézettel és a leningrádi Szaltükov-Scsedrin 
Nyilvános Könyvtárral együttműködve jelentős eredményeket mutathat fel a papíranyag 
savtalanítása, a különböző szennyfoltok eltávolítása, a papír szintetikus anyagokkal való 
felületi kezelése terén. A kanadai Public Archives — Sylvéstre közlése szerint — kifejlesz
tett már egy tömeges savtalanításra alkalmas berendezést. A jelenleg még prototípus 
formájában létező berendezés naponta 150 könyvet képes savtalanítani, savtartalmukat 
közömbösíteni.

Mindhárom szerző hangsúlyozza az egyéb könyvvédelmi módszerek (restaurálás 
stb.) fontosságát, ugyanakkor felhívják a figyelmet a preventív védekezés elkerülhetet
lenségére. Ennek lényegét a Hookway a római jogból merített fogalommal határozza 
meg: a könyvvel, mindegyik könyvvel a „jó gazda” módjára kell bánni, azaz kímélni, 
óvni és tisztán kell tartani őket, könyvtárosoknak és olvasóknak egyaránt. Szükség 
esetén a sérülékenyebb dokumentumokat külön kell tárolni, speciális eszközökkel szállí
tani, gondoskodni a legkisebb sérülések azonnali kijavításáról stb. E védekezési kategóriá
ba tartozik az optimális tárolási feltételek (hőmérséklet, páratartalom, pormentesség) 
biztosítása.

Summázva a feladatokat: mindhárom beszámoló kiemeli, hogy a jelenleginél sokkal 
több gondot kell fordítani részint a könyvekben lecsapódott szellemi értékek átmentésé
re, illetőleg maguknak a történeti, formai stb. okokból értékes könyveknek a védelmére. 
Háromfajta feladatcsoport vázolható fel:

a) a dokumentumok kutatási szempontból jövőben is értékes intellektuális tartal
mának átmentése (mikrofilmezéssel),

b) a tartalmukra való tekintet nélkül is értékes dokumentumok preventív védelme, 
restaurálása,

c) a jövő könyvtárai állományának biztosítása a már tárolt, illetőleg folyamatosan 
szerzeményezett dokumentumok preventív védelmével.

A beszámolók nagyszabású intézkedés-sorozatról (szovjet), átfogó tervekről 
(kanadai) adnak számot. A gazdaságosság követelményét — és az ezzel összefüggő dönté
sek felelősségét — hangsúlyozza az angol jelentés, utalva arra, hogy a British Library 
Reference Divison-ja már ma is hozzávetőlegesen annyit költ az állomány védelmére 
(beleértve a köttetést is), mint a szerzeményezésre és az olvasószolgálatra (a katalógusok 
gondozásával együtt) összesen. Megszívlelendő Hookway intése: szemléletváltozást is el
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kell érni, nemcsak a könyvtárosok körében, hanem az olvasóknál is, akikkel meg kell 
értetni, hogy a dokumentumok rongálódás nélküli használata saját maguk (és utódaik) 
közvetlen érdeke.

És minálunk?

A felszabadulás óta nagyra nőtt könyvtári rendszerünk útja sosem volt könnyű: 
tartósabb visszaesések nélküli növekedését és erősödését „harcok*’ között kellett kivívnia. 
Hatalmas ellenlábasai között unos-untalan felbukkan a gazdaságpolitika szűkkeblű értel
mezése (amelynek jegyes szószólói a jogos takarékossági követelményeket elsősorban 
a könyvtárak költségvetéseinek rovására igyekeznek „megvalósítani”). Csoda-e hát, hogy 
könyvtáraink — ideértve a megőrzési szempontból fokozott felelősségűeket is — sokkal 
több gondot, figyelmet és anyagi eszközt fordítanak az állomány beszerzésére, mint az 
utókor számára való megmentésére. Ha meggondoljuk, nem marasztalhatok el azért, hogy 
elsősorban a mai olvasó, a mai könyvtárhasználó igényeit próbálják — egyre mostohább 
körülmények között — kielégíteni. A jövő olvasójával, a következő nemzedékek könyv
tárhasználóival való törődés, a könyvtárakban őrzött értékeknek számukra való átmentése 
elsősorban a mai olvasót rövidíti meg, de a szerzeményezés korlátozása a következő 
nemzedékeket is sújtja. Ördögi kör ez. A megcsappanó (legjobb esetben szerényen növek
vő, de az általános dokumentum-áremelkedéssel lépést tartani semmiképpen sem képes) 
szerzeményezési keretek az elvszerű állománygyarapítást egyszerűen lehetetlenné teszik, 
a gyarapítási politika a legjobb igyekezet mellett is esetlegessé, voluntarisztikussá válik. 
Köztudott dolog ez, éppannyira, mint a raktári férőhelyek országos hiánya, a különbség 
csupán annyi, hogy míg a beszerzési keretek stagnálása vagy csökkenése jobbára új jelen
ség, a raktári férőhely-hiányt népgazdaságunk felfutásának korszakában sem sikerült 
számottevően enyhíteni. Meg kell jegyeznem, hogy ez legkevésbé a könyvtárosokon múlt, 
akik mindent megtettek új raktárak, központi tárolókönyvtár(ak) létesítése érdekében. 
Ma már ilyen igényekkel fellépni szinte illetlenségnek, jó esetben naivitásnak számít. 
Pedig érdemes lenne végiggondolni, hogy a krónikus raktáriér-hiány milyen forintban és 
devizában is mérhető veszteséget okoz, részint az idő előtti kényszerű selejtezések, részint 
az egyes állományrészek ugyancsak kényszerű mozgatása, a könyvek elkerülhetetlen 
ide-oda szállítgatásai miatt. A korszerű könyvtári raktárak országos hiánya okozza, hogy 
számos könyvtár a könyvhigiénia elemi követelményeinek sem képes megfelelni (elsősor
ban éppen a legnagyobb és legértékesebb gyűjteményekkel rendelkezők). Itt kell szólni 
arról — ami egyébként szakmai axióma —, hogy a tárolt könyveket tisztán kell tartani és 
meg kell kímélni a porosodástól éppúgy, mint a túl alacsony és túl magas hőmérséklettől. 
De hol az a nagykönyvtárunk, amelyik legalább arra képes, hogy könyveit rendszeresen 
leporoltassa? (Pedig ez nemcsak egészségügyi, esztétikai szempontból, hanem a könyvek 
fertőzésének elkerülése érdekében is ajánlatos lenne!) A megoldást a technika nyújthatja, 
pontosabban nyújthatná, ha lenne pénz a szükséges berendezésekre. Beruházói-tervezői 
gyakorlatunkban azonban még a légkondicionálás is fényűzésnek számít...
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Van-e kiút?

A szerző úgy érzi, hogy bár nem közgazda, kívülállóként is képes jól-rosszul figye
lemmel kísérni gazdaságpolitikánk útját. Épp mert tisztában van a megoldandó feladatok
kal, elismeri a szigorú takarékosság követelményét. Ügy véli azonban, hogy mindenfajta 
takarékosság akkor érheti el célját, ha nem csupán a pillanatnyi igényeket, hanem a hol
nap — a közeljövő — érdekeit is figyelembe veszi. A Könyvtári Figyelő olvasói számára 
ugyan nyilvánvaló, a kívülállók számára azonban — úgy tűnik — már kevésbé —, hogy 
a könyvtárainkban őrzött tudományos és szakkönyvállomány jelentős, sőt pótolhatatlan 
értékeket képviselnek. Nem szeretem a patetikus fordulatokat, ezúttal azonban a valóság 
drámai: ezeknek az értékeknek a jelentős részét rövidebb vagy hosszabb távon a pusztulás 
fenyegeti. Közéjük tartoznak a legújabb tudományos eredményeket hordozó, sokszor 
rendkívül drága (több tíz- vagy százezer forint értékű, devizáért beszerzett) folyóirat
évfolyamok éppúgy, mint a nemcsak csereértékük, hanem művelődés- és tudománytörté
neti becsük miatt jelentős hazai és külföldi eredetű nyomtatványok. A pusztulás veszélye 
többféle: a selejtezésen kívül (amely a viszonylag friss szakirodalmat ritkítja) a legtöbb 
gondot a rossz tárolás és a papírromlás okozza. Közismert, hogy szakképzett restauráto
rok hiányában (csak a legnagyobb könyvtárak némelyikében dolgozik néhány) az orszá
gos restaurálási kapacitás csak töredéke a szükségesnek. A „házon kívül” végzett 
könyvrestaurálás nehézkes és meglepően drága (az erre alkalmas szakemberek jórésze az 
előbb említett nagykönyvtárakban dolgozik). Ennek következtében ma még csak becsülni 
sem lehet, hogy mikorra sikerülhet az állami és nem állami (például: egyházi) könyvtárak
ban romló legfontosabb könyvértékeket a pusztulás elől megmenteni. És közben a veszé
lyeztetett könyvek állaga napról-napra romlik...

Könyvvédelmünk országos helyzetéhez tartozik, hogy nincs a tömeges, k o m 
mersz” kötészeti munkákat elvállalni képes központi kötészeti üzem. A könyvtárak, saját 
kis műhelyeiken kívül kisiparosokra, újabban téesz-üzemágakra vannak utalva, de az 
országosan jelentkező igényt ezek sem képesek kielégíteni. Igaz, pénz se nagyon van 
a köttetésre, hiszen a könyvbeszerzéstől kellene elvonni.

A problémák egy részére megoldást az állományt helyettesítő mikrofilmezés adhat
na (legalább egyes dokumentumtípusok esetében). Az országosan jelentkező szükségletek 
kielégítésére azonban nemcsak kapacitás, pénz sincs.

Az állományvédelem ilyen állapota mellett ki gondolhatna a frissen beszerzett 
művek savtalanítására, amihez — éppúgy, mint a restaurálás kibővítéséhez és korszerűsíté
séhez — modern technológiák bevezetésére lenne szükség. Pedig a restaurálással foglalkozó 
maroknyi könyvtárban értékes kutatómunka folyik, igaz, nem állami kutatási feladatként, 
hanem szinte néhány lelkes szakember „hobby ”-jaként.

Az állományvédelem országos problematikája annyira összetett és oly mértékű 
anyagi áldozatokat igényel, hogy megoldása nyilvánvalóan csak lépésről-lépésre képzelhe
tő el. A kiút keresése (és meglelése) alighanem messze túlnyúlik a könyvtárügy, sőt 
a művelődési tárca illetékességi körén. A kezdeményezésnek, sőt a megfelelő országos 
könyvtári állományvédelmi politika felvázolásának mégis innen kellene kiindulnia, vagyis 
a problémával — amely megítélésem szerint legalább olyan súlyú, mint a műemlékvéde
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lem — először szakmai síkon kellene foglalkozni. Ki kellene dolgozni az állományvédelem 
olyan országos koncepcióját, amely a nagykönyvtárak között létrehozandó munkameg
osztás keretében megoldást irányozna elő a megőrzési, konzerválási és restaurálási, köté
szeti és mikrofilmezési feladatokra, tervbe venné a megfelelő laboratóriumok, országos 
feladatkörű üzemek kiépítését, a kutatómunkák kibővítését (az OMFB támogatásával).

Ilyenfajta — nagyszabású — program lebonyolításához kétségtelenül nem a legalkal
masabbak a pillanatnyi népgazdasági adottságok. A feladat előkészítése és a lehetőségek 
megfelelő végrehajtása véleményem szerint mégsem halasztható. Ugyanis: tetszik vagy 
nem tetszik, a könyvtári állományok átörökítéséért miénk a felelősség utódaink előtt.

AZ AGRIS létrehozására 1970-ben született meg az elhatározás, és a rendszerépítés 
munkálatai a FAO támogatásával 1971-ben meg is kezdődtek. (Az AGRIS célkitűzéseiről 
és feladatairól szóló közleményt ld. a Könyvtári Figyelő 1975/6. számában, 659—665.p.) 
A rendszer 1975-ben kezdett működni, illetve szolgáltatásait — az AGRINDEX című 
bibliográfiát és az AGRIS mágnesszalagot — havi rendszerességgel ekkor kezdte kibocsá
tani. Jelenleg az adattárból retrospektív szolgáltatásokat is ad és on-line módon is hozzá
férhető. Az AGRIS gyűjtési területe az agrártudományok köréből a vonatkozó dokumen
tumok. Jelenleg 500 000 dokumentum adatai találhatók adattárában, az évi gyarapodás 
pl. 1979-ben: 132 000 dokumentum adata. A rendszer angol nyelvű. Az inputot az adat
tárba a rendszer tagközpontjai — nemzeti, illetve regionális központok — (számuk már 90 
felett van) szolgáltatják be. Az AGROINFORM arra törekszik, hogy e nagy és értékes 
adattárához lehetővé tegye a hazai felhasználók hozzáférését. Ennek érdekében az AGRIS 
mágnesszalagok segítségével kialakította SDI szolgáltatását AGIT — AGRIS Szolgálat 
néven, és 1980-tól — megrendelésre — a kutatásban, oktatásban dolgozó szakembereknek 
rendszeresen eljuttatja a témájuknak megfelelő bibliográfiai tájékoztatást. E jeladó 
szolgáltatás mellé az AGROINFORM fokozatosan kiépíti a másolatszolgáltatást is. Az 
AGRIS mellett létrejött az AGLINET nevű hálózat, amelynek tagjai (nagy mezőgazdasági 
könyvtárak) rendelkezésre bocsátják az AGRIS-ban regisztrált dokumentumokat, illetve 
másolatokat. Az AGROINFORM az AGLINET és más lehetőségek igénybevételével 
a hazai felhasználók dokumentum-másolati igényeit igyekszik kielégíteni. A rendszerrel, 
illetve a szolgáltatásaival kapcsolatos további információk az AGROINFORM címén 
(Bp. Pf. 15. 1253), vagy telefonon az AGIT — AGRIS Szolgálatnál (160—020) kaphatók.

(GÁL ANDORNÉ HÍRADÁSA.)
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VÁLASZÚTON A KURRENS MAGYAR CIKKBIBLIOGRÁFIA

SONNEVEND PÉTER

Visszatekintés

Szinnyei szaktudományi repertóriumai, Petrikéknek a legfontosabb korabeli folyó
iratok „tartalomjegyzékét” is felvevő ciklusbibliográfíái után a hazai cikkrepertórium 
(újjá)születési dátuma 1946: ekkor indult az Országos Széchényi Könyvtár feladatvállalása 
eredményeként, a Magyar Nemzeti Bibliográfia mellékleteként, Dezsényi Béla szerkeszté
sében a Magyar Folyóiratok Repertóriuma. A ma 35. évfolyamát író kiadvány számos 
— gyűjtőköri, címleírási, mutatózási, előállítási — változáson ment keresztül, lényegében 
azonban a mennyiségi növekedés mellett az érdemi változatlanság jellemzi. Dezsényi 
1946-os Bevezetés-ének sorai szerint: „A cikkbibliográfia tartson lépést anyagával s mint 
az, a jelenre tekintsen vagy a jövőbe és ne vissza a múltba. Az anyag nagy tömege a cikk- 
bibliográfust válogatásra kényszeríti. Nem vehetünk fel mindent, a hosszú tudományos 
cikkektől kezdve a hírlapi cikkecskékig. Egyelőre a legfontosabb, elsősorban a tudomá
nyos folyóiratokat tartjuk szem előtt... A szaktudóson kívül egyre inkább tekintettel 
kívánunk lenni a gyakorlati élet emberének — politikusnak, közgazdásznak, publicistá
nak — igényeire is... Célunk a szakember gyors tájékoztatása az őt érdeklő szakirodalom
ról.” Ezek a funkciók máig sértetlenül érvényesülnek.

A hazai könyvtári-bibliográfiai gondolkodás alakulása az idők során a repertórium 
minősítésének megváltozását hozta magával: a szakterületileg nem korlátozott, tehát 
általános bibliográfia a „nemzeti bibliográfia” címkét érdemelte ki (az 1977-es címválto
zás ehhez a megfontoláshoz is kapcsolódik, amióta a címe: Magyar Nemzeti Bibliográfia. 
Időszaki Kiadványok Repertóriuma — MNB IKR), talán nem tévesen, mindenesetre 
e tézis véleményem szerint lehetővé tesz (tett) további pontatlan következtetéseket. 
Kettőt említek ezen elméleti indíttatású (doktrinér) nézetekből. Az egyik szerint a cikk- 
bibliográfia — mint nemzeti bibliográfia — alapvető funkciója a regisztrálás. Vagyis 
a repertóriumnak csak a legminimálisabb válogatási jogköre fogadható el, azaz a maihoz 
viszonyítva a szolgáltatást radikálisan teljessé kell tenni. Nem elsősorban azért doktrinér 
e felfogás, mert a belőle fakadó elvárás gyakorlatilag nehezen kivitelezhető (csak sokszo
rosra duzzasztott feldolgozói-szerkesztői-sokszorosító apparátussal), hanem azért, mert 
nem számol a könyvek és a cikkirodalom közti fontos különbséggel, jelesül avval, hogy 
az utóbbi voltaképpen egy hallatlanul heterogén műfajokat jelző fogalom, míg a könyvek 
esetében megfoghatóan tipizálható változatokat felölelő dokumentumtípusról van szó. 
Míg tehát a könyvek teljeskörű regisztrálása eredményeként a nemzeti bibliográfia szüle
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tik meg, a cikkirodalom bibliografizálásától nem várható átfogó regisztratív funkciót 
teljesítő „nemzeti bibliográfia” , a cikkirodalom bibliografizálása joggal hasonlítható 
a meghatározott tájékoztatási funkciókat ellátó információs szolgáltatásokhoz.

Egy másik — szerintem hibás — következtetést legtúlzóbban az 1961-es gödöllői 
bibliográfiai munkaértekezlet egyik résztvevője fogalmazott meg, mikor azt állította, hogy 
a kurrens általános nemzeti bibliográfia léte feleslegessé teszi a kurrens nemzeti szakbib
liográfiákat (nemzeti szakbibliográfia e felfogás szerint csak retrospektív szintézisként 
fogadható el). E tézis a fentebbiek értelmében elméletben sem indokolt, de a gyakorlat 
is csattanósan megcáfolta ezt az elmúlt húsz év kurrens szakbibliográfiáinak egyre növek
vő számával (ezek áttekintésére az alábbiakban még visszatérek). Az általános (nemzeti) 
bibliográfia és a (nemzeti) szakbibliográfiák ma sem ritka — sőt nemegyszer merev — 
szembeállítása még élesebben veti fel a kérdést: valóban helyes, pontos-e a cikkrepertó
rium „nemzeti bibliográfiává” minősítése? Válaszom az előbbiekből önként adódik: 
helyesebb az általános cikkbibliográfiát olyan átmenetként felfogni, amely egyrészt 
hasonlítható a nemzeti bibliográfiai sorozatokhoz — vagy általánosabban a dokumentum- 
típusra specializálódott információs rendszerekhez (pl. könyvek, folyóiratok, kutatási 
jelentések) —, másrészt a rendeltetésnek való megfelelés szándéka („a szakember tájékoz
tatása az őt érdeklő szakirodalomról”) okán közelíthető a szaktudományi információ- 
ellátás formáihoz is. E közelíthetőség egyik legfontosabb jegye a repertórium felől nézve 
a válogatás kényszere, míg a szakbibliográfiák irányából gondolkodva igen fontos tény, 
hogy ezek léte elgondolhatatlan a vonatkozó szaktudományi cikktermés felvétele nélkül. 
E megfontolások csapásán haladva adódik a következő gondolat: a cikkbibliográfia léte 
és alakulása összhangba hozandó a szaktudományi információellátási igényekkel. Más 
szóval: a közvetlen felhasználásra szánt cikkbibliográfia készítőinek számolniuk kell 
— egyebek mellett — a kurrens szakbibliográfiák, általánosabban a szakterületi informá
ciós rendszerek helyzetével, igényeivel is. Egy, az általános (cikk) bibliográfia elsőbbségét, 
meghatározó jellegét hirdető nézettel szemben tehát inkább azt vallom, hogy a cikk
bibliográfia maga is meghatározott, ugyanakkor helyes értelmezésben megőrzi befolyásoló 
szerepét is.

A magyar cikkbibliográfia negyedfélévtizedes fejlődése több-kevesebb egyenletes
séggel lépést tartott a hazai kiadvány termés gyarapodásával.

Az első tíz évben az eleinte még viszonylag szerény kiadványszám kétszeresére nőtt, 
majd az elmúlt húsz év alatt majdnem további megháromszorozódás következett be 
(1. táblázat).

A cikkbibliográfia 35 évfolyama becslésszerűen 400—450 ezer leírást tartalmaz. 
A 2. átblázat adatai jól illusztrálják a mennyiségi fejlődést és a tematikai megoszlás 
alakulását.

Miközben 30 év alatt a gyűjtőkörbe bevont források száma közel hatszorosra nőtt, 
a feldolgozott cikkek száma is több mint ötszörösére emelkedett. A vizsgált időszak alatt 
a növekedés más görbét mutat itt, mint a kiadványoknál: itt az első tíz év közel két és 
félszeres növekedést hozott, majd a további húsz év ennek megduplázódásához vezetett. 
Vagyis míg az első tíz évben az egy folyóiratból feldolgozott cikkek száma emelkedett 
(átlagban 40-ről 47-re), a későbbiekben e tendencia megfordult (s tartósan 35 -40  közt 
ingadozik).
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Az MFR (MNB IKR) forrásbázisa

Év Feldolgozott kiadványok száma
1949 106 100%
1959 219 207%
1969 357 337%
1980. június 615 580%

1. táblázat

Az MFR (MNB IKR) által feldolgozott cikkek száma

Év 1949 1959 _________ 1969 1979
T udományágazat szám % szám % szám % szám %

1. Társadalomtudományok
ebből:

1593 37,1 3814 37,0 5834 44,5 9902 46,1

közgazdaság 202 4,7 359 3,5 828 6,3 1851 8,6
állam- és jogtudomány 124 2,9 233 2,3 294 2,2 519 2,4
művészetek 209 4,9 628 6,1 809 6,2 1310 6,1
nyelv- és irodalomtud. 351 8,2 826 8,0 904 6,9 1497 7,0

2. Természettudományok 
ebből :

416 9,7 1614 15,7 1579 12,0 2740 12,7

fizika — — 252 2,4 266 2,0 492 2,3
kémia — — 378 3,7 436 3,3 909 4,2
biológia j 415 4,0 343 2,6 439 2,0

3. Orvostudomány 1073 25,0 1626 15,8 2015 15,4 2606 12,1
4. Agrártudomány

ebből:
380 8,9 847 8,2 865 6,6 1332 6,2

állatorvostudomány 88 2.0 109 1,0 64 0,5 1 126 0,6
5. Műszaki tudományok 827 19,3 2400 23,3 2822 T í r ' 4923 22,9

összesen 4289 100,0 10301 100,0 13115 100,0 21503 100,0
Láncindex 100% 240% 307% 501%

2. táblázat

A tudományos kutatók és hazai folyóiratokban megjelent cikkeik

Év 1969 1977
T udományágazat kutatók % cikkek % kutatók % cikkek %

1. Társadalomtudományok 3428 15,4 2960 27,6 7003 19,0 4640 32,8
2. Természettudományok 3200 14,4 1867 17,4 4910 13,3 1796 12,7
3. Orvostudomány 2550 11,5 2072 19,3 3525 9,6 2406 17,0
4. Agrártudomány 1946 8,8 1450 13,5 3032 8.2 2060 14,5
5. Műszaki tudományok 11083 49,9 2382 22,2 18333 49,8 3259 23,0

összesen: 22207 100,0 10731 100,0 36803 100,0 14171 100,0
Forrás: Tudományos kutatás és fejlesztés 1969. Bp. KSH, 1970. 4 8 ,6 0 . p. 

