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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!
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