Tudományos kutatás 1977. KSH, 1979. 16 ,66  67. p.

3. táblázat
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Mielőtt a szakterületi megoszlásról esne szó, viszonyításképpen néhány adat kíván
kozik ide a KSH kutatási statisztikáiból: a tudományos kutatók teljes létszámáról és hazai 
cikk-publikációikról (3. táblázat).

A 2. és 3. táblázat együttes vizsgálata mutat azonos és eltérő tendenciákat is. 
Azonos mindenekelőtt az, hogy mind a repertórium, mind a statisztikában szereplő 
kutatók és cikk-termésük szerint növekszik a társadalomtudományok részaránya (különö
sen szembetűnő a közgazdaságtan térhódítása). Az a sajátos jelenség viszont, hogy 
a repertóriumban társadalomtudományinak minősített cikkmennyiség tartósan kétszere
sen meghaladja a statisztikában kimutatottat, feltehetően több okból eredeztethető: 
nyilván a társadalomtudományok terén való publikálás kötődik a legkevésbé egyfajta 
„főhivatású” kutatói státuszhoz, másrészt szerepet játszhat ebben a repertórium „elfo
gultsága” is, mind a válogatásban, mind pedig a szakcsoportosítás során. Azonos tendencia 
még az orvostudományok részarány-csökkenése is (ugyancsak mindhárom adatsor 
szerint), illetőleg a műszaki tudományok szinttartása. Eltérő a 2. és 3. táblázat nyújtotta 
kép a természettudományoknál — a repertórium nem mutatja a KSH szerinti részarány
csökkenést —, és az agrártudományoknál, — ahol viszont épp fordított a helyzet. Még egy 
figyelemreméltó összefüggés a 3. táblázat elemzéséből: minden tudományágazatban 
csökken az egy kutatóra eső folyóiratcikkek száma (miközben a természettudósok az 
átlag körüli cikkírói hajlandóságot mutatnak, a műszakiak ettől lényegesen elmaradnak, 
a többi három csoport viszont messze az átlag fölött vállalkozik erre a műfajra).

A változás indítékai

A repertórium indulásakor érzékenyen reagált az új társadalom növekvő tudomá
nyos szükségleteire, s fennállása első évtizedében bizonyára fontos eszköze volt a tudomá
nyos ismeretek terjedésének, a kutatói-társadalomirányítói információs igények 
kielégítésének. Az ötvenes évek végétől azonban fokozatosan új helyzet állt elő: a kiépült 
felsőoktatási és kutatóintézeti hálózat igényei egyre nyilvánvalóbban szakosított könyv
tári-tájékoztatási ellátási formákat kívántak meg. 1957-ben indult a Magyar Orvosi 
Bibliográfia, 1960-ban a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia..., hogy azután a 60-as évek 
végén Fügedi Péterné elemzése* már mintegy két tucat kurrens nemzeti szakbibliográfiára 
terjedjen ki. Ez az irányzat azóta csak erősödött, — ma az ide sorolható jegyzékek száma 
eléri a negyvenet. Ezek elemzése ismét kívánatos lenne, alábbi felsorolásunk csak a hely
zet érzékeltetésére alkalmas ( 4.táblázat).

Ilyen gazdagság láttán jogosan merül fel az a gondolat, hogy e lehetőségeket szerve
zetten, rendszerszerűen is jó lenne hasznosítani. Korábban már szóltam arról, hogy nem 
tartom indokoltnak az általános és a szakbibliográfiának mint eltérő bibliográfiai típusok
nak a szembeállítását, különösen nem a cikkirodalom feltárása-közvetítése terén. Ezt

* Kurrens nemzeti szakbibliográfiák elemzése, összeállította FÜGEDI Péterné. Bp. NPI, 1972. 
59 p.
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Kurrens nemzeti szakbibliográfiák (ETO-rendben)*

Szakterület Megjelenési Periodicitás 
forma

1. tudomány szervezés I 6 /év
2. könyv tárügy ö 4 /év
3. könyvtörténet I 1/év
4. sajtó I 2/év
5 .társadalomtudományok (szelektált) ö 4 /év
6 .politika, közgadaság (szelektált) I 4 /év
7. szociológia ö 4 /év
S.munkásmozgalomtörténet I 4/év
9. közgazdaságtudomány ö 1/év

10. idegenforgalom ö 1/év
11. kereskedelem ö 1/év
12.állam- és jogtudomány ö 2 —3 évente

állam- és jogtudomány (szelektált) I 2/év
13. hadtörténet I 1/év
14. felsőoktatás ö 2/év
15. pedagógia ö 6 /év
16. közművelődés ö 4/év

közművelődés (szelektált) I 1/év
17. néprajz ö 5 évente
18. hidrológia ö 1/év
19. antropológia 1 1—2 évente
20. orvostudomány ö 4(6)/év
21. kardiológia I 2/év
2 2 .urológia stb, I 2/év
23. állatorvostudomány ö 1/év
.... műszaki tudományok (15 szakterület) ö 12/év mind a 15 Műszaki 

szemlesorozatban (1981-től)
2 4 .városi közlekedés ö 5 évente
2 5 ,mezőgazdaság, élelmiszeripar, állategészségügy ö 4/év
26. növényvédelem ö 4/év
27 .húsipar ö 6 /év
28. vendéglátás ö 2 évente
29 .könyvkiadás és -kereskedelem I 5 /év
3 0 .építésügy (szelektált) ö 1/év
31 .környezetvédelem ö 5 évente
32. művészettörténet 1 1/év
33.fotoesz tétika ö 1/év
34. filmművészet ö 1/év
3 5 .testnevelés és sport ö 1/év
3 6 .irodalom, irodalomtudomány ö 1/év
3 7 .irodalom (szelektált) ö 4/év
3 8 .szépirodalmi művek recenziói I 4/év
3 9 .szovjet irodalom fordításban I 1 /év
40. régészet 1 1/év
4L  honismeret 1 2/év
42. történettudomány 1 1/év

történettudomány (szelektált) I 1/év
43. levél tárügy 1 
* I = időszaki kiadványban; Ö= önálló kiadvány

4. táblázat

1/év
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most azzal folytatom, hogy — megfelelő minőségi kívánalmak teljesülése esetén — a nagy
mérvű párhuzamosság csökkentése, a szakbibliográfiákkal való partnerség, egyfajta társ
sorozatokká való átalakulás útján: racionális, célirányos lépés. A cikkekről nyújtandó 
megfelelő bibliográfiai ellátás a tartalmi teljesség, az igényes feldolgozás, a megfelelő 
mutatórendszer követelményei mellett természetszerűleg feltételezi a viszonylag gyors 
átfutási időt. Ezen elvárásnak a fenti adatokból következően az orvostudományi, a mező- 
gazdasági, néhány társadalomtudományi (pedagógia, szociológia stb.) és — 1981-től — 
az OMKDK Műszaki Lapszemle-sorozatai felelnek meg.

Rövid nemzetközi körkép

IFLA-áttekintések és a szakirodalom adatai szerint mintegy 35—40 országban van 
az általános cikkbibliográfia műfajába tartozó vagy ahhoz hasonlítható szolgáltatás. Ezek 
a következőképp csoportosíthatók:

a) a szocialista országok többségében (fontosabb kivétel az NDK) alapvetően 
a szovjet példa nyomán a második világháborút követő évtizedben létrejöttek az általános 
cikkbibliográfiák (a jugoszláv három, a román még több szakterületi sorozatban jelenik 
meg);

b) a fejlett tőkés országokban általánosnak mondható az a megoldás, hogy a tudo
mányos értékű cikkanyag feldolgozása és szolgáltatása az egyes szakterületi információs 
rendszerekben történik az egyetemes cikkirodalom kezelésével együtt (egyedi a francia 
megoldás: a CNRS szakterületi referáló lapjaiban külön névmutató hívja fel a figyelmet 
a francia szerzők írásaira); ugyanakkor több országban (pl. a skandináv országok, Kanada, 
NSZK) van példa az ismeretterjesztő színvonalú cikkanyag általános bibliográfiába való 
foglalására; végül néhány ország (Nagy-Britannia, Japán) esetében a cikk bibliográfia csak 
a társadalom- illetőleg a humán tudományokra terjed ki;

c) sok fejlődő országban a nemzeti bibliográfia a könyvekkel együtt tartalmazza 
a kisszámú folyóiratban megjelent cikkeket is.

Mindebből ismét az a következtetés vonható le, hogy a(z) (általános) cikkbibliográ
fia léte és feladata alapvetően az adott ország könyvtári-információs helyzetéhez igazodik.

Átszerveződik a magyar cikkbibliográfiai ellátás

A cikkbibliográfiai szolgáltatás kooperációs alapra való helyezése a fentiekben 
említett minőségi kívánalmak (tartalmi teljesség, megfelelő átfutási idő, igényes feltárás 
és mutatózás) mellett még olyan szempontok figyelembevételét igényli, mint a társada
lomtudományok iránti komplex igény, valamint az új rendszer megbízhatósága (korláto
zott számú, szakmailag felelős partnerek). Ha előbb azt mondtuk, hogy az átfutási idő 
„rostáján” valóban kurrensnek a mezőgazdasági, orvostudományi, néhány társadalomtu
dományi és a műszaki területeken a Műszaki Lapszemle sorozatai (amelyek 1981-től 
a magyar cikkanyagot is tartalmi teljességre törően listázzák) bizonyulnak, ezen újabb
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szempont alapján előttünk állnak a repertórium lehetséges társsorozatai, mind komoly 
szakinformációs intézmény gondozásában:

— orvostudomány : Magyar Orvosi Bibliográfia (Országos Orvostudományi Informá
ciós Intézet és Könyvtár* ÓIK, korábban: OOKDK);

— mezőgazdaság, állatorvostudomány, élelmiszeripar: Magyar Mezőgazdasági 
Bibliográfia (MÉM Információs Központja);

— műszaki tudományok, iparágak: Műszaki Lapszemle szakterületi sorozatai, pl. 
Bányászat, Elektrotechnika, Vegyipar — a magyar és külföldi szakanyag együtt 
(OMKDK).

Az Országos Széchényi Könyvtár e társintézményekkel megállapodást kíván kötni 
az együttműködés részleteinek rögzítése céljából. Ennek lényege az, hogy az OSZK 
a jelenlegi szakaszban is fenntartja érdemi felelősségét a hazai cikkirodalomról nyújtott 
bibliográfiai ellátásért, s ennek érdekében a kötelespéldányra alapozva változatlanul 
folyamatosan áttekinti a teljes magyar időszaki kiadványtermést, hogy a partnereknek 
biztosítani tudja az úgynevezett szóródó irodalmat (az általuk nem figyelt forrásokból). 
A profil-folyóiratok feldolgozása és a szakterületi bibliográfia előállítása pedig változat
lanul a szakközpontok feladata.

Ily módon az OSZK cikkbibliográfiai kiadványa a társadalom- és természettudomá
nyok (ETO-nyelven kifejezve: a 0—3, 5 és 7—9 főosztályok) anyagát fogja tartalmazni. 
Szolgáltatásunk információs értékét kívánjuk növelni azzal, hogy az eddiginél szélesebben 
fogjuk feldolgozni a kulturális-művészeti események bírálatait, és ami lényegesebb, a teljes 
társadalomtudományi anyagról éves tárgyszómutatót fogunk összeállítani az Új Könyvek 
kumulált tárgyszójegyzéke alapján (ezzel egyidejűleg egyszerűsítjük szakrendünket: 
a két tudomány ágazat anyagát mintegy 100 szakcsoportba rendezzük). A tárgyszavazás 
során különös figyelmet fordítunk a helytörténeti-helyismereti szempontokra, vagyis 
a cikkekben tárgyalt földrajzi helyek neveinek kivetítésére. Az új repertórium első száma 
1981 januárjában kerül a felhasználók kezébe.

A távolabbi jövő: alternatívák

Az alábbi vázlatos gondolatok talán további ösztönzésül szolgálnak a hazai cikk
bibliográfia gondjairól kezdeményezett 1979-es egyesületi eszmecsere folytatásához. 
A kérdés ez: milyen megoldás képzelhető el egy évtized múlva, a századfordulóhoz 
közeledve? Feltételezve eközben, hogy addigra tényleg elkerülhetetlen lesz a könyvtári- 
-tájékoztatási tevékenység egységes koncepción, megfelelő érdekeltségi rendszeren alapuló, 
a hazai és nemzetközi lehetőségeket összehangoló, a számítástechnikát széleskörűen 
alkalmazó fejlesztése.

A feltárás tekintetében a kívánatos irány egyértelműen az egyszeri feldolgozás. 
Ennek legegyszerűbb (legegyszerűbb, de nem egyszerű!) megoldása az, ha a megosztott 
(kooperációs) feldolgozásban részt vevő partnerek meghatározott források feltárását 
vállalják, s a más szakterület körébe eső leírásokat kölcsönösen kicserélik egymás közt. 
Ezt az együttműködést a teljes kiadványtermést áttekintő OSZK koordinálhatná.
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Több megoldás képzelhető el a szolgáltatás oldalán. Az nyilvánvalónak tűnik, hogy 
a szakterületi információs rendszereknek mind a bel-, mind pedig a külföldi dokumen
tumokról egységes tájékoztatást kell nyújtaniuk, s a felhasználó döntheti el, hogy mire 
tart igényt. Ez a szaktudományi cikkbibliográfiai ellátás egyszerű modellje. Kérdés, hogy 
kell-e — párhuzamosan, kiegészítőig — valamiféle egységes bibliográfiai adatbázis 
(a könyvek nemzeti bibliográfiájának leendő nemzetközi MARC-szalagjaihoz hasonlóan) 
a magyarországi cikktermésről? Jómagam ebben óvatosan kételkedem.

Másik — a fentitől funkcionálisan különböző — output-lehetőség lenne egyfajta álta
lános közművelődési cikkbibliográfia gondozása (ennek mai kezdeteit a Látóhatár havi 
bibliográfiái, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár negyedévi társadalomtudományi bibliográ
fiái és a Kossuth Kiadó által gondozott politikai tallózó folyóirat, a negyedévi A politikai 
vitakör kiskönyvtára * politikai-társadalomtudományi cikkválogatása jelenti, mindegyik 
mintegy' másfél-kétezer leírást tartalmaz éves szinten). Talán egy ilyen általános cikk
bibliográfiát lesz érdemes gépi úton előállítani (ahogy Svédországban teszik)?

Valahol az ismeretterjesztő célzatú cikkbibliográfia és a szaktudományi információ- 
ellátás között még egy szükséglet kielégítésével is foglalkozni kell: a helyismereti tevé
kenységhez szükséges információk szolgáltatásával. Ma ennek egységes megoldása még 
csak az elképzelés, az első kísérletek szintjén mozog. Elképzelhető, hogy a szaktudományi 
rendszerektől átvehető információk szétosztását és a kiegészítő feltárás (napilapok stb.) 
koordinálását a leginkább érdekelt FSZEK vállalná el. Kérdéses lehet viszont, hogy 
a helyismereti információellátás korszerű gépi formái meghonosíthatók-e párhuzamosan 
20 helyen, s nem kellene-e távlatilag inkább 5—6 regionális központban gondolkodni?

Lehetőségeket villantottam fel, érezve annak kényszerét, hogy a válaszúira érkezett 
cikkbibliográfia jövőjét — az átfogó szakmai érdekek függvényében — közösen, nyilváno
san kell meghatároznunk.

A WIEWDATA-RENDSZEREK (a kommersz házi TV-képernyővel használható informá
ciókeresési rendszerek) első nemzetközi konferenciájára 1980. márciusában került sor 
Wembleyben. Bemutatták az angol Prestel, a francia Teletel, a kanadai Videotex és 
a japán Captain rendszert, beszámoltak a Nyugat-Európa csaknem minden országában 
— elsősorban az angol rendszer alapján — folyó munkálatokról. Hasonló tárgyú nemzet
közi konferenciát rendez 1980 decemberében egy nyugatnémet cég is Düsseldorfban.

(Nachrichten für Dokumentation, 1980. З.по.)
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EGY KIS ELŐZETES... A Magyar Szabványügyi Hivatal kezdeményezésére könyvtárügyi 
szakemberek bevonásával évek óta folynak azok a munkálatok, melyeknek végcélja az, 
hogy a magyar könyvtár- és információügy számára rendelkezésre álljon a valamennyi 
dokumentumtípus bibliográfiai leírását szolgáló, az ISBD-k szellemében fogant, egységes 
rendszert alkotó hazai szabványcsalád. A „3424-esek” három tagja már megjelent 
(3424/1—7? Bibliográfiai leírás. Könyvek, 3424/3—79 Bibliográfiai leírás. Szabadalmi 
dokumentumok és 3424/5—80 Bibliográfiai leírás. Szakfordítások), mások a kidolgozás 
stádiumában vannak, vagy éppen a közeli publikálás előtt állnak (3424/2... Időszaki 
kiadványok, 3424/4... Szabványok, 3424/6... Disszertációk, 3424/7... Kutatási jelentések). 
Jelen tájékoztatónkban az időszaki kiadvány-szabványról adunk rövid híradást. — A kidol
gozás során a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy könyvtári gyakorlatunkban e doku
mentumtípus vonatkozásában nincs egységes terminológia, sőt, ami még zavaróbb, az 
egyes fogalmakat más és másképp értelmezik kis és nagy, szakkönyvtárak és közművelő
dési könyvtárak. Éppen ezért a kidolgozók nagy súlyt fektettek a fogalom-meghatározá
sokra. E meghatározások felölelik az időszaki kiadványokkal kapcsolatban használatos, 
vagy éppen újonnan alkotott fogalmak legszélesebb körét. Itt és most csak azokból adunk 
„egy kis előzetest” ,, amelyeket szakemberek és nem-szakemberek egyaránt, szinte nap 
mint nap használnak, talán anélkül, hogy megpróbálták volna — akár csak sajátmaguk 
számára — az adott megnevezés tartalmát elemezni, mibenlétét kifejezni.

Folyóirat: általában szabályos időközökben (kéthetenként/félhavonta, havonta, kéthavon
ta, negyedévenként) megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése a tudományok, 
az irodalom és a gyakorlati élet egy körülhatárolt területével foglalkozó cikkek, tanulmá
nyok, adatok, rendszerint időtálló anyag közreadása, megtartva az időszerűség követelmé
nyét is. E típus általános jellemzője, hogy egyes számai (füzetei stb.) vegyes, több szerző
től származó cikkanyagot tartalmaznak, továbbá, hogy éves összefoglaló címlappal és 
tartalomjegyzékkel rendelkezik. Vannak azonban — tartalmi vagy szerkezeti felépítésüket 
tekintve — ettől eltérő jellegű folyóiratok -*• referáló lap, részcímes periodikum.

Hírlap (másképp: újság): szabályos időközökben (naponta, de legalább hetenként egyszer) 
megjelenő időszaki kiadvány (napilap, hetilap), amelynek célja az aktuális politikai, 
közgazdasági, irodalmi és egyéb események közlése és értelmezése.

Évkönyv: általában évente megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése egy 
szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetőleg munkásságának áttekintő 
ismertetése és/vagy az ezekre vonatkozó adminisztratív, statisztikai és egyéb — rendszerint 
összefoglaló — adatok közlése. Évkönyvnek minősülnek az egy évnél ritkábban (kétéven
te, háromévente stb.) megjelenő időszaki kiadványok is.
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Különszám: folyóiratok, hírlapok, évkönyvek olyan soron kívüli kötete (füzete, száma 
stb.), amely valami különleges okból vagy alkalomból, többnyire ezek állandó tárgykö
rétől vagy terjedelmétől eltérő, rendszerint elütő számozással jelenik meg.

Referáló lap: a folyóirat különleges válfaja, amely nem Önálló cikkeket, hanem másutt 
megjelent cikkek, művek ismertetését közli.

Részcímes periodikum: olyan — évi közös címlappal és tartalomjegyzékkel rendelkező — 
folyóirat, amelynek egy-egy száma (füzete stb.) egy-egy önálló tanulmányt tartalmaz.

Periodikum: a szabályos vagy szabálytalan időközökben megjelenő időszaki kiadvány- 
féleségek bármelyike, a sorozatok kivételével.

Sorozat: olyan időszaki kiadvány, amelynek minden részegysége — a sorozat főcímén 
kívül — részeimmel (saját főcímmel) rendelkezik. A sorozat részegységei lehetnek köny
vek, vagy képezhetnek időszaki kiadványokat.

Időszaki kiadvány: olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely 
egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból 
stb.) áll; ezeket számozásuk, keltezésük vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egy
mástól. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái (az előállítás módjára való tekintet 
nélkül):

— hírlapok
— folyóiratok
— évkönyvek
— időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjte

mények és hasonlók
— időszakosan megjelenő adat- és címtárak
— időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai
— számozott és számozatlan sorozatok.

(SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ HÍRADÁSA.)
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KITEKINTÉS

í

A CSEH KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK FEJLŐ D ÉSÉN EK  
2000-1G SZÓLÓ PROGNÓZISA

V
Az 1979 decemberében megjelent Prognóza veïejnych knihoven v CSR d e  
roku 2000 c. dokumentum alapján, amelyet a cseh Nemzeti Könyvtár kutatási 
és módszertani műhelyében M irko  és O n dre j V avrík  dolgozott ki,
és V lad im ír D rábek  látott el számítási melléklettel, FUTALA TIBOR tömörít-
vénye.

Egy-egy külföldi szakmai dokumentum a hazai érdekeltek és/vagy érdeklődők 
számára két szempontból lehet tanulságos. Egyfelől abból, hogy van-e benne valami 
szemléleti metodikai, megközelítési, kezelési — újdonság. Másfelől pedig abból, hogy: 
konkréten mi is van ott vagy mi is lesz ott. Nos, az itt ismertetésre kiszemelt prognózis 
mindkét szempontból méltó a Figyelmünkre. Szemléleti újdonságait közvetítendő, hadd 
éljek a széljegyzetek módszerével. Arról viszont, hogy ami van és ami lesz, hadd közöljek 
inkább csak adatokat.

Széljegyzetek a prognózishoz

Üde, okos és reális olvasmány. Eltűntek belőle a hitbuzgalmak, a babonák és 
a voluntarista megközelítések, amelyek szubjektív lényegűek akkor is, ha történetesen mi 
találtuk ki őket szocializmust célzó erőfeszítéseink hajnalán, majd azután szokásból és 
illemből jóidéig — a kelleténél mindenesetre tovább — ragaszkodtunk is hozzájuk.

Ezt az állításomat a prognózis azon kulcsfontosságú helyeire alapozom, amelyek 
révén ezúttal nem a festett egekbe emelkedik, hanem a „nagy valószínűség” sínjére áll rá 
az egész konstrukció. S mondanom se kelljen: a prognózis ettől lesz igazán szocialista, 
helyes, mert valós célra mutató és szervező iránytű.

A prognózis kulcsfontosságú és szemléletmeghatározó helyei közül a következőket 
kívánom a hazai szakmai közönség elé tárni:

1. A közművelődési könyvtárak funkcióinak értelmezése. Korábban Csehszlovákiá
ban is olyan közművelődési könyvtári funkciórendszer volt érvényben, amelyben a tudat- 
formálásra — a politikai és kulturális nevelő-művelő munkára — esett a fő hangsúly,
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s viszonylag kis szerepet kapott benne a szakirodalmi, szakmai tájékoztatási munka. 
S mindez ráadásul egymástól jócskán elkülönített követelmény volt: előbb sok-sok tudat- 
formálás, azután egy kis szakmai nevelés volt a penzum. E szemlélet, nem is nyomokban, 
ma is nem egyszer manifesztálódik a szakirodalom hasábjain és a különféle hivatalos 
dokumentumokban. A prognózis viszont egyértelműen kimondja, hogy a jövőben „követ
kezetesen kell érvényesíteni e könyvtárak társadalmi funkcióinak újszerű megközelíté
sét” , azaz tudni kell, hogy „a könyvtárügy társadalmi funkciójának egyik legfontosabb 
összetevője... a tudományos információk közvetítésének a szervezésében jelölhető meg”, 
s ennek megfelelően „a nevelés és a közművelés terén a könyvtárak mindinkább a tudo
mány és a technika területén működő tudományos-információs intézményekkel azonos 
funkciót fognak ellátni” . A tovább- és az önképzés keltette információs kihívásoknak való 
konkrét eleget tevés — vallja a dokumentum —> az az egyetlen reális alap, amelyen a köz- 
művelődési könyvtár valóságosan teljesítheti a maga természetesen továbbra is fennmara
dó tudatformáló funkcióját.

2. A z ellátás szervezésének megfordítása. A könyvtári rendszer eddigi és törvényileg 
is alátámasztott építkezési elve a hálózat volt, miközben az egyes hálózatok a tárcák vagy 
a területi tanácsok hatókörének megfelelően tagolódtak. Más szóval ez azt jelenti, hogy 
az egyes könyvtárak funkcionális önállóságát az egyes hálózatok funkcionális önállósága 
váltotta fel. Ez a szervezési elv napjainkra meghaladottá vált. „Ha a szolgáltatások rendsze
re továbbra is a központi könyvtárak szintjén összeköttetésben álló hálózatok szerint 
épülne, mindez közvetlen összeütközésbe kerülne a könyvtárügy mai alapfeladatával, 
és számottevően csökkentené képességét az információs és irodalmi szükségletek kielégí
tésében” — figyelmeztet a prognózis. Ezt elkerülendő, az egységes könyvtári rendszer 
szolgáltatásrendszerét a lépcsőzetesség elvén kell továbbfejleszteni, miközben az alapvető 
összetevő szerepét a könyvtárak helyi, illetve városi szolgáltatásrendszerének kell elját
szania. A könyvtári rendszer eddigiekben vertikális építkezését a horizontális együttmű
ködésen alapuló építkezésnek kell felváltania, legalábbis át- és átjárnia. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy — hazai terminológiával élve — a kulcskönyvtárak, mindenekelőtt 
a nemzeti könyvtár korszerű szintre hozása nem kiemelt feladat. Ellenkezőleg: a kulcs- 
könyvtárak korszerűsítése az előfeltétele annak, hogy a helyi-városi igényekből és szükség
letekből generalizált szolgáltatás-keresletet ténylegesen ki lehessen elégíteni. A szóban 
forgó „fordításban” az viszont annál határozottabban benne van, hogy „az eszi, nem eszi, 
nem kap mást”-rutinok ideje lejárt, nem szabad megengedni a rendszer és a részrendszerek 
öncélú működését, és a szolgáltatásoknak mindenképpen társadalmi szükségletekkel kell 
igazoltaknak lenniük.

3. A z információs rendszerek integrációja. E tekintetben a „szomszéd rétje sem 
zöldebb” esete áll fenn, ui. akárcsak nálunk, a Cseh Szocialista Köztársaságban „sem léte
zik olyan egységesítő szerv, amely az egyes rendszerek integrációjához vezető fejlődést 
irányítaná” . Ennek tanújelei, hogy nem tudni: a tudományos, műszaki és gazdasági 
információs rendszerbe is besorolt könyvtárak (ezt a besorolást a könyvtári törvény meg
létére fittyet se hányva, egy alacsonyabb rendű jogszabály végezte el) mennyiben tartoz
nak a könyvtári rendszerhez, azt még kevésbé, hogy a statisztikai, a tervezési stb. 
információs rendszer milyen úton-módon integrálódhat a könyvtárival és a Szakmai
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szakirodalmi információs rendszerrel. Az már tulajdonképpen mindegy is, hogy a prognó
zis konkrétan melyik főhatóságot jelöli meg e fejlődés irányítására termett és egyértelmű
en a felhatalmazott szervként (egyébként — megfelelően szülőhelye tárcahovatartozásá
nak — a prognózis a Kulturális Minisztériumra adja le a voksát), a lényeges az, hogy 
észreveszi és megfelelően kinagyítja ezt a szocialista országok mindegyikére jellemző 
irányítási „fából vaskarikát” , amely azután a működési és szolgáltatási skizofrénia legvál
tozatosabb előfordulásait idézi elő. Ezért, mondja ki a dokumentum, Csehszlovákiában is 
számolni kell azzal, hogy a könyvtári munka információs összetevőjének előtérbe kerülése 
folytán a fejlődés az állam egységes (integrált) információs rendszerének kialakítása felé 
visz majd, ám e rendszeren belül a könyvtárak klasszikus típusa megtartja a maga 
jelentős, esetenként vezető szerepét.

4. Lemondás arról, hogy minden társadalmi tulajdonban lévő könyvgyűjtemény 
könyvtárnak minősíttessék és mint ilyen a könyvtári rendszer része legyen. A rengeteg 
könyvtár és a minden könyvtár rendszerbe szervezésének fantazmagóriája Csehszlovákiára 
is jellemző volt. Ám könyvtári törvény ide, könyvtári törvény oda, a könyvkupacok csak 
ott szerveződtek könyvtárrá, a könyvtárak pedig csak ott ténylegesen működő hálózatok
ká, ahol ennek értelme volt, azaz ahol ez volt a feltétele a társadalmi (mikrotársadalmi) 
mértékű használatnak. A prognózis most ünnepélyesen lemond minden olyan társadalmi 
tulajdonban lévő gyűjteményecske rendszerbe szervezéséről, amely legfeljebb egy-egy 
hivatalnok, funkcionárius, vezető munkájának segédeszközéül szolgál. Sőt: még tovább is 
megy, mégpedig azon az alapon, hogy az egyes könyvtártípusok állománya érdemben 
gazdagítja-e az egész rendszer állomány-vagyonát vagy pedig csak duplikálja, triplikálja-e 
stb. Ezen az alapon az iskolai könyvtárakat (miközben oktatási-nevelési céljukat elismeri) 
inkább csak a rendszer egészében keletkezett információk transzmissziójaként veszi 
tekintetbe,a szakszervezeti könyvtárakról pedig a következőket mondja (hangsúlyozom: 
a csehországi szituáció alapján): „A szakszervezeti könyvtári hálózatnak a rendszerbe 
való sorolása szempontjából a jelenlegi fejlődést és helyzetet alapul véve alapvető átérté
kelésen kellene keresztül mennie mind saját irányító szerve (ROH), mind pedig az egysé
ges rendszert irányító szerv részéről. E hálózat a maga állományával már hosszú ideje 
nem nyújt semmiféle újdonságot, az állomány jelentős része elavult. A vállalati dolgozóra 
gyakorolt hatása ugyanaz, mint a területi könyvtárak hatása ugyanarra, de már lakosként 
számított dolgozóra. A könyvtárak nem álltak elő semmiféle új progresszív szolgáltatással. 
A szakirodalom súlypontja az üzemekben átkerült a szakkönyvtárakba és az ún. „népsze
rűsítő irodalom” iránt a szakemberek kevéssé érdeklődnek. És különben is: megtalálható 
a területi könyvtárakban. Pozitívum lenne a hálózat elhelyezkedése (a könyvtárak száma), 
a tagkönyvtárak többségében azonban nincs főfoglalkozású könyvtáros, — ennek vala
mennyi következményével együtt. Ráadásul azonos elhelyezkedésük van a területi köz- 
művelődési és a műszaki könyvtáraknak is” . így válik a „könyvtárak országa” lassan- 
lassan könyvtárilag ellátott országgá.

5. A prognózis nem helyez kilátásba sem könyvtárfejlesztési, sem olvasó növekedési 
csodákat. A társadalom és az egységes könyvtári rendszer fejlődési trendjei valószínűsítet
ték mindazon jellemzők realitását, amelyekről, mint a területi közművelődési könyvtári 
rendszer prognózisát megbízhatóan futásnak indító „rajtkövekről” írtam. E „futás”
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a prognózis a működési feltételek és formák számottevő fejlődésével számol ugyan, de 
— tanúskodnak majd róla a később közölt számadatok — korántsem jósol Eldorádót. 
Ugyanígy mond le az olvasói létszám növekedésének a vágyak alapján történő „meg- 
saccolásáról” is. A területi közművelődési könyvtárakba 1978 folyamán a lakosság 
16,8%-a iratkozott be. A beiratkozott olvasók aránya 2000-ben sem lesz több 18-19%- 
nál. A tények makacs dolgok, a tények alapján művelt prognosztika legalább ennyire 
makacs.

Adatok a prognózisból

Gyakran hangzik el a jogos kívánság: „No, elvtársak, hasonlítsuk össze a miénket 
a szocialista országok könyvtárügyével!” Ezeket az adatokat általában nehéz gyorsan 
összeszedni, főként ha a fejlődési elhatározások kvantifikált mutatóiról való tájékoztatás 
is benne van a kívánságban. Ezért vétek lenne, ha egy ilyen adat-aranybányából legalább 
a legfontosabbakat ne bányásznám ide.

1. A Cseh Szocialista Köztársaság lakosainak száma
1978: 10 millió 238 ezer; 1990: 10 millió 526 ezer; 2000: 10 millió 892 ezer.

2. A területi közművelődési könyvtárak alapadatai 1978. december 31-én 
Állomány: 47 736 557 egység. Beiratkozott olvasó. 1 726 516. Olvasói arány: 
16,8%. A kölcsönzött és helyben használt állományegységek száma: 63 842 076. 
Egy-egy olvasóra 27,6 egységnyi állomány és 36,9 egységnyi használat jutott. 
(Egy-egy lakosra 4,6 egységnyi állomány és 6,2 egységnyi állományhasználat.) 
A rendszer összesen 9313 könyvtárból állt, bennük 5216 alkalmazott, ebből 
2876 könyvtáros dolgozott.

A z állom ány várható növekedése:
1950 9 658 000 egység Index: 100 1 lakosra: 1,08
1975 30 229 900 egység Index: 313 1 lakosra: 2,98
2000
— szakértők szerint: 48 000 000 egység Index:500 1 lakosra: 4,40
— lin. extrapol.

szerint: 53 000 000 egység Index:548 1 lakosra: 5,10

A z állományhasználat várható növekedése:
1950 19 214 000 egység Index:100 1 lakosra: 2,15
1975 52 204 400 egység Index:271 1 lakosra: 5,16
2000
— szakértők szerint: 86 000 000 egység Index:450 1 lakosra: 8,4
— lin. extrapol.

szerint: 1 lakosra: 7,6
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A várható olvasói arány: a lakosság 18—19%-a. (Ezt a jelenlegi olvasótábor struktú
rájának, a lakossági szerkezet jellemzőinek, a szabadidő várható alakulásának, az iskolá
zottsági szint emelkedésének figyelembevételével számították ki.)

3. Épület, felszerelés és berendezés
Míg az állomány és a forgalom tekintetében a cseh közművelődési könyvtárügy 

fejlettnek mondható, addig a könyvtárak elhelyezése tekintetében 20, a reprográfiai és 
audio-vizuális berendezések tekintetében 5—10. a könyvtári bútorzat tekintetében pedig 
legalább 5 évvel van elmaradva a világszínvonaltól.

Várható hogy 2000-re az elhelyezésben 10, a reprográfiában és az audio-vizuális 
berendezésekben 5 év alá csökken az elmaradás, a bútorzat tekintetében pedig meg is 
szűnik.

A 80-as évek második felében felépül a nemzeti könyvtár új épüíete, a megyei és 
a járási könyvtárak csak a 90-es években jutnak tömegesen igazán korszerű elhelyezések
hez. Az elhelyezés korszerűsödésének a fő útja-módja az adaptálás lesz.

Az audio-vizuális technika a körzeti könyvtárak szintjéig válik általánossá.
A központi szerepkörű könyvtárakban közhasználatú lesz a reprográfiai technika, 

mégpedig a pénzbedobásos működtetésű. 1990 körül kerül sor a megyei és a járási könyv
tárak kölcsönzőforgalmának számítógépes nyilvántartására.

Vezetés Elmélet • Intézmény

A Library Journal humorából.
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KÖNYVTÁRÜGYI ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI 
KONFERENCIA A FEHÉR HÁZBAN  

White House Conference on Library and Inform ation Sciences

A L ib ra ry  Journal-nek a konferencia előkészítéseként megjelentetett tematikus 
száma (104 .vol. 1979. 16.no.) írásaiból HEGEDŰS PÉTER (I.), a konferenciá
ról a W ilson L ib ra ry  B u lle tin  (54.vol. 1980. 5.no. 2 8 6 -2 9 5 .p .) és az In  C ite  
(l.vol. 1980. l.no. I .p.) írásai alapján BUDA BÉLÁN É (11.) készített szemlét. 
A konferenciával részletesen foglalkozik még a S p ec ia l L ibraries  tematikus 
(1980/2.) és a L ibrary  Journal1980/2. száma ( 1 4 9 -1 6 6 .p.).

I.

Tizenkilenc rövidébb-hosszabb tanulmányt, írást tartalmaz a Library Journal tema
tikus száma, amely a Fehér Ház-beli konferencia alkalmából, a konferencia „tiszteletére” 
készült. Szerzőik az amerikai „információs társadalomnak” szinte minden rétegét képvi
selik a vállalati szakembertől az egyetemi professzorig, Nyugat-Virginia állam kormányzó
jától a Könyvtárügyi és Információtudományi Országos Tanács (National Commission 
on Libraries and Information Science — NCLIS) elnökéig.* A Konferencia feladatául 
elsősorban a könyvtárügy és a tájékoztatás hosszűtávú céljainak meghatározását, a könyv
tárak és az információs intézmények megváltozott szerepének és funkciójának értékelé
sét, valamint a fejlesztési irányok kijelölését tűzték ki.

John BERRY, a Library Journal főszerkesztője szerint a konferencia fő feladata 
„nemzeti információs politika” kialakítása, az információ ideológiai problémáinak meg
tárgyalása. Ehhez olyan kérdések megválaszolására van szükség, amelyek meghatározzák 
e politika irányát: ki nem részesül az „információ korszakának” előnyeiből; milyen 
hatással járnak az üj szolgáltatások költségei, illetve a szubvenciók; melyek azok a funk
ciók, amelyek állami irányítást igényelnek, s melyek azok, amelyek optimális fejlődését 
a szabad piaci feltételek biztosítják stb.

Marilyn К. GELL írásában a konferencia előtörténetét ismerteti és rámutat arra, 
hogy mi ad különös jelentőséget a tanácskozásnak. Az információ hatalmas mennyiségei 
állnak ma a társadalom rendelkezésére, a társadalom azonban megosztott: „szakadék” 
van az információban „gazdagok” és „szegények” között, a „gazdagok” — a fejlett 
technológia révén — sokkal több információhoz juthatnak, ugyanakkor a mindennapi

A tanácskozás célja egyebek között az információs ágazattal kapcsolatban állók legszélesebb 
körének bevonása is volt.
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életben az egyénnek mind több információra van szüksége. Alapvető kérdés, hogy ki 
ellenőrizze az információk áramlását. Az információkhoz való hozzáférést az állampol
gárok számára biztosítani kell, csakúgy, mint a hozzáférés mechanizmusát.

Arthur A. BUSHKIN és Jane H. YUROW az országos információs politika fontos
ságát hangsúlyozzák: az információ a gazdasági, politikai és társadalmi élet minden terüle
tén ható áru s egyben erőforrás. Az információ hatását megsokszorozzák az új, kifinomult 
információkezelési technológiák. A szerzők szerint az információs politika nyolc aspek
tusban tárgyalható: 1) az információ rendelkezésre állása; 2) az információhoz való hozzá
férési módszerek; 3) az információ és a titoktartás összefüggése; 4) az információ 
hatékony kezelése; 5) az információk „előállításának” ösztönzése; 6) az információs ága
zatok piaci struktúrái; 7) az információ árának megállapítása; és 8) nemzetközi megfon
tolások. A szövetségi információs politika feladata lényegében nem más, mint az egyes 
aspektusokon belüli, az egyes aspektusok közötti és az egyes aspektusok illetve az infor
mációs területen kívül eső vonatkozások közötti konfliktusok feloldása.

Ugyancsak az információs politika kialakításának fontosságát hangsúlyozza James 
C. BAUGHMAN. Szerinte az USA ma „információs válságban” van, amelynek oka abban 
kereshető, hogy az információt nem nemzeti erőforrásként használták, ill. használják. 
A válság jele egyebek közt, hogy az USA-nak nincs a szó igaz értelmében vett nemzeti 
könyvtára, az információellátás feladatát intézményileg független könyvtárak sokasága 
teljesíti. Csak ideiglenes megoldást jelenthet a ma működő hálózatok erősítése az alapvető 
információs kérdések átfogó megközelítésének híján.

Az amerikai információipar sajátossága a magánkézben levő vállalkozások növekvő 
súlya. Alice Sizer WARNER a magánszektor helyzetéről ad rövid tájékoztatást leszögez
vén, hogy a profitszerzésre törekvő vállalatoknak igen erős konkurenciája az állami szek
tor. Különösen igaz ez a legújabb technológiák bevezetésével kapcsolatban, ahol az állami 
támogatások, szubvenciók komoly gondot jelenthetnek a magánvállalatok számára.

Az információszolgáltatással foglalkozó vállalatokat érinti Paul G. ZURKOWSK1 
cikke is, de elsősorban gazdasági szempontból elemzi azokat. Szerinte ma Amerikában 
új forradalom, vagyis az „információ forradalma” zajlik le. Mint ahogy az első forradal
mat kísérte a „Függetlenségi Nyilatkozat” , ugyanúgy szükség van ma az „Információs 
Nyilatkozat” — legalábbis elvi jellegű — összeállítására. A deklarációnak rá kell mutatnia 
arra, hogy az amerikai információs társadalom — legalábbis a követelményekhez és lehe
tőségeihez képest — még mindig „primitív” állapotban van. Ha az USA meg akarja őrizni 
világgazdasági pozícióját, olyan erőfeszítéseket kell tennie információs ágazatának fejlesz
tésére, amelyek felérnek az űrkutatásban alkalmazottakkal. Az országos információs 
rendszert gazdasági erőforrásnak kell tekinteni, s legalább olyan figyelemben kell részesí
teni, mint a pénzügyi rendszert.

Gazdasági kérdéseket érint Mary M. HUSTON cikke is, aki a legmodernebb szolgál
tatásokért fizetendő díjak problémájával foglalkozik. A számítógépes — különösen az 
állandó hozzáférést biztosító, on-line — könyvtári rendszerek teijedése következtében 
ismét felmerült a kérdés: fizessen- e a használó díjat a szolgáltatásért, s ha igen, mennyit. 
Jelenleg a legkülönfélébb árképzési módszerek vannak érvényben, az ingyen nyújtott 
szolgáltatásoktól a nyereséget is bekalkuláló költségszámítási eljárásokig. A legígéretesebb



618 Buda B cláné—Hegedűs P.

módszer a gépi szolgáltatásokat a referensz új ágazataként értelmezi, használatukért nem 
számít fel külön költségeket a „fogyasztó” számára. Véleménye szerint a szolgáltatások 
jelenlegi színvonala, a közvetítő szakemberek szükségessége nem minden esetben indokol
ja a költségeknek a „fogyasztóra” való áthárítását. Ugyanakkor rámutat arra, hogy 
a költségek hatásainak vizsgálata eddig még csak szórványosan valósult meg, az átfogó 
intézkedést mindenképpen további kutatásoknak kell megelőznie.

Ralph BLASINGAME a közkönyvtárak Amerikában elteijedt típusával és annak 
a könyvtárügyre gyakorolt hatásával foglalkozik. Véleménye szerint a könyvtárak szük
ségképpen viszonylagos elszigeteltségben, merev felépítésben működnek.

A könyvtárosok és az „információ korszakának” kapcsolatát elemzi Vincent E. 
GIULIANO. Az „információ korszakára” jellemző, hogy a gazdasági élet kulcsfontosságú 
erőforrása az információ, az USA munkaerejének legjelentősebb hányada információ 
előállításával, kezelésével és közlésével áll kapcsolatban. Az információ mennyiségének 
és bonyolultságának növekedésével fokozódik az információközvetítés jelentősége is. 
Annak ellenére, hogy a könyvtárak célja az információ kezelése és közvetítése, az utóbbi 
években végbemegy súlyuk relatív és abszolút értelemben vett csökkenése, ami elsősorban 
abból fakad, hogy a könyvtárak etikája, működési stílusa és szervezeti elvei az ipari fejlő
dés egy korábbi szakaszából származnak. Ugyanakkor a könyvtárak és a könyvtárosok 
szerepének átértékelése az információközpontú társadalomban csak bizonyos mértékű 
szemléletváltozást tesz szükségessé. (A könyvtárak ma még inkább a gyűjtemény megőrzé
sére, semmint az információk gyors rendelkezésre bocsátására törekszenek — vélekedik 
a szerző.) A könyvtáraknak az „információ korszakához” való alkalmazkodása megköve
teli intézményi átalakításukat: a „gyűjtemény” helyett az „információs központ” kerül 
előtérbe.

Thomas J. GALVIN az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (American Library 
Association — ALA) által a konferencia elé terjesztett feladattervezetről számol be. Az 
ALA határozata szerint mindenekelőtt biztosítani kell a könyvtárak társadalmi értékének 
megerősítését, s meg kell határozni a kormány és a magánszektor felelősségét a könyvtá
rak pénzügyi eszközeinek biztosítása érdekében. Fontos feladat az írástudatlanság 
felszámolását célzó programok támogatása és olyan politika kialakítása, amely elősegíti 
az információs technológia hasznos szolgáltatások nyújtására való felhasználását. Elő 
kell segíteni a könyvtári erőforrások fejlesztésének, megőrzésének és konzerválásának 
országos szintű tervezését és lehetővé kell tenni a különböző hordozókon levő informá
ciókhoz való szellemi és fizikai hozzáférést.

A tematikus számban még jónéhány érdekes kérdést érintenek a szerzők. Szerepel 
pl. ismertetés a szövetségi könyvtári programokról, a Nemzeti Könyvtárügyi és Tájékoz
tatástudományi Bizottság tevékenységéről, sőt szó esik az információ és a nemzetbizton
ság (!) kapcsolatáról is. Olyan cikk is akad, amely az országos információs politika létre
hozásának lehetőségét tagadja. A rendkívül változatos megközelítések ellenére azonban 
abban valamennyi egyetért, hogy a konferencia első ízben adott lehetőséget az információ 
helyzetével kapcsolatos legfontosabb problémák széleskörű megvitatására.
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II.

Több éves terve-
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körülbelül ezer résztvevő jelenléte, valamint az a tény, hogy a konferencia éppen 
a Fehér Ház égisze alatt zajlott, jelzi, hogy az Egyesült Államokban igen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak ma a könyvtár és tájékoztatás szerepének. Marion Barry, Washington 
polgármestere nem véletlenül nevezte az USA fővárosát „információ-centrikusnak”. 
Washington ebben bizonyára megelőz minden más várost. A „tudás hatalom” régi igaz
sága a mai kontextusban új értelmet nyer. A tények, adatok, információk birtoklása 
olyan előnyöket jelent egy ország, város, egy közösség, az egyén számára, melyekről nem 
mondhat le, ha meg akarja találni és fenn óhajtja tartani biztos helyét a világban, a világ 
igen kényes politikai, gazdasági, társadalmi, pszichológiai egyensúlyában.

A konferencián Carter elnök is megjelent egy rövid felszólalás idejére. Jelenlétével 
megerősítette a küldötteket ügyük fontosságában. Elmondta, hogy az amerikai közokta
tás nagy mértékben támaszkodik a könyvtárak munkájára. Hangsúlyozta, hogy a gyorsan 
hozzáférhető információ elengedhetetlen a tudomány, az üzleti élet, a politikai- és állam- 
igazgatás minden területén, a hétköznapi gondok, problémák megoldásában, amikoris 
nincs idő elmélyült és alapos felkészülésre, arra, hogy elébe menjünk vagy megjósoljuk 
egy ügy kimenetelét. A gyorsan elérhető információ, a kompetens információs szakember 
életbevágó kérdések eldöntését segítheti elő, hiánya pedig teljes kudarchoz vezethet. 
Carter szerint a konferencia, ha mást nem, annyit elérhet, hogy a megjelent és felszólaló 
küldöttek kicserélhetik tapasztalataikat és nézeteiket a könyvtárak minél hatékopyabb 
felhasználásáról. S az ebből levont tanulságok többletével folytathatják saját intézmé
nyeik keretein belül a munkát. Carter biztosította a résztvevőket, hogy ügyüket a legma
gasabb szintű fórumon is figyelemmel kísérik, támogatják.

Az első téma előadója, Clara Jones, az A LA (American Library Association) koráb
bi elnöke, referátumában felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek számára milyen 
nélkülözhetetlen a könyvtár. Segíthet abban, hogy a még minden iránt nyitott és fogé
kony korban a gyerekek „felfedezzék fejük, eszük használatának örömét” . Jól érzékel
tette, hogy a könyvtárakról alkotott általános közhiedelmet, miszerint azok „kellemes, 
de nélkülözhető intézmények”, meg kell cáfolni

Francis Keppel (az Aspen Institute for Humanistic Studies igazgatója) a második 
főreferátumban arról beszélt, hogy milyen mértékben vállalhatnak a könyvtárak irányító 
ezerepet az egyetemes, életünk végéig tartó tanulásban, művelődésben, figyelembe véve
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az információs technika rohamos fejlődését korunkban. Rámutatott, hogy a könyvtárak
n ak  ha csak részleges felelősséget vállalnak az információs anyagok gyűjtésében, felhasz
nálva a számítógépes technika lehetőségeit — szembe kell nézniük saját intézményeik 
szervezeti és működési struktúrájának teljes átalakításával, valamint az átszervezés gazda
sági, irányítási problémáival.

Herbert Bennington (a MITRE Corporation alelnöke) annak szükségességét hangoz
tatta, hogy a könyvtárak és az adatszolgáltató ipar közötti kapcsolatot minél szorosabbra 
kell fűzni. Ennek jegyében kell kialakítani a nemzetközi könyvtári hálózatot, továbbá 
biztosítani a nemzeti könyvtárak önállóságát.

Major Owens, New York állam szenátora megerősítette Carter hozzászólásának 
jelentőségét, amikor azt állította, hogy a könyvtári szolgáltatások elengedhetetlenek 
a demokrácia fennmaradásához. „Ezt a bonyolult demokratikus társadalmat nem lehet 
hatékonyan irányítani egy olyan információs rendszer nélkül, amely megfelel a modern 
társadalom komplexitásának. Az a könyvtár, amely csupán egy nyugodt hely az olvasásra, 
egy elmúlt korszak része...” Owens szerint az analfabéták veszélyeztetik a demokráciát. 
Az erőszakjoga elévült, s helyébe a tudás és tájékozottság jogának kell lépnie...”

A főreferátumok témáihoz kapcsolódó szekcióülések nagyszámú résztvevő jelen
létében bonyolódtak.

A z egyéni igények kielégítésével kapcsolatosan több mint száz határozati javaslat 
hangzott el. A szenvedélyes viták, nézeteltérések a küldöttek eltérő tapasztalatából, 
véleménykülönbségéből és más-más elvárásaiból táplálkoztak. Az első főtéma megvitatá
sában inkább a felszólalók személyes szempontjai érvényesültek, ahelyett, hogy az olva
sók és felhasználók érdekeit tartották volna szem előtt. Ezért nem sikerült egy koherens, 
következetes információs politikát elfogadtatni a jelenlevőkkel. A különféle „kisebbségi” 
csoportok — vakok, süketnémák, mozgássérültek képviselői, az etnikus faji csoportok, 
az öregek és gyermekek nevében felszólalók követelték, hogy az ő speciális igényeik és 
korlátozott adottságaik is létjogosultságot kapjanak, legyenek szempontok a könyvtári 
szolgáltatások megszervezésénél.

A heves viták és kommunikációs akadályok meglepően gyümölcsöző eredmények
hez vezettek. Bár sok résztvevő érezhette, hogy az ő szempontjait „félresöpörték” , az 
elfogadott határozatok az általános és egyéni igények széles spektrumát tükrözték: 
a könyvtári anyagokhoz való szabad és korlátlan hozzáférhetőség; a fogyatékosok minél 
teljesebb kiszolgálása; információs és reference újítási propozíciók; javaslatok a városi és 
vidéki iskolai programok szövetségi és helyi anyagi támogatására; a könyvtárak gondjainak 
közzététele, tudatosítása; a nemzeti könyvtári törvény kérdésének felvetése.

A z általános művelődés problémakörében szó volt az amerikai könyvtárak hagyo
mányos közművelő szerepéről, s közművelődési, iskolai és akadémiai könyvtárak közok
tatási programjairól, e programok anyagi szubvencionálásáról. A hozzászólásokban felve
tődött az állandó tanulás, önképzés fontossága. A szakemberek beszéltek a felnőttkori 
funkcionális analfabétizmus problémáiról. Hangsúlyozták, hogy bátorítani kell a közmű
velődés érdekében a magán- és közkönyvtárak és információs intézmények együttműkö
dését. Szóltak az iskolai könyvtárak szerepéről és arról, mennyire kívánatos lenne, hogy 
a közművelődési könyvtárak támogassák az iskolai szintű adat- és dokumentumgyűjtést.
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Sokan foglalkoztak a könyvtárak anyagi támogatásának, a kutatási és fejlesztési progra
mok finanszírozásának kérdésével. Megállapították, hogy az egyén tanulásának, művelő
désének feltétele, hogy korra, lakóhelyre, fajra, fizikai hátrányokra, etnikai és kulturális 
hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki hozzájuthasson ahhoz az információmennyi
séghez, amely segít mindenkinek eligazodni az egyre bonyolultabb társadalmi, gazdasági 
és technikai környezetében.

A z intézményeket és szakágazatokat kiszolgáló információs tevékenység feladat
körét megvitató szekcióülésen többek között elhangzott, hogy a hatékony szakmai infor
máció és könyvtári szolgáltatások költségei megnövekedtek a technika beiktatásával. 
A számítógépes adattárak és kifinomult visszakeresési stratégiák megemelték a szakembe
rek és intézmények elvárási szintjét is. A kérdés például úgy vetődik fel, hogy a Chemical 
Abstracts nyomtatott változatának átnézése lehet-e olyan hatékony, mint a Chemical 
Abstracts adatbázisában való számítógépes visszakeresés. Az ülés főleg azzal foglalkozott, 
hogyan lehetne államilag, a kormány anyagi segítségével szorgalmazni az új technika beve
zetését a könyvtári gyakorlatba. Egyértelmű igény van rá, hogy a könyvtári és információs 
szolgáltatásokat egy személyi funkció révén az államapparátusban képviseltessék; továbbá, 
a kormány nyújtson anyagi támogatást a hardware és software kompatibilitás megvalósí
tásához, a számítógépek és kommunikációs hálózatok, valamint a gépileg olvasható 
információk egyezményes protokoljának, jelrendszerének kialakításához. Ehhez a témá
hoz kapcsolódó határozatok között szerepelt az az igény, hogy csökkentsék a könyvtári, 
információs és oktató jellegű anyagok postai és távbeszélő költségeit. Ezzel megkönnyí- 
tenék, hogy ezek az anyagok a központoktól távoli, elszigetelt helyekre is eljussanak.

A z országos szintű információs politika megvalósítása biztosíthatja csupán a köz
pénzeken fenntartott könyvtárak és információs szolgálatok igénybevételét. Csak így 
érhető el, hogy az államapparátus minden szinten együttműködjön ezekkel az intézmé
nyekkel. Az információs politikának kell megoldania azt a problémát, hogy az egyre 
fejlettebb technika bárki számára is akadályozza vagy megnehezítse az információ elérhe
tőségét. Ezen kívül biztosítania kell, hogy az adott információ tükrözze az amerikai 
kultúra sokrétűségét, sokféleségét. Az ülésen hangoztatott igények felerősítették az olyan 
emberi szabadságjogok létjogosultságát, mint amilyen a szabad könyvtár és szabad 
információ.

Nem talált kedvező fogadtatásra az a határozati javaslat, miszerint a Library of 
Congress-t neveznék ki vezető intézménynek, amely a nemzeti könyvtár szerepét töltené 
be. Felelős lenne a folyóiratok, reference anyagok országos szintű gyűjtéséért, megszer
vezné a könyvtári és információs hálózatok működését.

A külföldi delegátusok, akik olyan távoli országokból érkeztek mint Ausztrália, 
Mexikó, Japán vagy a Szovjetunió, nagy várakozással mentek el a nemzetközi együtt
működés problémáit tárgyaló szekcióülésre. Ennek a kérdéskörnek a fókuszában az 
információ kiegyensúlyozott, kétirányú szabad áramlásának biztosítása és a kompatibili
tás állott. Egyes külföldi résztvevők kifogásolták, hogy ezt a problematikát a konferen
cián túlságosan Amerika-centrikusan közelítették meg. Nem vették kellőképpen figyelem
be más országok és társadalmi rendszerek szempontjait. Az információs piac USA 
dominanciája amúgyis veszélyezteti más országok önállóságát. Az Egyesült Államokba
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áramló információk csupán elenyésző mértékben szerepelnek az amerikai hírközlésben. 
Mindez nem kapott elég hangsúlyt a konferencián hozott határozatokban.

Jelentős politikai személyiségek, szenátorok, képviselők is hozzászóltak az elhang
zottakhoz.

Daniel Boorstin, a Library Congress-ből, a tudás és információ közötti különbségről 
beszélt. Értelmezése szerint az információ esetleges adatok halmaza; a tudás rendszerezett 
adatok összessége. Szerinte a könyvtárakat „meg kell-óvni az információ dagályától” és 
csak olyan információk megőrzésére szabad felhasználni, amelyek az idők folyamán nem 
veszítenek értékükből. Nem csupán tájékozott, de az információt értő állampolgárokra 
van szükség.

Stuart Eizenstat, Carter elnök egyik közeli munkatársa szerint az információ csak 
akkor hasznos, ha terjesztik. Elmondta, hogy mennyire rosszul érintette a Carter-kormány 
tagjait, amikor közvetlenül hivatalba lépésük után kiderítették, milyen sok a „titkos” 
dokumentum. „Ennek az országnak joga van tudni, mit tesz a kormány értük, és sajnos 
néha velük” . Megnyugtatta a konferencia résztvevőit, hogy a könyvtár és információ 
ügyével a legmagasabb szinten is foglalkoznak.

Az éles viták, nézeteltérések és némi tematikus zűrzavar ellenére a végső tanulság 
az, hogy a konferencia igen hasznos volt a jövő szempontjából. Sok fontos kérdés merült 
fel. Ezek közül néhányat máris orvosoltak. Alapjában véve sikerült megteremteni 
a könyvtár- és tájékoztatásügy politikai bázisát Washingtonban. Ennek jelentőségét legin
kább az amerikai könyvtáros és információs szakemberek mérhetik fel...

KÖNYVTÁRI BÉLYEGEK sajátos csoportjáról közöl összeállítást a c. folyó
irat (1980/4.): olyan könyvtárépületek képeiről, amelyekben Lenin is dolgozott. Mint
hogy Lenin tevékenységében igen nagy szerepet játszott a könyvtárakban végzett kutató
munka, nem csoda, hogy a szovjet bélyegeken kívül 5 ország és az ENSZ bélyegei is 
szerepelnek az összeállításban -  rajtuk a krakkói Jagelló Könyvtár, a Lausanne-i Egyetemi 
Könyvtár (török bélyegen!), a stockholmi és a koppenhágai Királyi Könyvtár, a berlini 
Staatsbibliothek képe.

MEGSZŰNT A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS a dél-afrikai könyvtárosok szakmai szer
vezetében. Feloszlott a csaknem 50 éves South African Library Association, a helyébe 
lépő SAILIS (South African Institute for Librarianshipand Information pedig 
már „mindenféle fajú, színű és vallású” könyvtáros és dokumentáló előtt nyitva áll.

(Library Association Record, 1980. márc!)
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A BRITISH LIBRARY KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZLEGÉNEK 
MUNKÁJA, KUTATÁSI PROGRAMOK

GRAY, JL C.: Grundsätze der Forschungsförderung der Abteilung für 
Forschung und Entwicklung der British Library (Bibliothek. 1979. 3.no. 
106-1 ll.p .) és a Research priorities, 1979—81: the approach of the British 
Library’s Research and Development Department (J. Doc. 35.vol. 1979. 2.no. 
137—150.p.) írások alapján FARAGÓ LASZLÓNÉ szemléje.

t
A fenti két tanulmány közül a British Library Kutatási és Fejlesztési Részlegének 

(továbbiakban K+F Részleg) közleménye az általa támogatott kutatások tartalmi meghatá
rozásával, a szakterület kutatási irányvonalával foglalkozik, a másik tanulmány inkább 
a K+F Részleg kutatásszervező tevékenységére helyezi a hangsúlyt.

A K+F Részleg 1974-ben került a British Library szervezeti keretébe. Eredetileg 
1965-ben alakult meg Tudományos és Műszaki Információs Hivatal (OSTI) néven és az 
Oktatási és Tudományos Minisztérium alá tartozott. A szervezeti változás egybeesett 
a könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek érdekeltségével, vagyis, hogy elvi és gyakorlati 
problémáikat — amennyiben lehetséges — kutatások útján oldják meg. A korlátozott 
anyagi lehetőségek miatt igen fontossá vált a kutatások fontossági sorrendjének meghatá
rozása. A kutatásoknak mintegy fele egyéni kezdeményezésű programból áll, a célzottan 
tervezett a másik fele.

A K+F Részleg feladatát akkor tölti be, ha kellő alapokkal rendelkezik a józan, idő
szerű és jelentős kutatások támogatásához. A kívülről és belülről jövő kezdeményezéseket 
folyamatosan ösztönözni kell. A K+F Részlegen belül a munkafolyamatok a kétfelől 
kezdeményezett kutatások tekintetében eltérőek, ezért külön tárgyaljuk ezeket.

Az egyéni kezdeményezés alapján létrejött kutatási tervek

E tervek értékelésében a K+F Részleg szakértőkre támaszkodik. Ezek nagyrészt 
önállóan, de alkalmilag munkacsoportokban is dolgoznak. A benyújtott tervek bonyolult
sága, terjedelme szerint 5—15 szakértőt vonnak be az értékelésbe, akik a következő 
kérdésekre keresik a választ:

eredetiség: alapvetően új eredmény várható-e;
érdekeltek köre: a javasolt kutatási téma milyen érdeklődési kör számára lesz
értékes;
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időtényező: a javasolt kutatás kimunkálását hátráltatja-e, hogy olyan előfeltételeken
alapul, amelyek késedelemnek vannak kitéve, vagy a rokon területek fejlődésével
esetleg feleslegesek;

módszer:képes-e a választott módszer a kívánt eredmény elérésére;
érték: kellően hasznosak lesznek-e az eredmények;
telepítés: alkalmas-e a javaslatot benyújtó intézmény a kutatási terv végigvitelére.
Feladatuknak tartják a kutatások bátorítását, ezért a Részleg tanácsokkal segít, 

írásban vezérfonalat adott ki, amelyben közli a megbízás elnyeréséhez szükséges tudni
valókat. A javaslattevők kötetlenül is megbeszélhetik terveiket, igénybe vehetik a szakér
tők tanácsait a kutatás céljának, módszerének meghatározásához. Gyakran teljesen át
dolgozott terv az eredmény. Még elutasított tervezet átdolgozására is adnak tanácsokat.

A kutatás elfogadásának feltételeit sok évi gyakorlat alakította ki. Ilyen feltételek: 
személyi, anyagi, eszköz‘ellátottság, jelentési kötelezettség, az eredmények kereskedelmi 
értékesíthetősége.

A megbízás általában szerződéses formában történik, a kutató anyagi juttatásban 
részesül, de nem ritka, hogy a kutatót annyira érdekli munkája, hogy javaslatát kidolgozza 
és csak a kutatáshoz szükséges pénzügyi támogatást kéri. Előfordul, hogy a benyújtott 
egyénileg kezdeményezett téma igen közel áll egyik, vagy másik elsődleges programhoz 
és a kutató még radikális változásokat is elfogad, hogy növelje kutatása hasznosságát. 
A K+F Részleg lényegében négyféle esetben ad támogatást a kutatásokhoz:

— egyéni kezdeményezésű tervhez, ahogy eredetileg javasolták, vagy a szakértők 
tanácsai alapján átdolgozták;

— egyéni terv, vita alapján jelentősen módosítva;
— szorgalmazott, elsőbbségi téma, amelyet a kutató átvesz;
— teljes egészében megbízáson, felkérésen alapuló terv.

(Ez utóbbi kettő azonban már nem egészen az egyéni kezdeményezésű kategória alá tar
tozik.)

A munka figyelemmel kísérésére két intézkedést hoztak:
— a kutatás vezetőjéből és a K+F Részleg munkatársaiból alakult kis csoport rend

szeresen összejön, felülvizsgálja a tervezett eredményeket és megtárgyalja 
a fellépő problémákat;

— a szaktanácsadók csoportja tartja szemmel a kutatási folyamatot, az eredmények 
összefoglalását és hasznosítását.

Végül az egyéni támogatás körébe tartozik a külföldi tanulmányútak — általában 
hat hónap — elősegítése. Külföldiek is résztvehetnek a kutatási programokban, vagy 
támogatást kaphatnak Nagy Britannia számára értékesnek mutatkozó munkákhoz.

A K+F Részleg által kezdeményezett kutatási program

A releváns területek kiválasztása nem egyszerű feladat. A 17 főállású munkatársnak 
nincs meg minden esetben a szükséges szakismerete a kutatás meghatározásához, majd 
a későbbiek során a munkafolyamatok, a részletek tervezéséhez. Mégis, a saját személy
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zetből — rövid időre — alakított tervezőcsoportra bízták az elsőbbséget élvező program 
összeállítását, de munkájukat számos külső testület is segítette. Elsősorban a Tanácsadó 
Bizottság (Advisory Committee = ACORDD), amely a British Library tevékenységét 
segítő, igen hasznos, öt bizottság egyike. Tagjai egyaránt képviselik a könyvtár és a hasz
nálók érdekeit, értenek a technikához. Az ACORDD összhangba hozza az elsődleges 
kutatásokat a rendelkezésre álló eszközökkel.

A következőkben vázolt kutatások az elmúlt 3 és félév során lezajlott viták gyümöl
cse. Nem tekinthetők az elkövetkező 3 év (1979—81) hivatalos programjának, inkább 
irányvonalnak.

A jövő megtervezéséhez két választási lehetőség volt:
— kevesebb kutatás és az erőket elősorban a várhatóan eredményt hozó kutatások

ra koncentrálni;
— széles területen elindulni és jó eredményt elérni, ahol lehet.
A K+F Részleg az első alternatíva mellett döntött. Választani azonban csak a kuta

tások kilátásainak gondos értékelése után lehet.
Az alapkutatások ritkán eredményeznek közvetlen hasznot, de a jövő alkalmazott 

kutatásainak alapjai, valamint új kutatók számára jó gyakorlat. Ennek ellenére kevés 
a vállalkozó. Összegyűjtötték és elemezték a könyvtári, tájékoztatási kutatók pályájának 
adatait, értekezleten pedig megtárgyalták a hazai és külföldi információs alapkutatások 
irányvonalát, eredményeit. Megállapították, hogy a kutatók izoláltan végzik munkájukat. 
Az alapkutatásokkal foglalkozók körében növelni kell az ösztöndíjasok számát, biztosí
tani kell a megfelelő feltételeket, a megfelelő díjazást és mindezekkel növelni kell 
a színvonalat.

Kutatási elsőbbséget javasolnak a széleskörű gyűjtemények problémáira és az infor
mációs kérdések elemzésére, mint pl. az emberi mentális folyamatok modelljeinek beil
lesztése az új információ-visszakereső rendszerekbe; interaktív, intelligens terminálok 
használatának lehetősége operációs rendszerekben stb.

Megállapították, hogy a K+F Részleg által támogatott kutatások jelentős számához 
kapcsolódhat alapkutatás. A jövőben a terület kontextusában kell az elsőbbséget megálla
pítani, így erősítve az alap és alkalmazott kutatások közti kölcsönhatást.

A technikai fejlődés területe gyümölcsöző volt és az is marad. Kutatás folyik mind 
a még kísérleti stádiumban lévő technológiákkal, mind az új technológiák alkalmazásával. 
Az utóbbi években a kutatások az on-line technika alkalmazására irányultak az informá
ció visszakeresésben és a könyvtári rekordok tárolásában egyaránt. Az ilyen igény ma már 
sokkal kevesebb, mert a rendszer sok helyütt jól működik. Néhány kérdés még további 
kutatást igényel, így a megosztott katalogizálás, valamint az információ visszakeresés 
technikája is.

Nagyok a lehetőségek a kutatásra a mikrofeldolgozásokban, mini- és mikroszámí
tógépek alkalmazásában, a telex feldolgozásban, a fakszimile átvitelben, a holografikus 
és más tárolási formák, valamint a távközlés újabb felhasználásának témakörében. Külö
nösen gyors eredményt hozó befektetések: — az új technika lehetséges alkalmazása, — 
két, vagy több technika összekapcsolásával hatásuk növelése.
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A haladás igen gyors ütemű, ezért e területeken a kutatás sürgős. Nehézség a szak
értők bevonásában mutatkozik, a megalakított kisebb csoport most erőit koncentrálja pl. 
a holografikus tárolásra, amely nagy mennyiségű információ olcsó tárolására alkalmas. 
Egy másik szakértő csoport lehetőséget kapott igen nagy teljesítményű számítógépek 
használatára megfelelő adatszervezéssel, tárolással, kölcsönhatásü felszerelésekkel.

Az üj technika alkalmazásánál különleges figyelmet fordítanak a használói igények
re. Könnyen használható rendszerekre van szükség, melyek nem terhelik túl a használót 
információáradattal.

A szakterületre irányuló kutatások bizonyos része az egyéni, független javaslatokból 
adódik. A K+F Részleg erőfeszítései a régebbi információs kutatások áttekintésére irányul
nak, valamint a szolgáltatásoktól elvárt igényekre. Elkészültek a természettudományos 
információ helyzetképét felvázoló áttekintések. Egy kutatócsoport hasonló céllal foglal
kozik a humán területtel. Tervezik a társadalomtudomány információs ellátásáról készülő 
áttekintés támogatását, valamint további megfelelő áttekintések elkészítését. Az áttekin
tésekhez az alábbi szempontokat ajánlják:

— a jelentés elkészítésének időpontjában már hatást kifejtő kutatások; a különbö
ző diszciplínákban a használatra-oktatás; kísérletek a szinoptikus kiadással stb.

— a bizottságok jelentése óta a gyakorlatban alkalmazott kutatási eredmények;
— javaslatok olyan kutatási módszerekre, amelyek alapján még nem dolgoznak;
— nem a kutatásokra, hanem cselekvésekre tett ajánlás különböző intézetek mun

kájára, pl. tudományos társulatok együttműködése könyvtárakkal, információs 
egyesületekkel, információstechnika oktatása kutatóknak stb.

Az információt keresők magatartása; az irodalom nagyságát és növekedését mérő 
tanulmányok; a bibliográfiai ellenőrzés szokásos csatornáit elkerülő helyi kiadványok 
vizsgálata szerepel többek között a humán tudományok munkabizottságának program
jában.

A társadalomtudományokban néhány gyakorlati tanulmányt támogattak. Újabban 
az erőket a gyakorlati használók — szociális dolgozók, tanítók — információ-ellátására 
vonatkozó kísérletekre koncentrálják. Elősegítik a kutatásokat a jog, az egészségügy 
és a biztonság területén is.

A használóra irányuló kutatások egyre fontosabbak. A módszerek javítása és az 
eredmények értékelése a fő cél, valamint könyvtári/tájékoztatószolgálati útmutatók és 
különböző kísérletek a használat oktatására. A hangsúly áttevődött a felhasználók külön
böző kategóriáinak adandó információs szolgáltatásokra, pl. a lakossági információs 
szolgálatra, a helyi közigazgatásnak, az iparnak, a kereskedelemnek adandó szolgáltatá
sokra. A kutatások e területen nem homogének, minden csoport tevékenysége egyedi 
elbírálást igényel. A kérdéskörrel egy új központ, a Használói Tanulmányok Központja 
(Centre for Research on User Studies =CRUS) foglalkozik.

A közösségi információs szolgálatokban érdekelt testületeket bevonták a program 
súlypontjának tervezésébe. A K+F Részleg a jelen gyakorlatra és a tervekre vonatkozó 
adatok gyűjtését és teijesztését támogatja.

A könyvtár- és információpolitikai irányelvekre irányuló kutatások adatokkal 
szolgálnak a helyi, a regionális és az országos, különböző szintű és jellegű intézmények-
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nek. Ez a kategória nem körülhatárolható, mivel a más címen folyó kutatások eredmé
nyei befolyásolják a könyvtárpolitikai irányelvek kialakítását.

Javaslatokat kap a K+F Részleg az információs és könyvtárpolitikai elvek kutatá
saira a British Librarytól, valamint a kormányapparátustól is. Országosan fontos kutatási 
terület pl. a nem könyv jellegű anyagok központi és decentralizált katalogizálási lehető
ségeinek vizsgálata.

Az Angol Könyvtári Tanács (Library Advisory Council for England) megbízást 
adott, hogy a K+F Részleg a nevében készíttessen különböző tanulmányokat, amelyeknek 
végső célja a regionális könyvtári együttműködés áttekintése. Egy kormányszerv megbí
zása az on-line berendezések felállításának gazdaságosságára vonatkozott.

Támogatják a Royal Society tudományos információs rendszerének a tervezetét 
az országos irányelvek meghatározásával. Elsőbbséget adnak azoknak a kutatásoknak, 
melyek vizsgálják milyen mértékben legyenek tekintettel a jövőben az irányelvekre 
orientált kutatásokra.

Munkacsoport foglalkozott a nemzetközi információs rendszerekkel való együtt
működés kérdéseivel.

Az országos irányelvekre vonatkozó kutatások tekintetében szorosan együttműköd
nek a főhatóságokkal. Néhány esetben kutatási központokkal és egységekkel folyik az 
együttműködés. Ezek közé tartoznak: az Aslib, INSPEC, a Könyvtárvezetési Kutatási 
Állomás stb.

Fontos terület a szolgáltatások szervezésére, irányítására orientált kutatás. Az ered
mények iránt a könyvtáros főiskolák és a szakmai testületek érdeklődnek elsősorban, az 
oktatásban és a gyakorlatban egyaránt alkalmazzák az elért eredményeket. A korábban 
adatgyűjtésre és elemzésekre korlátozott ün. „munkatanulmányokat” felváltotta a könyv
tárvezetés sajátos problematikája. Témák: egy egyetemi könyvtár szerzeményi politikájá
nak kialakítása; hozzájárulás egy közös kölcsönzési szolgálat közös állományához, stb. 
Most folyik egy kritikai áttekintés, amely a már elvégzett munkákra és annak megállapí
tásaira vonatkozik, milyen további munkálatok szükségesek. Ennek nyomán nagyobb 
érdeklődésre számítanak e területen, sőt a gyakorlat számára kézikönyv összeállítását is 
támogatják. Számítanak arra, hogy a jövőben az igazgatás egész területére kiterjednek 
a kutatások: személyzeti, könyvelési, magatartásbeli, ipari kapcsolatok stb. kérdéseire.

A z információ gazdaságosságára vonatkozó kutatások: bár rendkívül fontosak, 
eddig eredménytelennek bizonyultak. Jó költségtanulmányok ugyan akadnak, de nehéz 
költség-hatékonyság, költség-haszon tanulmányokat tervezni. Több rábeszélési kísérlet 
ellenére sem ragadják meg a közgazdászok e témát, ezért minden valamirevaló ez irányú 
programot támogatnak.

Könyvtárosok és információs szakemberek oktatására vonatkozó kutatások első
sorban az oktatás technikájával, vagy pályakérdésekkel foglalkoztak. Most a tantervek, 
tematikák állnak a középpontban. A legközelebbi jövőben a K+F Részleg kész támogatni 
az oktatás bármely aspektusával foglalkozó kutatást. Például egy érdekes téma: a könyv
tári képesítés a hagyományos könyvtári/információs egységeken túl, milyen más pálya
lehetőségeket ad.
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Kutatások i az elsődleges közlés területén. Az eddigiekben a szolgálattípus — elsődle
ges közlés, kivonatoló/indexelő szolgálat, elemzés, visszakeresés stb. — kategorizálását 
elkerülték. Az e területeken folyó kutatások a program egyik vagy másik kategóriája 
alá esnek, de az elsődleges közlés és az információk „újracsomagolása” jelentős területek, 
melynek kutatásait a K+F Részleg támogatásával külön kutató központ fogja össze, 
(Primary Communication Research Centre, Leicester University) ennek e mellett saját 
programja is van. Témái többek között: a referálás, a tudományos monográfiák készíté
sének problémái, a tudományos információ népszerűsítése stb.

Közművelődési könyvtári kutatások. Az intézménytípusok szerinti kategorizálást 
eddig nem alkalmazták. Újabban azonban nagy erőfeszítéseket tesznek az e téren folyó 
kutatások ösztönzésére. Elsősorban gyakorlati értékű kutatások kellenek, amelyek mód
szereket teremtenek a gyakorló könyvtárosoknak. Szemináriumokat terveznek a kutató 
munka technikájának elsajátítására. Kiemelten foglalkoznak a szűkös források optimális 
használatával; az együttműködésen alapuló tervekkel; a kísérleti on-line szolgálatok hatá
sának ellenőrzésével.

A kutatási eredmények elterjesztése

A kutatást végző intézeteknek jelentést kell készíteniük, ezeket kereskedelmi forga
lomba adják, (mikroformátumon is forgalomba hozzák). A British Library Kölcsönzési 
Részlegén keresztül (Boston, Spa) is hozzáférhető. Az eredményeket folyóiratokban is 
közzéteszik. Az intenzív terjesztés érdekében az eredményekről értekezleteken, konferen
ciákon rövid, népszerű összefoglalásokat tartanak. Kulcsfontosságú személyeknek ad hoc 
szemináriumokon ismertetik a hasznosítható adatokat. Célzottan az egyes szakterületek 
eredményeit az adott terület intézményeivel megvitatják. A szaktanácsadó-értékelő 
bizottságok az eredmények terjesztésében is közreműködnek.

Megjegyzések, következtetések

— Bár a szövegben Részleg megjelölés szerepel, a K+F Részleg önálló tudományos 
intézetnek tekintendő. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik a kutatások elősegítésében, 
szervezésében, tanácsadásban. A British Library vezetősége a könyvtári- és információs
politikai részletdöntéseket — beleértve a tervek elfogadását — a K+F Részleg vezetőjének 
hatáskörébe utalta. A rendszeres jelentéstételt azonban megkívánja.

— A fejlődés nem egyenletes, az elképzelések realizálása az egyik területen köny- 
nyebb, mint a másikon, ennek egyik oka, hogy a Részleg személyzeti forrásai túlfeszítet
tek. Az egyetlen járható út széles körből elfogadni a tanácsokat, mind a tervek kidolgo
zásában, mind abban ki és hogyan végezze a kutatásokat.

— A K+F Részleg kötetlen gépezetet hozott létre konzultációs és tanácsadási célból. 
Az egyedi tervek referensei segítik az elsőbbségek meghatározását is. Az egyes területek
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áttekintésére alakított ad hoc bizottságok jelentős szerepet játszanak. A kvalifikált 
kutatókat jobban érdekeltté kell tenné.

— A K+F Részlegre az Oktatási és Tudományos Minisztérium bizonyos funkciókat 
átruházott, ezzel a Részleg szakismerete az információs-politikával foglalkozó kormány- 
szervek rendelkezésére áll. Hivatalos kapcsolat a kormánnyal vagy kétoldalú, vagy 
a minisztériumközi koordinációs bizottságon keresztül adott, ahol titkári és összekötő 
feladatokat látnak el. Egy sor nemzetközi testületnél Nagy-Britannia képviseletét ellátják. 
Nélkülözhetetlen munkájukhoz a kétoldali kapcsolat a könyvtári/információs terület 
országos szerveivel, amelyek közül kettő — az Aslib és a Könyvtári Egyesület — jelentős 
támogatást is kap kutatásokra és rokon szakmai szolgáltatásokra.

A K+F Részleg saját közleményét a folyamatban lévő, támogatott tervek jegyzéke 
(1979 február) zárja, a tanulmányban felvázolt szakterületek csoportosításában, a kuta
tott téma pontos megnevezésével és a kutatást folytató intézmény megjelölésével. 
Mintegy 120 téma került felsorolásra. Gray tanulmányát a K+F Részleg kiadványainak 
jegyzéke teszi teljesebbé.

10 000 ALÁÍRÁST GYŰJTÖTTEK West Sussex megyében azon terv elleni tiltakozásra, 
hogy a megye könyvtári költségvetésének csökkenése miatt bezárják a hálózat néhány 
könyvtárát. A tiltakozás hatására a Megyei Tanács illetékes bizottsága úgy döntött, hogy 
a gyarapítási keret 2%-os csökkentésével, valamint a késedelmi díjak emelésével és lemez
kölcsönzési díj bevezetésével hozzák egyensúlyba a költségvetést.

(Library Association Record, 1980. febr.)

HOLTAN TALÁLTÁK A KÖNYVTÁROST egy angol bibliobuszban; miután késő este 
beállt a könyvtár garázsába, műszaki hiba miatt beszorult az automatikusan záródó ajtó 
nyílásába.

(Library Association Record, 1980. febr.)

A LEGÚJABB TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZ a teletex, az irodai távközlő írógép. Elektronikus 
memóriával rendelkező írógépen írják a levelet, amely -  postai kábeleken — a telexnél 
40-szer gyorsabban jut el a címzett hasonló készülékéig. Az új készüléket az NSZK-ban 
mutatták be; üzemszerű használatára már 1981-ben sor kerülhet.

(Nachrichten für Dokumentation, 1980. З.по.)
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SZEMLE

Széljegyzetek egy hasznos könyvsorozat olvasása 
közben

Elöljáróban csak annyit, hogy a könyvsoro
zat nem nálunk jelent meg, két kiadó (Clive 
Bingley és K. G. Saur) — négy helyen (London, 
New-York, Paris, München) jelentette meg „Out
lines of modern librarianship” című 12 kötetből 
álló sorozatát.

A sorozat kiadását könyvtáros tárgyak okta
tói szorgalmazták, igényüket diákjaik, hallgatók 
szakirodalmi szükségleteire alapozva. Egyes 
kötetei* tehát azt a célt szolgálják, hogy a felső 
szinten oktatott tárgyak összefoglaló jellegű beve
zetői legyenek. Ugyanakkor a szerzők azt is célul 

tűzték ki, hogy minden egyes tárgy kulcsproblémáira is felhívják a figyelmet. A sorozat 
egyes részei így áttekintést nyújtanak tárgyukról, de nem mélyednek el egyes részkérdé
sek tárgyalásában. Útmutatást kívánnak nyújtani a tanulmányok elmélyítéséhezés ahhoz 
is, hogy a tanulók ellenőrizhessék a tárgy egészében való jártasságukat. A tárgyalt témák 
az egyes kötetek megjelenési sorrendjében: a gyermekkönyvtárosság; a helyismereti 
könyvtárosság; a szakkönyvtári munka; a könyvek előállítása; könyvtártörténet; folyama
tos újdonság-értesítés; katalogizálás; a zenei könyvtárosság az osztályozás elmélete; 
gyakorlati tájékoztató — referensz munka; közművelődési könyvtárigazgatás; az orvosi 
könyvtárosság. A sorozat ily módon az angolszász nyelvterületen folyó felsőfokú oktatás 
úgyszólván minden tárgyához ad tankönyv-jellegú bevezetőt.

OUTLINES OF MODERN LIBRARIANSHIP

Titles included in the series are

Children 's librarianship 
Local studies librarianship 

Special librarianship 
Book production 
Library history 

Current awareness services 
Cataloguing 

Music librarianship 
History and theory o f classification 

Practical reference work 
Public library administration 

Medical librarianship

RAY, S. G.: Children’s librarianship. 126 p., NICHOLS, H,: Local studies librarianship. 128 p., 
NEW, P.: Book production. 152 p., OLLÉ, J. G.: Library history. 1 14 p., KEMP, D. A.: Current 
awareness services. 181 p., HINTER, E. J. -  BAKEWELL, K. G. В.; Cataloguing. 197 p., 
JONES, M.: Music librarianship. 137 p., BUCHANAN, B.: Theory of library classification. 
141 p., GROGAN, D.: Practical reference work. 144 p., BROWN, R.: Public library administra
tion. 95 p., MATTHEWS, D. A. -  PICKEN, F. M.: Medical librarianship. 173 p. (valamennyi 
kötet 1979-ben jelent meg).
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Az angol-amerikai felsőfokú könyvtárosképzés szellemének megfelelően elsősorban 
az anyag tárgyalásának gyakorlatiassága a szembeötlő. Ez a gyakorlatiasság olyan témák 
tárgyalásában is érvényesül, mint pl. a könyvtártörténet. Az ezzel foglalkozó kötet szer
zője James G. Öllé — az angliai Loughborough-i Műszaki Egyetem könyvtári és infor
mációs tanszékének, ill. intézetének oktatója. Tárgyát leszűkíti Nagy-Britannia és az Egye
sült Államok könyvtárainak történetére. A könyvtártörténet céljának Shera nyomán 
a szintézisre törekvést, a viszonylatok értékelését és magyarázatát tartja, és nem az elszige
telt tények puszta leírását. Példaként említi Fremont Rider ismert, közel negyven éve 
megjelent tanulm ányát amely statisztikai elemzés alapján megállapítja, hogy az Egyesült 
Államok nagykönyvtárai 16 évenként megduplázzák állományukat. E könyvtártörténeti 
jelenség fölötti töprengés vezetett a mikrokártya és mikrofilmlap alkalmazásához. A könyv
tártörténetet könyvtárosok számára írják elsősorban, mert ők veszik gyakorlati hasznát. 
Ezt figyelembe véve ez az összefoglalás a könyvtárak és a könyvtári tevékenység típusai
nak fejlődéséről szóló tanulmányokat ismerteti; külön fejezetben foglalkozik a könyvtár- 
történet biográfiai megközelítésének lehetőségeivel, végül a sorozat minden kötetére 
jellemző bibliográfiai bevezetőre kerít sort, és a tárgy kutatási módszereiről, az anyag 
feldolgozásának lehetőségeiről nyújt felvilágosítást.

Annak ellenére, hogy a sorozat egyes köteteinek céljai világosan tisztázottak és eze
ket az egyes szerzők nem is tévesztik szem elől, az egyes kötetek szerkezete, tartalmi 
felépítése nem egyforma. A kötetek igazolják azt az informatikai alapigazságot, hogy az 
információ formáját döntően befolyásolja a közölt információ tartalma. így pl. a gyakor
lati referensz-munkával foglalkozó kötet, amelynek szerzője Denis Grogan, — a Wales-i 
Könyvtárosképző Főiskola (College of Librarianship) bibliográfiai tanszékének oktató
ja — két pillérre építi fel mondanivalóját: a könyvtárhasználók tájékozódási igényeit teszi 
elsősorban vizsgálat tárgyává, majd azt mérlegeli, hogy ezeknek az igényeknek kielégítésé
ről mit lehet és mit kell megtanítani. Minden oktató, aki valaha is megpróbálta a tájékoz
tató munka gyakorlatára megtanítani hallgatóit, tudja, hogy milyen nehéz evezni az infor
mációforrások telefonkönyvszerű bemagoltatásának Szküllája és az olcsó teoretizálás 
Kharübdisze között. A kérdéstípusok elemzése, a tájékoztatási folyamat menetének fölvá
zolása, az információforrásokban való kutatás módszereinek ismertetése, végül a válasz 
formájának meghatározása az az út, amelyet Grogan választott, és úgy gondoljuk, jó 
munkát végzett, amikor bevezetőjét erre a korszerű folyamatelemzésre építette fel.

Minden egyes kötet szolgál tanulságokkal. A katalogizálással foglalkozó kötet, 
— szerzői Eric J. Hunter és K. G. B. Bakewell — a liverpooli Politechnikum könyvtár és 
információs tanszékének, ill. intézetének oktatói, a katalogizálás folyamatának olyan 
széles értelmezést adnak, amit nálunk és másutt is sok helyen más elnevezésű tárgyak 
keretében is oktatnak. Egy pillantás a tartalomjegyzékre már meglepetésekkel szolgál: 
Katalógusok és bibliográfiák. A katalogizálás története (ennek lényege egy szellemes 
időrendi táblázat). Szabványosítás. A tárgyi megközelítés, ezen belül: pre-koordinált 
indexelés. Szakkatalógusok. A szakkatalógusok indexelése. A lánc-folyamat. PRECIS.

The scholar and the future of the research library : a problem and its solution. New York, 1944.
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Kulcsszó-indexelés. Betűrendes szakkatalógusok. Tárgyszavak a Library of Congress 
szótárkatalógusában. Tárgyszójegyzékek. Szótárkatalógusok. A szakkatalógusok és szótár
katalógusok összehasonlítása... Post-koordinált indexelés. Tezauruszok... Visszakeresési 
stratégia. Elemzés. A betűrendbe sorolás szabályai. A számítógép és a besorolás. A kataló
gus fizikai formái. Hálózatok. Központi és kooperációs katalogizálás. Korszerű hálózatok 
— OCLC, MEDLARS, EURONET. Egyéb indexelési technikák. Automatikus indexelés. 
Információ-visszakereső rendszerek kipróbálása és értékelése — ASTIA, MEDLARS 
tanulmány. Könyvek indexelése. A katalogizálás megszervezése. A jövő.

E kötet tartalmának áttekintése után felvetődik a kérdés, hogy az osztályozás 
elméletével foglalkozó kötet — szerzője Brian Buchanan — milyen szempontok szerint 
dolgozza fel anyagát. Szinte természetesnek tűnik, hogy témája pragmatikus kifejtésére 
törekszik. A kötet főbb fejezetei: Az osztályozás meghatározása. Az osztályok közötti 
összefüggés. Enumeratív és fazettás osztályozási rendszerek. A fazettás rendszerek felépí
tése. A jelzetelés. Az automatizált osztályozás.

Valamennyi kötet elemzése, ill. ismertetése messze meghaladná a globális ismertetés 
kereteit, melynek célja nem lehet egyéb, mint a figyelemfelhívás. Teljes sem lehetne, 
hiszen a sorozat egyik legjelentősebb kötete, a szakkönyvtári munkával foglalkozó, nem is 
áll rendelkezésünkre. A szakkönyvtári munkával kapcsolatos korszerű felfogásra azonban 
utal az újdonságértesítő szolgáltatásokkal és az orvosi könyvtárossággal foglalkozó két 
kötet. A „Current awareness services” címet viselő kötet, — szerzője D. A. Kemp — 
a Newcastle upon Tyne-i Politechnikum könyvtárosi szakának oktatója — különlegesen 
aktuális szaktájékoztatási problémát elemez. Feladata rendkívül nehéz volt, erre utal az 
előszónak az a nagyon helytálló megjegyzése, hogy minden szakirodalom, amely a számí
tógépek alkalmazásával kapcsolatban 1974 előtt jelent meg, 1979-ben minden valószínű
ség szerint félrevezető. A megoldás mégis oly mértékben, sikerült, hogy hasznos lenne 
az SDI szolgáltatások szervezésének divatja idején az 1979-ben megjelent könyvet akár 
1981-ben lefordítani, mivel talán a sorozatnak ez a kötete nyújtja a legtöbb gyakorlati 
útmutatást. A tartalomjegyzék ismertetése helyett inkább arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy a szolgáltatások és a módszerek kiválasztásának gyakorlatát rendkívüli 
luciditással írja le a szerző. Csak példaként említem, hogy nagy elmélyedéssel foglalkozik 
egy olyan részletkérdéssel is, hogy miképpen lehet a deszkriptorok hatékonyságát növelni.

E kiragadott példák és henye ismertetések talán képet adnak arról, hogy a vonzó 
formájú, szép kivitelű sorozat milyen mértékben tükrözi a könyvtárügy mai fejlettségét, 
milyen mértékben ösztönöz az egyes kérdések jobb megismerésére, vagyis a könyvtári 
munka korszerűsítésére és megjavítására. Az egyes kötetek feltétlenül megérdemelnék 
a részletes ismertetést. Az együttesről, az összképről meg kell állapítani, hogy Milkau 
kézikönyvének megjelenése óta első ízben rendelkezünk nem enciklopédikus, azaz egyedi 
tájékoztatást nyújtó, hanem tanulásra serkentő korszerű összefoglalással. Meg kellene 
becsülnünk és adaptálásáról, fordításáról, esetleg példájának követéséről nem szabadna 
lemondanunk. Szakmánk látná hasznát!

SZENTMIHÁLY1 JÁNOS
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A gyermekkönyvtári munka. Szerk. KÁROLYI Ágnes. 
Bp. N P I.  1 9 7 9 .  2 0 7  p.

A gyermekkönyvtárosok régen várják a magyar 
gyermekkönyvtári kézikönyv megjelenését. Ez a tanul
mánykötet, amely a gyermekkönyvtári munka minden 
területét felöleli, annak előfutára. Nagy segítséget nyújt
hat minden gyakorló és kezdő gyermekkönyvtárosnak, 
segítheti a képzést is. A kötet négy részre tagolódik.

Az I. részben, amely a visszapillantás
címet viseli, Károlyi Ágnes a gyermekkönyvtári munka 
helyzetét, törekvéseit mutatja be a nemzetközi szakiro
dalom tükrében. Érdekes, hogy a világ különböző részein 
a gyermekkönyvtár fogalma mennyire más-más elméleti 

és gyakorlati tartalmat hordozhat. A könyvtár potenciális használóinak életkora szinte 
országonként változó. Csak két ellentétes példa: van, ahol a gyermekkönyvtárakban az 
1—16 éves olvasókat (és a velük foglalkozó felnőtteket) kell kiszolgálni, máshol viszont 
a 12 év körüli fiú vagy lány már nem gyermekolvasó, hanem a felnőttkönyvtár ifjúsági 
részlegét látogathatja. A tanulmány tehát azokat a dokumentumokat veszi számba, ame
lyek a 18 éven aluli ifjúságot érintő könyvtári munkával foglalkoznak.

Tarka, változatos kép rajzolódik ki mind a gyermekkönyvtárak szervezése, mind 
pedig a gyakorlati munka területéről. Sok tekintetben nincs szégyellenivalónk. A rendez
vényekről például nem sok újat tud mondani a külföldi szakirodalom. Úgy tűnik viszont, 
hogy többet, rendszeresebben foglalkoznak külföldön az óvodáskorú gyermekekkel.

A gyermekek olvasási szokásainak vizsgálati módszerei még más országokban sem 
kristályosodtak ki. Egy jól szervezett hazai kutatással ezen a téren viszonylag könnyen 
lehetne a nemzetközi élvonalba kerülni — írja a tanulmány. Megállapítja azt is, hogy 
a gyermekirodalom elméletével a külföldi gyermekkönyvtárosok többet foglalkoznak, 
mint nálunk.

Kovács Mária írása a gyermekkönyvtárak hazai fejlődését, történetét mutatja be 
a felszabadulástól a hetvenes évek közepéig. A fejlődés fontos határkövének tekinti az 
1971-ben megjelent Irányelveket (Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának 

javítására). Ez ugyanis az első olyan dokumentum, amely egységesen foglalkozik az iskolai 
és a közművelődési könyvtárak fejlesztésének kérdéseivel. Tartalmazza mindkét könyv
tárhálózat normáit.

A II. rész: Szervezet, kapcsolatok, könyvtárosképzés. Ebben a fejezetben ismét 
Kovács Mária tollából olvashatunk egy tanulmányt, amely a gyermekkönyvtárak helyét, 
szerepét határozza meg a magyar könyvtári ellátás rendszerében. Bánhegyi Gyuláné

й
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cikke a szélesebben értelmezett kapcsolatrendszerről szól. Elemzi a PR (public relations) 
munka fogalmát, az olvasókkal, a családi környezettel, az irányító szervekkel, valamint 
a tömegkommunikációs intézményekkel való együttműködést.

Igen frappáns Katsányi Sándor tanulmánya, amely a gyermekkönyvtári munkához 
szükséges szakismereteket szedi rendszerbe. A szükségesnek tartott ismeretek plasztikus 
áttekintése után azt a véleményét fejezi ki, hogy a gyermekkönyvtárosok oktatását olyan 
intézmény szolgálná a leghatásosabban, amely a pedagógiai ismereteket és a könyvtárosi 
törzsismereteket párhuzamosan nyújtaná, kiegészítve a speciális gyermekkönyvtári isme
retek elmélyült feldolgozásával. Hangsúlyozza: „A magyar könyvtárosképzésnek nagy elvi 
vívmánya a pedagógusképzéssel való kapcsolata és nagy gyakorlati kudarca, hogy ennek 
a vívmánynak a gyümölcséből éppen az a könyvtárosréteg nem részesült, amelynek min
denkinél nagyobb szüksége lenne rá.” Megállapítja, hogy a könyvtárilag és pedagógiailag 
megfelelően képzett gyermekkönyvtárosok számaránya alacsony.

A III. fejezet: Könyvtártechnológia. Bena kettős funkciójú könyvtárak
ról szól. A kisközségekben és az új lakótelepeken élő gyermekolvasók ugyanis legtöbb 
esetben nélkülözik a könyvtári szolgáltatások minimumát is. A közös fenntartású, a taní
tási időn túl a terület nyilvános ellátását is biztosító iskolai könyvtár jól megalapozott 
megszervezéséhez egységes gyűjtési szempontokra van szükség, amelyek mindkét könyv
tártípus számára irányadók lehetnek.

Pápayné Kemenczey Judit A gyermekkönyvtári állomány feltárása c. írása a szolno
ki Verseghy Könyvtár gyermekrészlegének raktározási rendszerét, katalógusait és külön- 
gyűjteményeit ismerteti. Bár hazánkban a raktározás különféle módjait alkalmazzák 
(sok gyermekkönyvtárban például az utóbbi években megváltozott a szépirodalmi állo
mány kihelyezésének módja), a tanulmány igen hasznos lehet a gyakorlati munkában, 
különösen a katalógusszerkesztés tekintetében.

Ugyancsak sokféle gyakorlati tanáccsal szolgál Sáráné Lukátsy Sarolta: A gyermek
könyvtári adminisztráció c. cikke. Az állománygyarapítás technikai lebonyolításától 
a kölcsönzés nyilvántartásán keresztül a nyomtatványok használatáig sokféle szükséges 
tudnivalóról esik szó benne. Másik írása a könyvvédelem módjait, annak gyakorlati 
megoldását ismerteti.

Mónus Ferencnének szintén két tanulmányát olvashatjuk ebben a fejezetben. 
A Folyóiratok a gyermekkönyvtárban c. munkában különösen a képregényekről írt 
gondolatai érdekesek. De hasznosak a folyóiratok propagandájáról, raktározásáról, a cikk
katalógusokról mondottak is. Másik tanulmánya az audiovizuális eszközök gyermek
könyvtári szerepével, hasznosításával foglalkozik. Ilyen eszköztár a közművelődési 
könyvtárakban még igen kevés helyen található, holott az iskolai oktatásban egyre 
nagyobb tért hódít.

A médiák együttese (információcsomag) a programozott oktatáshoz nyújt segítsé
get. A különféle ismeretforrások együttes ajánlása olvasószolgálati munkánk fontos része 
lehet. Bármely tantárgyhoz összeállítható információcsomag az odavonatkozó, a téma
körhöz kapcsolódó könyvekből, hangszalag, képek, tárgyak együtteséből.
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Foglalkozik a cikk az AV eszközök könyvtári feldolgozásának speciális kérdéseivel 
(leltározás, katalogizálás). Ismerteti a technikai berendezések telepítésének ütemét, 
a különféle technikai eszközök elhelyezésének módját, problémáit.

SallaiIstván: A gyermekkönyvtár építése, berendezése c. tanulmánya tudomásom 
szerint a szerző halála előtti utolsó munkája volt. Sallai köztudottan a könyvtárügy 
minden területén újat és időszerűt tudott mondani. Különös figyelemmel fordult a gyer
mekek könyvtári ellátása felé: erre vonatkozó gondolatainak összegezése ez a cikk. 
Megállapítja, hogy a lakosság számához viszonyítva hány olvasó várható a különböző 
típusú gyermekkönyvtárakban. Az olvasók számához viszonyítva hány kötet könyvre, 
hány könyvtárosra van szükség. Megállapítja a gyermekkönyvtár alap területének normáit. 
Sorraveszi egyes helyiségeinek tervét, méreteit. Külön teret biztosít a gyermekkönyvtári 
olvasóteremnek! ír a könyvtárak bútorzatáról is. A tanulmányt 7 ábra egészíti ki, közöt
tük 2 dániai könyvtár alaprajza.

A kötet IV. fejezete: Pedagógia és lélektan a gyermekkönyvtári munkában. Vargha 
Balázs tanulmányában elsősorban azt fejtegeti, milyen nagy mértékben segítheti a könyv
tár a gyereket képességeinek kibontakoztatásában, a tananyag összekapcsolásában, 
integrálásában.

Nagy Attila a pszichológus szemével vizsgálja az olvasás célját, motivációit. Fejlődés
lélektani szempontból veszi sorra, hogy kisgyermekkorban miért van szükség vershallga
tásra, később a mesére. Kitér az olvasástanulás különböző módszereire. Felvázolja a kis
iskolások és felsőtagozatosok olvasmányainak kedvelt típusait, a különböző életkorú 
olvasók érdeklődésének tükrében.

Sáráné Lukátsy Sarolta cikkében megállapítja, hogy az olvasószolgálat a könyvtár 
egyik legfontosabb feladata. Elsősorban az egyéni irányítás és a könyvtárhasználatra való 
nevelés eszközeit és módszereit mutatja be.

Juhász Andrásné — Pécs város iskolai könyvtáros-szakfelügyelője — az 1976—77-es 
tanévben 24 iskolai könyvtárban tartott tanórát látogatott meg. Tanulmányában e tan
órák értékelését olvashatjuk. Leírja, hogy bármely tantárgyból, bármelyik anyagrészből 
lehet könyvtári órát tartani, de a tanárok leggyakrabban összefoglaló órákra vállalkoznak. 
Az órák ott sikerültek jól, ahol átgondolt volt a problémafelvetés, logikusak, gondolkod- 
tatóak a kérdések. A könyvtári órának sem szabad túlkomplexnek, túlzsúfoltnak lennie. 
Legyen ott a könyv a legfőbb munkaeszköz. Könyvtári órát csak akkor érdemes tartani, 
ha a kiválasztott tanulócsoport már rendelkezik bizonyos könyvtári ismerettel.

A kötet utolsó tanulmánya Kamarás István tollából származik. Címe : Olvasótábo
rok. A gyermekkönyvtári munka egy speciális, komplex és intezív formája.

Az első olvasótábor 1973-ban létesült, azóta nyaranként sokfelé alakul országszerte. 
A szerző a következőket írja róla: „Közművelődési kísérlet. Életmódkísérlet. Résztvevői 
olyan gyerekek és fiatalok, akiknek gazdasági, érzelmi és kulturális környezete nem tette 
lehetővé, hogy önmagukat megfelelően meghatározzák. Az olvasás lehetőségeit képtele
nek kihasználni, mert életmódjuk szokásrendszerében nem vert gyökeret az olvasás.”

Az olvasótáborokban folyó munka az alkotó olvasás nevelésére összpontosít, ilyen 
vonatkozásban kapcsolódik a gyermekkönyvtárosi feladatokhoz.
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A kötet tanulmányainak egy része régebbi keletű, és valószínűleg a hosszú nyomdai 
átfutás nem tette lehetővé, hogy szerepeljenek benne az új tantervek is: hiányzik tehát az 
ehhez kapcsolódó újfajta gyermekkönyvtári feladatok, módszerek leírása.

Csaknem minden tanulmány végén irodalomjegyzéket találunk. Ezek témakörbe 
való osztásával és felsorolásával megkaphatnánk a magyar gyermekkönyvtári szakirodalom 
korszerű jegyzékét.

Reméljük, hogy e gyűjteményes kötet megjelenése nem késlelteti, hanem elősegíti 
a magyar gyermekkönyvtárosi kézikönyv megjelenését.

KEPES ÁGNES

A Buch und Bibliothek 1980. 7/8. számában olvastuk, hogy Münchenben a kölcsönzés
nyilvántartás a városi és a kerületi könyvtárakban elektronikus adatfeldolgozás (on-line 
system) segítségével történik. Minden egyes könyvtárban legalább egy terminált helyeztek 
el, amelyek a város központi nagy számítógép berendezéséhez csatlakoznak. Az ismert 
átmeneti nehézségek után most már jelentős munkamegtakarítást értek el. A zenei könyv
tárak állományait is csatlakoztatni kívánják az elektronikus adatfeldolgozás nyilvántartásá
hoz. Mindez csupán egy része azoknak az előkészületeknek, amelyeket a kultúrközpontba 
való átköltözéshez terveznek. Ebben a kultúrcentrumban 1982-től kezdődően a városi 
könyvtárakon kívül (igazgatóság, gazdasági hivatal, adminisztráció, központi könyvtár, 
gyermek- és ifjúsági könyvtár) népfőiskolát és egy nagy hangversenytermet is elhelyeznek.

ÜJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZNEK a Kongresszusi Könyvtár különgyűjteményei (50 millió 
egység). A Madison Memorial Building építése (Georg M. White-nak, a Capitolium főépí
tészének tervei alapján) 1971-ben kezdődött, 1980 áprilisában avatták fel. Hasznos 
alapterülete 1,4 millió m2;az 1965-ben előirányzott 75 millió dollár helyett 131 millióba 
került.

(Library of Congress Information Bulletin, 1980. 16.no.)
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A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1974—1976.
[összeáll, az] Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nem
zeti Bibliográfia szeikesztősége. Fel. szerk. GAJTKÓ Éva. 
Bp.,OSZK. 1979. 507 p.

1960-ban indította el az Országos Széchényi Könyv
tár „A magyar bibliográfiák bibliográfiája” sorozatát. 
Kétségtelen, hogy ez a bibliográfia-típus a nemzeti bibliog
ráfiai rendszer szerves része, bár hasznáról, jelentőségéről 
lehet gondolkozni. A legteljesebb kurrens nemzeti bibliog
ráfiarendszer részeként a Szovjetunióban a „Knizsnaja 
Palata” évenként megjelenteti a Bibliografija szovetszkoj 
bibliografii” c. kiadványt, Jugoszláviában egy tízéves 
ciklust felölelő bibliográfiai összeállítás jelent meg 
a bibliográfiákról, Lengyelországban Wiktor Hahn egy 
közel 6500 bibliográfiát magába foglaló retrospektív 

szintézist készített, a Deutsche Bücherei a német nyelvű könyvekben és folyóiratokban 
megjelent rejtett bibliográfiák összeállítására vállalkozott, —első ízben a bibliográfiák 
megjelenése után több mint húsz év elteltével. Egyetemes jellegű, de főként az angol 
nyelvterületen megjelent irodalom teljességre törekvő ilyen célú feldolgozása a Wilson cég 
kiadásában megjelenő „The bibliographie index” mely megjelenésének aránylag rövid 
átfutási ideje következtében a könyvtári tájékoztató-szolgálat jól használható műszere.

Azon túlmenően, hogy jóleső érzéssel kell megállapítani, kurrens nemzeti bibliog
ráfiai rendszerünk teljességéhez a másodfokú, kurrens jellegű nemzeti bibliográfia hozzá
járulást jelent, annak hasznosságát, közlési effektusát is kötelességünk szemügyre venni.

Elsősorban tehát Kőhalmi Bélát kell idéznünk, aki e vállalkozásról a következőket 
írta: „...a Széchényi Könyvtár elindította ... sorozatát, de azt a hibát követte el, hogy első 
kötetének címanyagát a megjelenést megelőző negyedik évvel kezdve két évi termést 
foglalt össze (1956—1957), második kötetében (1962-ben) pedig a három év termését 
(1958, 1959, 1960) gyűjtötte egybe. Ilyen megjelenési tempó mellett a megjelenteknek 
és az ezután megjelenő köteteknek nem adományozhatjuk a kurrens könyvészet 
rangját...” Majd később így folytatja: „...minden különösebb jóstehetség nélkül megmond
hatjuk: azt a szerkesztői célkitűzést, hogy az önálló alakban megjelent bibliográfiákon 
kívül felveszik a „rejtett” összeállításokat, amennyiben 20 adalékot tartalmaznak, revi
deálni lesznek kénytelenek, ha e szerszám gyorsabb ütemű megjelenését és használható
ságát el akaiják érni.”*

KŐHALMI Béla: A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban 1945-1965. Bp. 1967.48-49.

A magyar bibliográfiák 
bibliográfiája

1974 -1976

B U D A P E S T  197*
O R S ' Á O O S  S Z É C H É N Y I  K Ö N Y V T Á R
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A mostani összeállítás, mely Gajtkó Éva pontosságra törekvő szerkesztői munkáját 
tükrözi változatlanul a megjelenést megelőző negyedik évvel kezdve, két év bibliográfiai 
termését foglalja össze. A késedelem, amelyet már Kőhalmi Béla is kifogásolt, nyilván
valóan közismert okokkal magyarázható — nyomdai átfutási idő, technikai felkészültség 
hiánya, munkaerőgazdálkodási tényezők stb. — Mégis, ha szembesítjük a kiadványt azzal 
az ismert ténnyel, hogy az mint tájékoztatási műszer nem tartozik a közismertek és az 
általánosan használtak közé, Kőhalmi Béla megállapításai és jóslata helytállónak 
bizonyulnak.

Nem vonható kétségbe viszont az sem, hogy a kötet összeállítása, szerkesztési mód
szere, kiállítása, áttekinthetősége ma már minden dicséretet megérdemel,és az amit annak 
idején Kőhalmi Béla> az összeállítás technikai kivitelével kapcsolatban kifogásolt, — pl. 
a rejtett bibliográfiák esetében a mű teljes terjedelmének feltüntetése — ebben a kiadvány
ban már megvalósult.

A munka használhatósága szempontjából a legnagyobb pozitívumnak azt érzem, 
hogy a kiadvány függelékeként közli a magyar bibliográfiai és dokumentációs jellegű 
periodikumok teljes jegyzékét. Ha nem tévedek,és jól számoltam: 263 ilyen periodikumot 
tart nyilván a bibliográfia. (Ezek elemzése, egybevetése és elsősorban mérlegre tétele, ügy 
gondolom tájékoztatáspolitikánk egyik legfontosabb feladata lehetne.) Ha ez a függelék
ben közölt jegyzék még kiegészülne a bibliográfiai és dokumentációs szolgáltatások szám
bavételével is, úgy a tájékoztatásról szóló tájékoztatás fontos feladata még közelebb 
kerülne a megoldáshoz.

A kiadvánnyal kapcsolatban az anyag zömét képező rejtett bibliográfiák számbavé
teléről kell még néhány szót ejtenünk. Mit lehet és mit nem lehet rejtett bibliográfiának 
tekinteni: olyan elméleti kérdés, amire nem érdemes sok szót vesztegetni. Ha rendszerező 
jegyzéknek tekintjük a bibliográfiát, úgy nyilván kifogásolható, hogy az irodalomjegyzék 
tételszáma legyen a bibliográfia alapvető kritériuma. De aki a tájékoztatás gyakorlatát 
némiképpen ismeri,tudja nagyon jól, hogy az egy témáról szóló irodalmi feldolgozás hivat
kozásai milyen segítséget jelentenek az irodalomkutatáshoz, a faktográfiai tájékoztatás
hoz. Elég, ha a hivatkozási indexek elterjedtségére és népszerűségére gondolunk. Ez a tény 
viszont a másodfokú bibliográfia használhatóságával kapcsolatban ébreszt gondolatokat. 
Nem vitás azonban, hogy egy ilyen jellegű bibliográfia, éppen mert a hivatkozások száma 
alapján minősít, az ország tudományos irodalmának legjaváról nyújt általános képet. 
Ez egymagában is biztosítja a kiadvány létjogosultságát.

Ezért kell hálásnak lennünk a gondosságért és pontosságért, ami elsősorban a szak- 
rendi beosztás, az utalások kimunkálásánál mutatkozik meg. Nem tetszenek viszont 
a szakmai bürokrácia illatát terjesztő kifejezések, mint „melléklapcímfejként felhaszná
landó egységes címek”, vagy az, hogy minden megjegyzés nélkül Hernádi Gyula regénye 
is szerepel a bibliográfiában (2011 sz. tétel.), vagy, hogy a néhány sajtóhiba éppen a ne
veknél maradt meg. (Kovách-Kovács, Scheiber-Schieber 18—19.1.)

Összefoglalásként meg kell állapítanunk, hogy kurrens nemzeti bibliográfiai rend
szerünk értékes alkatelemét vettük kézhez,és kívánatos volna, ha mesterünk.Kőhalmi Béla 
óhajai a jövőben maradéktalanul teljesülnének.

SZENTM1HÁLYI JÁNOS
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Public library purpose, a reader. Ed. by TOTTERDELL, B. 
London, Clive Bingley Ltd. 1978. 159 p.

A közművelődési könyvtárak funkciója

A televízió és egyéb médiák megjelenése, szerepük 
növekedése a mindennapi életben, egyre intenzívebb 
konkurrenciát jelent az olvasás, a könyvtár számára. A tu
dományos-technikai forradalom is üj helyzetet teremt az 
egyén és az intézmények helyzetében. Ezzel összefüggésben 
az utóbbi két évtizedben erősödött és tudatosabbá vált 
az angol nyelvterület könyvtáros szakembereinek elméleti 
tevékenysége, az a törekvés, hogy a közművelődési könyv
tárak célkitűzéseit a társadalmi követelményeknek megfe

lelően körvonalazzák és a tevékenységet erre alapozva fejlesszék tovább.
Az útkeresés, a szükségletekhez igazított intézményhálózat igénye természetesen 

már korábban is hasznos vitákat és irányelveket eredményezett.
A 70-es évek elején kutató csoport alakult Nagy-Britanniában, amelynek feladata 

a közművelődési könyvtárügy vizsgálata, az irányítás elősegítése. A csoport első lépésként 
tanulmányozta az utóbbi évek állásfoglalásait és maga is kiadott, vitára bocsátott egy 
dokumentumot, megfogalmazva a közművelődési könyvtárak általános célkitűzéseit. 
A reagálások, kommentárok számbavétele, értékelése és felhasználása azonban technikai 
nehézségekbe ütközött, felvetette azt a problémát, hogy a sokféle folyóirat, publikáció 
rövid időn belül nehezen hozzáférhetővé válik. Ez adta az ötletet egy gyűjtemény megje
lentetésére, amelyben a témában jellemző, eredeti gondolatokat tartalmazó, elsősorban 
angol, amerikai írásokat gyűjtötték össze, és amely történetiségében mutatja be a közmű
velődési könyvtárak céljának, szerepének alakulását a kezdetektől napjainkig.

Tizenkét tanulmány és Barry Totterdell, a tanulmánykötet összeállítójának beve
zetője az egész folyamatot érzékeltető, a jelent elemző áttekintést ad a kérdésről. Könyv
táros szakemberek mellett társadalomtudósok véleményét is megismerjük, mint pl. 
Peter Worsley-ét, a manchesteri egyetem szociológia professzoráét.

J. R. Allred Nagy-Britanniáról, M.Harris az Egyesült Államokról nyújt történelmi 
visszapillantást, bemutatva a hivatalos álláspontot, a célok és értékrend válto
zásait.

PUBLIC
LIBRARY
PURPOSE
a reader 
edited by 
Barry Totterdell
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Történelmi visszapillantás

A közművelődési könyvtárak kialakulása Angliában a 17. századra nyúlik vissza, 
amikor e mozgalom célja a későbbinél sokkal tisztább és egyszerűbb volt. Létrehozásukat, 
célkitűzéseiket a vallás és a kialakulóban levő kapitalizmus határozta meg. A public 
library eszméje a keresztény etikára épült, az alapító városok gyakran a puritanizmus 
központjai voltak. Tanítók segítettek életre hívni a könyvtárakat, a kor szellemi vezetői 
egy jó keresztény ország kialakításához nemzeti információs rendszert képzeltek el, arra 
alapozva, hogy az emberek akkor találják meg az utat az igazsághoz, ha minden informá
ciót megkapnak.

A 19. században egyre bonyolultabbá vált a helyzet, félni kezdtek attól, hogy 
minden tudás szabadon hozzáférhető legyen, mert az ismeretek teijedése Franciaország
hoz hasonlóan forradalomhoz vezethet. Ugyanakkor azonban a munkaadók arra is rájöt
tek, hogy nem kifizetődő az emberek agyondolgoztatása, több hasznot hoz a tisztességes 
munka- és életkörülmények biztosítása. Az 1840-es években mind többen felismerték, 
hogy az oktatás és a közművelődési könyvtárügy nem tart lépést a társadalmi fejlődéssel, 
és ez a termelést, a gazdasági előrehaladást gátolja. Igaz, az országban sok könyvtár volt, 
kereskedelmi, technikai, kéziratos gyűjtemények és néhány közművelődési könyvtár is, de 
a tömeg, az alacsony bérű munkás számára — akitől a jövő fejlődése függött — minimális 
volt a könyvtári szolgáltatás, nem nyújtott kellő információt, vagy nem elég olcsón. Nem 
lehetett az ipari haladást biztosítani a munkások képzése nélkül és ez a szükségszerűség 
nagyon erős érv volt Angliában 1850-ben az első könyvtári törvény megjelentetése 
mellett.

A század elején, különösen a könyvtárilag nagyon rosszul ellátott vidék helyzete 
miatt megfogalmazódik, hogy a könyvtár olyan alapvető szolgáltatás, mint a közegészség- 
ügy, közoktatás, tehát minden állampolgárnak és közösségnek joga van hozzá.

Az amerikai könyvtárak történetének kezdetét a bostoni közművelődési könyvtár 
1850-es megnyitása jelzi, amelyet a város felvUágosult vezetői létesítettek. Legfőbb célki
tűzés a tömegek szellemi felemelkedésének szolgálata, a társadalom erősítése, a vezetés 
támogatása, hatásfokának növelése volt. A századfordulón, a nagy bevándorlási hullám új 
feladatot is jelentett a könyvtáraknak, az amerikai életbe való beilleszkedés segítését. 
Harris szerint,, aki kritika alá veszi ezeket a célokat, a nyilvánvaló sikertelenségek miatt 
a 30-as években megfogalmazták a könyvtárosok azt a koncepciót, hogy a könyvtár a 
„demokrácia bástyája” , tehát minden állampolgár számára biztosított jog és lehetőség 

a művelődéshez. Ez az olasz és német könyvégetések idején elegendőnek bizonyult a pasz- 
szív, humán beállítottságú könyvtáros társadalom számára ahhoz, hogy továbbra is 
a korábbi szolgáltatások biztosításával várja olvasóit, akik jórészt a középosztály tagjainak 
sorából kerültek ki, az angol példához hasonlóan.

A közelmúlt vitái

A 40-es évek elején — kora kiemelkedő könyvtárosa — McColvin a könyvtáros egye
sület megbízásából áttekintést készített Nagy-Britannia könyvtári rendszeréről és a háború
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utáni átszervezéshez állított össze tervezetet. Ezzel nem minden szakember értett egyet, 
azonban a nézetkülönbségek korántsem voltak olyan élesek, mint a mai vitákban.

Könyve első fejezetében McColvin röviden vázolja a közművelődési könyvtárak 
szerepét. A könyvtár céljának a teljes személyiség fejlesztését tekinti. A könyvtárról ő is, 
mint a „demokrácia bástáyjáról” beszél, visszautasítva azt a feltevést, hogy ezzel egyben 
a demokrácia propagandáját is szolgálná. A meghatározás lényege az, hogy az igazi 
demokrácia nem létezhet, csak művelt, jól informált társadalomban. A demokrácia kulcsa 
a képesség a demokratikus vezetésben való részvételre, és alapvető célja az egyenlő lehető
ségek biztosítása. Az egységes közművelődési könyvtári szolgáltatás fenntartása ennél
fogva ugyanolyan fontos a közösségnek, mint minden egyes tagjának.

A könyvtári szolgáltatás a könyvtáros számára szolgálat, amely biztosítja a tudo
mány és vélemények minden oldalú megközelítését, a könyvtárosnak függetlenítenie kell 
magát saját nézeteitől, fel kell ismernie, hogy ami az egyik embernek értéktelen, segíthet 
a másiknak.

Az akkori vita akörül forgott, hogy mindenkinek mindent, vagy minden egyes olva
sónak csak a legértékesebbet. McColvin szerint ez nem valódi dilemma, a könyvtár szerepe 
az, hogy mindenkinek biztosítsa a lehetőséget önmaga kiteljesítéséhez, az olvasó választ, 
eldönti, hogy mit igényel.

A jelen kérdései

Ha nagyon leegyszerűsítve akarnánk megjelölni a most folyó vitákat, azt mondhat
nánk a ,beinek, m it” problémából inkább az elsőn van a nagyobb hangsúly. A kötetben 
e téren Bemard Berelson tanulmánya képviseli a legszélsőségesebb álláspontot, aki szerint 
kudarcra ítélt, tehát elvetendő az a célkitűzés, hogy a könyvtár az egész közösség intézmé
nye legyen, mert ez a szolgáltatások minőségének rovására megy. Szerinte a közönség 
nagy része a megnövekedett szabad időben információs igényeire az újságokból, rádióból, 
moziból szerzi be a választ, kevesen fordulnak a könyvhöz. Pontosan nem mutatható ki, 
de becslés szerint feltételezhetjük, hogy minden harmadik gyermek és minden tizedik 
felnőtt nevezhető valódi könyvtárhasználónak. Az olvasótábor nem adja a népesség 
keresztmetszetét, általában az iskolázottabb rétegek veszik igénybe. Demokratiku^ 
amennyiben mindenki előtt nyitva áll, de gyakorlatilag a középosztály intézménye. 
Szolgáltatásai közül elsősorban a kölcsönzés dominál. A forgalmazott könyvek kétharma
da szépirodalom, fele ifjúsági, nagyobb részben újabban megjelenő mű. Igénybevételük 
növekedne, ha a könyvtár nagyobb példányszámot tudna megvásárolni. Magas az irodalmi 
értéket nem képviselő könyvek aránya. Az információs szolgálatot, főként a gyorstájékoz
tatást elsősorban diákok, értelmiségiek, vezetők veszik igénybe. Viszonylag ritkán fordul
nak a könyvtárhoz irodalomkutatásért. A könyvtár egyéb szolgáltatásai film-, lemezhasz
nálat, vitaestek, csak egy szűkebb rétegnek szólnak. Szerinte a könyvtár tevékenysége 
koncentrálódjék az aktív használók kisebbségére, tehát egy szellemi elitre. A jövő könyv
tárának tervezésénél az ő könyv- és információigényüket kell figyelembe venni.
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A Columbia Egyetem szociológia professzora, Herbert mint kívülálló
rámutat arra a kettősségre, ami a könyvtárosok nevelési és kulturális elképzelései, érték- 
követelményei és a használók gyakran ellentétes szükségletei között fellelhetők. Felrajzolja 
egy olvasóközpontü könyvtári politika alternatíváit, elemezve a különböző színvonalú 
könyvek olvasásának társadalmi és kulturális hasznát a különböző műveltségi szinten 
álló olvasók számára. Saját véleményét Berelsonéval ellentétben a következőkben össze
gezi: Minthogy a könyvtárak — a vizsgálatok kimutatásai szerint — viszonylag szűk, meg
határozott vonzáskörzetben hatnak, a könyvtár feladata, hogy azoknak az olvasói rétegek
nek nyújtson szolgáltatást, akik a környékükön élnek és dolgoznak. Tehát egy közigazga
tási egység könyvtári rendszerében, noha a főkönyvtár rendelkezik a legnagyobb 
állománnyal és a szolgáltatások széles körével, a fiókkönyvtár a legfőbb láncszem, az az 
alapintézmény, ahol az emberek beszerzik olvasnivalóikat. (Bár szerinte a könyvtárosok 
ezt kevésbé értékelik.) A bestsellerek kérdésében Gans utal a paperback kiadások elter
jedésére, amelyek az áruházakban igen olcsón hozzáférhetők, tehát nyilván ritkábban 
jelentkeznek könyvtári igényként.

Ma, amikor — pl. Amerikában — oly sokszor kerülnek nehéz helyzetbe a könyvtá
rak, miután a forgalom csökkenésével pénzügyi ellátottságuk is gyakran kérdésessé válik, 
különösen nagy a jelentősége Peter Worsley professzor elemzésének arról, hogy a kommu
nikációs forradalomban a könyvtárnak aktív és alkotó szerep jut egy bonyolult osztály- 
kulturájú társadalom terméketlenítő hatásának ellensúlyozásában.

A viták eredményei

Az egyes tanulmányok és a kötet összeállítója a különböző nézeteket nem a vita 
végleges eldöntésére, a közművelődési könyvtárak céljainak egyszer s mindenkorra szóló 
megfogalmazására szánja, hanem továbbgondolkodásra, a könyvtárügy — sokszor a szük
séglettől elmaradó — elméleti megalapozására. A gyakorlat azonban megkívánja, hogy 
a könyvtárpolitika irányítása, a korszerű tevékenység megszervezése bizonyos elvi alapok
ra épüljön. Ennek fontos segédeszköze a kutatócsoport dokumentuma, amely általános 
társadalmi célkitűzéseket és részletes irányelveket egyaránt tartalmaz. Ennek megfelelően 
a közművelődési könyvtár célját abban határozza meg, hogy közreműködjék az élet minő
ségének alakításában gazdasági, ipari, oktatási, tudományos és kulturális szempontból. 
Támogassa egy demokratikus társadalom eszméjét, ahol mindenki számára egyenlők 
a lehetőségek az igaz állampolgárrá, teljes és kiegyensúlyozott személyiséggé váláshoz, 
s ez az egész emberiség boldogságához, az egyénnek önmaga és környezete megismerésé
hez vezet.

Az ilyen meghatározások általában egybeesnek az általános társadalmi célkitűzések
kel és elsősorban propaganda értékük, bizonyos politikai hasznuk van.

A szolgáltatást érintő célokat az állásfoglalás oktatás, információ, kultúra és szabad 
idő csoportosításban tárgyalja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az általános elvek helyi 
alkalmazására van szükség. Ez a munka meg is indult, több könyvtárhálózat körvonalazta
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célkitűzéseit saját szolgáltatásai számára. Hasonló munkák folytak és folynak Ameriká
ban is.

Ahhoz, hogy a könyvtár lépést tudjon tartani a fejlődéssel, állandóan kutatni kell 
az olvasótábor igényeinek alakulását, hogy célkitűzéseit ne légüres térben határozza meg, 
hanem azok a valódi elvárásoknak, szükségleteknek feleljenek meg. A néhány évtizede 
felvetődött problémák nem oldódtak meg, a közművelődési könyvtárak hatékonyságát 
továbbra is veszélyeztetik új típusú intézmények, tevékenységi formák. Ugyanakkor 
a könyvtárügy vezetői között nem kevesen vallják azt a nézetet, hogy a helyzet soha nem 
volt ilyen ígéretes, mint napjainkban. A közművelődési könyvtárnak szembe kell szegülnie 
az üzleti érdekekkel a köz érdekének képviseletében.

GÁLNÉ BALLAG1 ÁGNES
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AHCI
ALA
ASCA
ASTIA

BIREME

BL
BLLD

CNRS

COM
CRUS
EMBRAPA

ETO
EURONET

FID

FSZEK
GPNTB

IBICT
IBM
ICSU

IBRS
IDRDS

Arts and Humanities Citation Index 
American Library Association 
Automatic Subject Citation Alert
Armed Services Technical Information Agency — amerikai hadügyi műsza
ki dokumentációs központ (a DDC — Defence Documentation Center — 
elődje)
Biblioteca Regional de Medicina — a latin-amerikai könyvtárak központi 
orvosi könyvtára
British Library — brit nemzeti könyvtár
British Library Lending Division, Boston Spa — brit nemzeti könyvtár 
kölcsönző részlege
Centre National de la Recherche Scientifique — országos tudományos 
kutatási központ (Franciaország)
Computer Output on Microfilm
Centre for Research on User Studies — használói tanulmányok központja 
Empresa Braziliera de Pesquisa Agropeçuària — brazil dokumentációs és 
információs központ, a mezőgazdasági kutatás szervezésének központja 
Egyetemes Tizedes Osztályozás
European on-line information network / European Information Network 
for Science and Technology — európai tudományos és műszaki informá
ciós hálózat
Fédération Internationale de Documentation — Nemzetközi Dokumentá
ciós Szövetség
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Goszudarsztvennaja Publicsnaja Naucsno-Tehnicseszkaja Bibliotéka 
SZSZSZR, Moszkva — a Szovjetunió állami tudományos műszaki nyilvános 
könyvtára
Instituto Braziliero de Informaçao em Ciéncia e Tecnologia 
International Business Machines (USA)
International Council of Scientific Unions — Tudományos Uniók Nemzet
közi Tanácsa
Index to Book Reviews in the Sciences
International Directory of Research and Development Scientists
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IFLA

IKR
IR
ISDS

ISI
ISR
ISSHP
ISTP
JCR
K+F
KLTEK
LC
MFR
MISZON

MKKEKK
MNB
MTAK
NATIS

NCLIS
OCLC
NCP

OGYK
ÓIK

OMKDK
OSTI

OSZK
PRECIS

PSI
SCI
SDI
SICTES

SSCI
TMT
UAP

International Federation of Library Associations and Institutions 
— Könyvtáros Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége 
Időszaki Kiadványok Repertóriuma 
Information Retrieval
International Serials Data System — nemzetközi folyóiratnyilvántartási 
rendszer
Institut for Scientific Information (Philadelphia)
Index to Scientific Reviews
Index to Social Sciences and Humanities Proceedings 
Index to Scientific and Technical Proceedings 
Journal Citation Reports 
Kutatás és Fejlesztés
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára 
Library of Congress (USA)
Magyar Folyóiratok Repertóriuma
Mezsdunarodnaja Informacionnaja Szisztéma Obscsesztvennoj Nauki —
nemzetközi társadalomtudományi információs rendszer
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
National Informations Systems — országos információs rendszerek 
(Unesco akcióprogram)
National Commission on Libraries and Information Science 
Ohio College Library Centef, Columbus, Ohio (USA)
National Centre de Prêts — a Bibliothèque National nemzetközi kölcsönzé
si központja 
Országgyűlési Könyvtár
Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (korábban: 
OOKDK)
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Office for Scientific and Technical Information, Department of Education 
and Science — tudományos műszaki tájékoztatási hivatal (Anglia) 
Országos Széchényi Könyvtár
Preserved Context Indexing System — a Brit Nemzeti Bibliográfia indexelő 
rendszere
Permutem Subject Index 
Science Citation Index
Selective Dissemination of Information — szelektív információterjesztés 
Sistema de Informaçao Científica e Tecnologica do Exterior — a külügy
minisztérium mellett működő információs rendszer Braziliában 
Social Sciences Citation Index 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Universal Availability of Publications — egyetemes hozzáférhetőség
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иве
UJISLAA

UNESCO

UNISIST

WIPIS

Universal Bibliographie Control — Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel 
Unesco Journal of Information Science Librarianship and Archives 
Administration
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — ENSZ 
Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet
United Nations Information System in Science and Technology — 
Universal System for Information Science and Technology — World 
Information System for Science and Technology — nemzetközi tudomá
nyos és műszaki információs rendszer 
Who is Publishing in Science
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BUJDOSÓ Ernő

SPECIAL LITERARY INFORMATION SYSTEMS OF ISI IN THE LIBRARY OF 
THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES.-The Library of the Hungarian Academy 
of Sciences and the Institute for Scientific Information (Philadelphia) have undersigned 
an agreement in May 1979 on the adaptation of computerized special literary information 
systems. The Library opened, in January 1980, a separate reading room for the use of 
manual systems. The mechanized bibliographical control started in March 1980. It had 
an experimental character, offering bibliographical control services for some 1100 
persons. This article presents the data bases (SCI, SSCI, AHCI, ISR, ISTP, ISSHP, IBRS) 
and the mechanized special literary information services (journal control; control of 
themes: ASCATOPICS, ASCA; publishing activity and observing of the quantity of 
citations). The article treats the international information situation, too, as well as the 
plans of the Library.

581—595.p.

ZIRCZ Péter

IS THE DETERIORATION PREVENTIBLE? THE FUTURE OF OUR LIBRARY 
STOCKS.—On the IFLA conference (1980) the council of national library directors 
treated one of the most urgent library problems of our age as a central theme: the 
protection of stock. The large national libraries agree that the danger of deterioration 
may have several forms but the main enemy is the self-deterioration of the paper. The 
necessity of preventive defence is stressed. The further part of the article presents the 
situation in Hungary, seeking the way out from the country-wide problems which can be 
characterized by the strong économie requirements, the lack of qualified repairers, 
modern technology and a central binding workshop. It urges on the establishing of 
a nation-wide library stock protection policy and stresses that we are responsible for the 
preservation for posterity of the intellectual contents, included in the documents.

59 6 —600 .p.

Könyvtári Figyelő 26< 1980)6



648 Contents

SONNEVEND Péter

THE CURRENT HUNGARIAN ARTICLE BIBLIOGRAPHY IS AT THE CROSS
ROADS.—The initiative of the National Széchényi Library in 1946 was an important tool 
for the distribution of scientific knowledge, of the fulfilment of information demands 
concerning researchers and of the society’s leaders: the article bibliography is published 
as a supplement of the Hungarian National Bibliography, entitled Reportory of the 
Hungarian Journals. Presently it bears the title Repertory o f Periodical Publications. The 
study presents the different opinions established in connection with the publication as 
regards its function (registration or selection/information service) as well as concerning 
the relationship between the current general national bibliography and the current 
national article bibliographies. The development of the publication is illustrated by statis
tical tables, then the supply system of the article bibliographies of the repertory, based 
on cooperation, and to be published from 1981 in a restructured version, is presented. 
Finally, alternative article bibliographic supply models are outlined for the further future.
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O u t l o o k

VELINSKY, M.-VAVfclK, O.

PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF CZECHOSLOVAK PUBLIC 
LIBRARIES TILL THE TURN OF THE CENTURY. of the work entitled
Prognóza vefejnÿch knihoven v CSR do roku 2000, published in Prague by Státni 
knihovna CSR, 1979. 42, 2 p.
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BUDA Béláné—HEGEDŰS Péter

CONFERENCE IN THE WHITE HOUSE DEALING WITH LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION SERVICE.— First part (I.) o f  the literary review based on the thematic
issue o f Library Journal published as preparation for the conference (104.vol. 1979. 
16.no.), second part (II.)of the literary review based on the articles published in Wilson 
Library Bulletin (54.vol. 1980. 5.no. 286-295.p.) and the In Cite (l.vol. 1980. l.no. 
I P ) -

6 1 6 —6 2 2 .p .

Könyvtári Figyelő 26(1980)6



Contents 6 4 9

FARAGÓ Lászióné

THE WORK AND THE RESEARCH PROGRAMMES OF THE BRITISH 
LIBRARY RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT. on the basis
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Research and Development Department (Journal of Documentation. 35.vol. 1979. 2.no. 
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BUJDOSÓ Ernő

DIE FACHLITERARISCHEN INFORMATIONSSYSTEME DER ISI IN DER 
BIBLIOTHEK DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. -  Die 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und das Institute for Scientific 
Information (Institut für wissenschaftliche Informationen), Philadelphia, unterschrieben 
im Monat Mai 1979 eine Vereinbarung über die Adoptierung der komputerisierten fach
literarischen Informationssysteme. Die Bibliothek öffnete im Januar 1980 einen separaten 
Leseraum um die manuellen Systeme zu benützen. Die mechanisierte fachliterarische 
Überwachung wurde — versuchsweise — im März 1979 eingeleitet, und bot ungefähr 
1100 Benützern fachliterarischen Überwachungsdienst. Der Artikel befasst sich mit der 
Darstellung von Datenbanken (SCI, SSCI, AHCI, ISR, ISTP, ISSHP, IBRS) und mechani
sierten fachliterarischen Informationsdiensten (Zeitschriftenüberwachung; Themen
überwachung: ASCATOPICS, ASCA; Publikationstätigkeit bzw. Überwachung von 
Zitiertheiten), wobei auch die internationale Informationslage und die Zukunftspläne der 
Bibliothek erwähnt werden.

5 81—595.p.

ZIRCZ Péter

IST DIE VERWÜSTUNG ZU VERMEIDEN? DIE ZUKUNFT UNSERER BIBLIO
THEKSBESTÄNDE. — An der IFLA 1980 Konferenz des Rates von Direktoren der 
Nationalbibliotheken war die Zentralfrage eines der akutesten Bibliotheksprobleme 
unseres Zeitalters: der Bestandschutz. Die grossen Nationalbibliotheken übereinstimmen 
darin, dass obzwar die Gefahr der Verwüstung mehrerlei sein kann, der grösste Feind der 
Selbstverfall des Papiers ist. Sie betonten die Nohwendigkeit des vorbeugenden Abwehrs. 
Der weitere Teil des Artikels stellt die ungarische Lage dar. Ein Ausweg wird gesucht um 
die im Lande aufgetretenen Probleme lösen zu können. Diese Probleme sind charakteri
sierbar durch die strengen Sparsamkeitsforderungen, durch den Mangel von qualifizierten 
Restauratoren, moderner Technologie und Einbandwerkstätten. Diese drängen auf die 
Gestaltung einer Politik für den nationalen Bibliotheksbestandschutz, betonend, dass wir
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die Verantwortung tragen für die Rettung des intellektuellen Inhalts von Dokumenten 
für die Zukunft.

596—600.p.

SONNEVEND Péter

DIE KURRENTE UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE AM SCHEIDEWEG. -  Die 
Anregung der Nationalbibliothek Széchényi vom Jahre 1946 dient als wichtiges Mittel 
für die Erfüllung der Informationsansprüche der Forschungs — und Gesellschaftslenkung. 
Dies ist die als Beilage der Ungarischen Nationalbibliographie veröffentlichte Artikel
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СПЕЦЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТИТУТА 
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ (США) В БИБЛИОТЕКЕ ВАН. -  В мае 1979 г. 
Библиотекой Венгерской академии наук и Институтом научной информации 
(Philadelphia) был подписан договор о внедрении в Венгрии автоматизированных 
спецлитературных информационных систем. Для использования ручных систем 
библиотека в январе 1980 г. открыла новый читальный зал; автоматизированный 
поиск литературы — в качестве эксперимента — поступил в строй в марте того же 
года, обслуживая приблизительно 1100 пользователей. В статье представляются 
базы данных (SCI, SSCI, AHCI, ISR, 1STP, ISSHP, IBRS) и автоматизированные 
спецлитературные информационные услуги (наблюдение содержания журналов, 
избирательное распространение информации: ASCATOPICS, ASCA; публикацион
ная деятельность и наблюдение цитируемости), показывая и международное 
информационное положение и планы библиотеки.

стр. 581—595
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МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ РАЗГРОМ? БУДУЩЕЕ ФОНДОВ НАШИХ 
БИБЛИОТЕК. — На заседании Совета директоров национальных библиотек в 
1980 г. центральным вопросом стала одна из самых жгучих библиотечных проблем 
нашей эпохи: хранение фонда. Крупные национальные библиотеки согласны в том, 
что — хотя опасности разгрома разные — главным врагом является порча бумаги. 
Они подчеркивают необходимость превентивного предохранения. Во второй части 
статьи показывается венгерское положение, некая выход из общегосударственного 
круга проблем, характеризующегося строгими требованиями экономии, отличием 
квалифицированных реставраторов, современной технологии и центральной 
переплетной мастерской, торопя формирование государственной политики 
хранения библиотечных фондов, почеркивая, что мы ответствены перед будущем 
за сохранение интеллектуального содержания документов.

стр. 596—600
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таблицами иллюстрируется развитие издания, потом показывается система 
указателя, появляющегося с 1981 года в новой структуре, а также система библио
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l.p.) (часть 2 ,стр. 619—622).

стр. 616—622
ФАРАГО Ласлонэ
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300-303.p.
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Lásd még a 18. tételt.

IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK, SZERVE
ZETEK, KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK

6. Az Országos Könyvtárügyi Tanács 
ügyrendje és munkaterve.

4 4 -  51.p.

7. A prágai Könyvtári Műszaki Köz
pont (TŰK) alapszabályai (Ford.: 
RÁCZ Ágnes).

8 4 -  87.p.

8. A KMK tevékenységének néhány 
vonásáról — 1979 (PAPP István).

269—280.p.

9. A Német Könyvtári Intézet 
(NSZK) fejlesztési terve (Ism.: 
MEZEI György).

409—415.p.

Lásd még a 42. és 43. tételt.

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TÁJÉ
KOZTATÁSI RENDSZEREK, 
TÁJÉKOZTATÁS

10. Az UNISIST eredményei, feladatai 
(DÚZS János).

5 -  13.p.

11. A KGST államok kulturális-művé
szeti információs tevékenysége 
(ZIRCZ Péter).

1 4 - 19.p.

12. Az amerikai könyvtárak együtt
működéséről (RÓNAI Tamás).

6 5 -  70.p.

13. A szakirodalmi tájékoztatási szol
gáltatások fejlődésének egyes prob
lémái (SZEPESVÁRY Tamás).

356—362.p.
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14. Európai Kulturális Adatbank 
(DIENES Gedeon).

363—369.p.

15. Informatika és eszperantó 
(ZOLTÁN Imre).

370—387.p.

16. A Library of Congress szerepe 
a kialakítandó nemzeti hálózaton 
belül (Ism.: ZOLTÁN Imre).

525—528.p.

17. Az ISI szakirodalmi információs 
rendszerei az MTA Könyvtárában 
(BUJDOSÓ Ernő).

581 - 595.p.

Lásd még a 15. tételt. 

KONFERENCIÁK, KONGRESSZUSOK

18. Könyvtárü'gyi és Információszolgál
tatási Konferencia a Fehér Házban 
(BUDA Béláné -  HEGEDŰS 
Péter).

616-622.p.

Lásd még a 14. tételt. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

19. A nemzetközi kölcsönzésre vonat
kozó IFLA irányelvek (Ford.: 
SÜLÉ Gábor).

286—292.p.

Lásd még a 12., 15. és a 44. tételt.

KÖNYVTÁROSHIVATÁS, KÉPZÉS, 
TOVÁBBKÉPZÉS (könyvtárosok, 
informatikusok, használók)

20. A Magyar Könyvtárosok Egyesüle
tének állásfoglalása.

131—132.p.

21. Bevezető a könyvtárosképzéssel 
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(VÁLYI Gábor).

133-136.p.

22. Kronológia a hazai könyvtároskép
zés változásainak figyelemmel kísé
réséhez (FUTALA Tibor).

137—147.p.

23. Tudós könyvtáros? Könyvtártudós? 
Tudományosan képzett könyvtá
ros? — avagy egy fejlődő szakma 
fejlődő képzési igényei (VAJDA 
Erik).

148—152.p.

24. A könyvtárosi pályakép. Változá
sok, fejlődési tendenciák 
(SZENTMIHÁLY1 János ’ -
SZEPESVÁRY Tamás).

153 —158.p.

25. Informatikai alapozású könyvtáros
képzés (HORVÁTH Tibor).

159—170.p.

26. Információhasználat -  társadalmi 
környezet — könyvtárosképzés. 
Szempontok a Tcönyvtárosképzés 
koncepciójához (KATSÁNYI 
Sándor).

171—175.p.

27. Néhány gondolat a tájékoztatási 
ismeretek oktatásáról (SZABÓ 
Sándor).

176-177 .p.

28. A könyvtárosképzés néhány kérdé
séről, az egyetemi és főiskolai kép
zés viszonyáról (TÓTH Gyula).

178—184.p.
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29. Az egyetemi könyvtárosképzés és 
a tankönyvtár (ZSIDAI József).

185—187.p.

30. Könyvtárosképzés Skandináviában 
(KATSÁNYI Sándor).

188—192.p.

31. Újraindult a nappali tagozatos 
könyvtárosképzés a berlini Hum
boldt Egyetemen (SONNEVEND 
Péter).

193—195.p.

32. Nem az iskolának, hanem az élet
nek tanultunk. A kenti könyvtáros
képzés egy tapasztalata (RÓNAI 
Tamás — SZÁNTÓ Péter).

196—205.p.

33. A könyvtári folyamatok teljességé
nek áttekintésére való felkészítés. 
Az amerikai könyvtárosképzés egy 
tanulsága (KOVÁCS Ilona).

206—207.p.

34. Könyvtárosképzés Jugoszláviában 
(CSÁKY S. Piroska).

208-212.p.

35. Az UNISIST számára kidolgozott 
irányelvek a tájékoztatás-oktatás 
tanterveinek fejlesztéséhez

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

36. Közművelődési könyvtárügy
Dániában (GÁLNÉ BALLAGI 
Ágnes).

5 9 -  64.p.

37. Az amerikai közművelődési könyv
tárak szerepe a felnőttoktatásban 
(KISS Jenő).

416—419.p.

38. Játék a számokkal. A megyei 
könyvtárak a statisztika tükrében 
(SZ1NAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa).

471 —485.p.

39. A' cseh közművelődési könyvtárak 
fejlődésének 2000-ig szóló prognó
zisa (VELINSKY, M. -  VAVRÍK, 
O.; töm.: FUTALA Tibor).

61 1-615. p.

Lásd még az 53. és 61. tételt.

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKKÖNYVTÁR

40. Az Össz-szövetségi Állami Idegen 
Nyelvű Könyvtár (Moszkva) olvasó- 
szolgálati tapasztalataiból 
(LOMAKINA, E. A. — MARTÜNO- 
VA, E. D. -  PELEH, E. B.; ford, és 
töm.: KERTÉSZ Gyula).

7 7 -  83.p.

FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR

41. A Sheffieldi Egyetemi Könyvtárról 
(MÁTÉFY Györkné).

293—299.p.

42. Az Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Tanácsának 1978-1979. évi tevé
kenységéről (FÉNYES Miklós).

388—390.p.

43. A főiskolai Könyvtárvezetők Taná
csának munkájáról, 1978—1979 
(BILINCS1 Lajos).

391—394.p.
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44. A könyvtári és tájékoztatási felada
tok integrációjának lehetőségei az 
NDK felsőoktatási intézményeinél 
(HÜLPÜSCH, G.; ford : SZ1NA1NÉ 
LÁSZLÓ Zsuzsa).

395—408.p.

BIBLIOGRÁFIA

45. A dán nemzeti bibliográfiára épülő 
szolgáltatások és a SAMKAT rend
szer (KONDOR Imréné).

517—5 24.p.

46. Válaszúton a kurrens magyar cikk
bibliográfia (SONNEVEND Péter).

601 —608.p.

VISSZAKERESÉS, KERESŐ RENDSZE
REK

47. Új utakon az információszolgálta
tás. A TEXT-PAC szabad szöveges 
információvisszakereső rendszer 
alkalmazása a KSH könyvtárában 
(SZABÓNÉ TÖRS Hanna).

3 1 -  43.p.

ÁLLOMÁNYVÉDELEM

48. Elkerülhető-e a pusztulás? Könyv
tári állományaink jövője (ZIRCZ 
Péter).

596 600.p.

KÖNYVTÁR ÉPÍTÉS, BERENDEZÉS

49. Az új békéscsabai megyei könyvtár 
terveiről (CSOMAY Zsófia 
HEGEDŰS Péter -  KERECSÉNYI 
Zsuzsa).

2 0 -  30.p.

Lásd még a 7. tételt.

GÉPESÍTÉS, SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS
50. Az egységes nemzetközi bibliográ

fiai csereformátum felé. A bibliog
ráfiai leírás nemzetközi UNISIST 
programja (DIERICKX, H.; össze
áll. és töm.: BOBOKNÉ BELÁNYI 
Beáta).

8 8 -  90.p.
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István).
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52. Egy felmérés eredménye. Műszaki 
eszközök a felsőoktatási és közmű
velődési könyvtárakban (SZABÓ 
László).

486—498.p.

53. A Göteborgi Városi Könyvtár és 
számítógépes rendszere (LÉCESNÉ 
MESTERHÁZI-NAGY Márta).

529—536.p.

Lásd még a 7., 15., 45., 47., 55., 
és 59. tételt.

REPROGRÁFIA

54. A reprográfia és a szerzői jog 
(MILLISITSNÉ KOVÁCS Katalin).

249—260.p.

ISBD

55. Számítógépes szemmel azISBD-ről. 
Széljegyzet a szabványváltoztatási 
vitához (BENCÉNÉ SZÖLLŐSY 
Éva).

5 2 -  58.p.
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TATÁS
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sók (KAMARÁS István).

5 0 6 -5 14.p.
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iratok (Töm.: HEGYKÖZI Ilona).

304—308.p.

58. Tallózás a könyvtárismertetőkben 
(TREMKÓNÉ MESZLENY Mária).

261—268.p.

59. Kutatási jelentések beszerzése és 
számítógépes feldolgozása a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet 
Könyvtárában (MOLDVAI Jolán).

343—355.p.

60. Audiovizuális dokumentumok 
a könyvtári gyűjteményekben 
(BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta).

499—505.p.

61. Az angol és skandináv közművelő
dési könyvtári törvények az audio
vizuális dokumentumokról (SKA- 
LICZKI Judit).

537—540.p.

RECENZIÓK

62. Outlook on Research Libraries
nemzetközi tájékoztató folyóirat 
a tudományos és szakkönyvtárügy
ről (Ism.: К ÖVÉN Dl Dénes).

91—94.p.

63. HALL, J. L.: On-line information 
retrieval sourcebook. Forrástájékoz
tató az on-line információkeresés 
szakirodaimáról (Ism.: SZÁNTÓ 
Péter).

9 5 -  98.p.

64. PENLAND, P. — MATHAI, A.: The 
library as a learning center. 
A könyvtár mint nevelést szolgáló 
központ (Ism.: KOVÁCS Katalin).

99—101.p.

65. BORKOWSKI, M. V.: Library 
technical assistant’s hadnbook. 
Könyvtárkezelők kézikönyve (Ism. : 
CSAPÓ Edit).

102—104.p.

66. Newsletter on Education Training
Programmes for Specialized Infor
mation Personnel. Az információs 
szakemberek oktatásának nemzet
közi híradója (Ism.: BALÁZS
Sándor).

218—220.p.

67. Zbomik Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského. Tudomá
nyos műhelymunka a pozsonyi Ko- 
mensky Egyetem könyvtártudomá
nyi tanszékén (Ism.: FUT A LA 
Tibor).

221 —222.p.

68. NEW, P. G.: Education for libra- 
rianship. Decisions in organising 
a system of professional educa
tion. Könyvtárosképzés. A szakmai 
képzés szervezetének kialakítása 
(Ism.: MARÓT Miklós).

223—224.p.
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69. ANDERSON, U.: Management
training for librarians. Vezetőkép
zés könyvtárosok számára (Ism.: 
VADÁSZ Ferencné).

314—3 16.p.

70. Az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyve 1976—1977. (Ism.: 
MARÓT Miklós).

317—319.p.

71. Előadások Szántó Tibor könyv
művész életmű-kiállítása alkalmából 
(Ism.: WIX Györgyné).

320—322.p.

72. Hazai szakirodalmi számítógépes 
információkereső szolgáltatások 
(Ism.: VÉGH Antalné).

323—324.p.

73. Zur Theorie und Praxis des mo
dernen Bibliothekswesens. A mo
dem könyvtárügy elmélete és 
gyakorlata (Ism.: KATSÁNYI
Sándor).

421 —424.p.

74. BAHR, A. H.: Book theft and 
library security systems, 1978—79. 
Könyvlopás és könyvtári biztonsági 
rendszerek, 19 78- 79. (Ism. : 
SÁRDY Péter).

425—430.p.

75. Könyvtárstatisztikai adatok a nem
zetközi és nemzeti adatszolgáltatási 
rendszerekben (Ism.: BALÁS Judit 
-  KOVÁCS Katalin).

431—441.p.

76. ZSIDAI József: A szakkönyvtári 
integráció gyakorlata és elmélete 
(Ism.: HÉBERGER Károly).

442—444.p.

77. UNGVÁRY Rudolf: Tezaurusz
technológia. Az információkereső 
tezauruszok készítésének folyamata 
(Ism.: SZÉKELY Tamásné).

542—544.p.

78. REMETE László -  RÉVÉSZ 
Ferenc: Könyvtáros portrék (Ism.: 
ZIRCZ Péter).

545—547.p.

79. Centrü bibliotekovedenija i meto- 
dicseszkoj rabotü bibliotek szocia- 
liszticseszkih sztran. A szocialista 
országok könyvtártudományi és 
módszerteni központjai (Ism.: 
RÁCZ Ágnes).

548—550.p.

80. Mehanizacija i avtomatizacija
technologicseszkih processzov v 
bibliotekah RSZFSZR. A techno
lógiai folyamatok gépesítése és 
automatizálása az OSZSZK 
könyvtáraiban (Ism.: RÓN AI
Iván).

55 1 —552.p.

81. SCHWEIGLER, P.: Einrichtung und 
technische Ausrüstung von Biblio
theken. Könyvtárak berendezése és 
műszaki felszerelése (Ism.: URBÁN 
László).

553—554.p.

82. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Évkönyve 17. 1974—76. (Ism.:
KÁLMÁN Mária).

555—556.p.

83. MITCHEL, B. J. -  TANIS, N. E. -  
JAFFE, J.: Cost analysis of library 
functions. A total system approach. 
Könyvtári funkciók költségelemzé
se. Átfogó rendszermegközelítés. 
(Ism.: HEGEDŐS Péter).

557—559.p.



84. Outline of modern librarianship. 
Széljegyzetek egy hasznos könyv- 
sorozat olvasása közben (Ism. : 
SZENTMIHÁLYI János).

630 632.p.

85. A gyermekkönyvtári munka [szerk.: 
KÁROLYI Ágnes] (Ism.: KEPES 
Ágnes).

633--636. p.

86. A magyar bibliográfiák bibliográfiá
ja 1974-1976. Szerk. GAJTKÓ 
Éva. (ism.: SZENTMIHÁLYI János).

637—638.p.

87. Public library purpose, a reader. 
A közművelődési könyvtárak funk
ciója Hd. by TOTTERDELL, В. 
(Ism.:GÁLNÉ GALLAGI Ágnes).

639-643. p.

HÍREK

88. Az „A Memento of the British 
Library of Political and Economic 
Science” c. kiadványról (RÓZSA 
György).

19.p.

89. A számítógépes piaci jelentések 
készítéséről (FÖLDI Tamás).

94.p.

90. A tájékoztatási szakemberképzés 
újabb tendenciáiról az Egyesült 
Államokban és Kanadában 
(BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta).

175.p.

91. A PINYIN átírási rendszerről 
(CSONKA Éva).

285.p.

92. Az INTERINFORMKULJURA 
második értekezletéről -(MOHOR 
Jenő).

ЗОЗ.р.

93. A Kurzweil optikai olvasóról és 
beszédszintetizátorról (SZÖLLÖSY
Éva).

308.p.

94. A szerzői jog kérdéseiről az IFLA
1979. évi konferenciáján (FEIMER 
Ágnes).

316.p.

95. Az 1979-ben indult ECSSID Bulle
tinről (RÓZSA György).

319.p.

96. A könyvtárvezetés kérdéseiről 
Moszkvában 1979. októberében 
szervezett nemzetközi tanácskozás
ról (TÓTH Gyula).

420.p.

97. Francia könyvtárosok magyarorszá
gi tapasztalatairól (FUTALA 
Tibor).

515—516.p.

98. A FID C/3 1980. évi budapesti 
üléséről (FÖLDI Tamás).

541.p.

99. Egy kis előzetes a készülő folyóirat 
leírási szabványból: periodikumok 
tipológiája (SZILVÁSSY Zoltánné).

609-610.p.

100. Az AGROINFORM AGIT-AGRIS
szolgáltatásáról (GÁL Andorné).

600.p.
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SZERZŐI NÉVMUTATÓ

ANDERSON, U.314.p.

BAHR, A. H. 425.p.
BALÁS Judit 431 .p.
BALÁZS Sándor 218.p.
BENCÉNÉ SZÖLLŐSY Éva 

id. SZÖLLŐSY Éva
BOBOKNÉ BE LÁNYI Beáta 88., 175., 

499.p.
BILINCSI Lajos 391.p.
BORKOWSKI, M. V. 102.p.
BUDA Béláné 616.p.
BUJDOSÓ Ernő 581.p.

CSAPÓ Edit 102.p.
CSÁKY S. Piroska 208.p.
CSOMAY Zsófia 20.p.
CSONKA Éva 285.p.

DIENES Gedeon ЗбЗ.р.
DIERICKX, H. 88.p.
DÜZS János 5.p.

FARAGÓ László né 623.p.
FEIMER Ágnes 316.p.
FEJES István 309.p.
FÉNYES Miklós 388.p.
FOSDICK, H. 175.p.
FÖLDI Tamás 94., 541.p.
FUTALA Tibor 137., 221., 281., 515.,

611.p.

GAJTKÓ Éva 637.p.
GÁL Andorné 600.p.
GÁLNÉ BALLAGI Ágnes 59., 639.p.

HALL, J. L. 95.p.
HEGEDŰS Péter, KÖZTI 20.p.
HEGEDŰS Péter, MKKEKK 557., 616.p. 
HEGYKÖZI Ilona 304.p.
HÉBERGER Károly 442.p.
HORVÁTH Tibor 159.p.
HÜLPÜSCH, G. 395.p.

JAFFE, J. 557.p.

KAMARÁS István 506.p.
KATSÁNYI Sándor 171., 188., 421.p. 
KÁLMÁN Mária 555.p.
KÁROLYI Ágnes 633.p.
KEPES Ágnes 633.p.
KERECSÉNYI Zsuzsa 20.p.
KERTÉSZ Gyula 77.p.
KISS Jenő 416.p.
KONDOR Imréné 71., 517.p.
KOVÁCS Ilona 206.p.
KOVÁCS Katalin 99., 431 .p.
KÖVENDI Dénes 91.p.

LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY Márta 
529.p.

LOMAKINA, E. A. 77.p.

MARÓT Miklós 223., 317.p. 
MARTYNOVA, E. D. 77.p.
MATHAI, A. 99.p.
MÁTÉFY Györkné 293.p.
MEZEI György 409.p.
MILLISITSNÉ KOVÁCS Katalin 249.p. 
M1TCHEL, B. J. 557.p.
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MOHOR Jenő ЗОЗ.р.
MOLDVAI Jolán 343.p.

NEW, P. G. 223.p.

PAPP István 269.p.
PELEH, E. B. 77.p.
PENLAND, P. 99.p.

RÁCZ Ágnes 84., 548.p.
REMETE László 545.p.
RÉVÉSZ Ferenc 545.p.
RÓNAI Iván 551.p.
RÓNAI Tamás 65., 196.p.
RÓZSA György 19., 319.p.

SAUNDERS, W. L. 213.p.
SÁRDY Péter 425 .p.
SKALICZKI Judit 537.p.
SONNEVEND Péter 193., 601.p.
SÜLÉ Gábor 286.p.

SZABÓ László 486.p.
SZABÓ Sándor 176.p.
SZABÓNÉ TÖRS Hanna 31.p.
SZÁNTÓ Péter 95., 196.p. 
SZENTMIHÁLYI János 153., 213., 630., 

637.p.

SZEPESVÁRY Tamás 153., 356.p. 
SZÉKELY Tamásné 542.p.
SZILVÁSSY Zoltánná 609.p.
SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa 395.p. 
SZÖLLŐSY Éva 52., 308.p.

TANIS, N. E. 557.p.
TÓTH Gyula, Budapest, 420.p.
TÓTH Gyula, Szombathely, 178.p. 
TOTTERDELL, B. 639.p.
TREMKÓNÉ MESZLENY Mária 261.p.

UNGVÁRY Rudolf 542.p.
URBÁN László 553.p.

VADÁSZ Ferencné 314.p.
VAJDA Erik 148.p.
VAVRIK, O. 611.p.
VÁLYI Gábor 133.p.
VELINSKY, M. 611.p.
VÉGH Antalné 323.p.

WIX Györgyné 320.p.

ZIRCZ Péter 14., 545., 596.p.
ZOLTÁN Imre 300., 370., 525.p.

ZSIDAI József 185., 442.p.
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