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SZAKMAI IRÁNYELVEK
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRAK FEJLESZTÉSÉHEZ

Több éves kollektív szellemi vállalkozás eredménye az a tervtanulmány, amely 
reméljük rövidesen hivatalos dokumentumként is megjelenik és vezérfonala 
lesz az egyetemi könyvtárak fejlesztésének. Csüry István, Héberger Károly, 
Sallai István és még sokan mások alapozó munkái és publikációi nyomán az 
OSZK KMK által szervezett munkaközösség készítette el az előtervet, amelyet 
további konzulensek bevonásával átdolgoztak. — Az irányelveket megvitatta, 
korrigálta az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa, majd az Országos Könyv
tárügyi Tanács. Úgy ahogy azt jeleztük (1981. 2. számunkban) az OKT elő
terjesztések publikálását az Irányelvek rövidített közlésével folytatjuk. 
(— a szerk.) — A végső összeállítást, szerkesztési munkát FÉNYES Miklós, 
FOGARASSY Miklós és MÁDER Béla készítette.

Az egyetemi könyvtárak a magyar könyvtárügy, a felsőoktatást és a tudományos 
kutatásokat megalapozó közgyűjtemények klasszikus, nagy jelentőségű intézményei. 
Az erőforrások szűkössége miatt fejlesztésük az elmúlt időszakban — néhány kivételtől 
eltekintve — jelentősen elmaradt a társadalmi követelményektől. így a fejlesztési elvek, 
normatívák kialakításakor olyan komplex irányelvek kidolgozására volt szükség a külön
böző színvonalon működő egyetemi könyvtárak számára — lehetőség szerint tekintetbe 
véve az egyetemek közötti különbségeket, a hagyományokból, az intézmények nagyságá
ból adódó eltéréseket —, amelyek minimális célként rögzítik a működés alapkövetelmé
nyeit, s ugyanakkor megkísérlik kijelölni a jövőbeni fejlesztés differenciált céljait is.

Mivel a magyar egyetemi könyvtárak épület, állományvédelem és raktározás, beszer
zés, gépesítés terén mutatkozó sok esetben súlyos aggodalomra okot adó — helyzete 
közismert, a részletes elemzéstől e dokumentum eltekint, a kapcsolatos alapinformációkat 
a függelékben közölt* statisztikai adatok szolgáltatják. A jelen helyzetnek azon döntő 
tényezőit, amelyek ismerete a reális célok kitűzéséhez és megvalósításához elengedhetet
len, a dokumentum viszonyítási alapként emeli ki.

* Mellékletek. , A z  egyetemi könyvtárak távlati fejlesztési irányelveihez” tartalmazza a magyar egyete
mi könyvtárak elhelyezési adatait és mutatóit, az egyetemek és könyvtáraik költségvetési arányait, 
a központi könyvtárak költségvetési összegeinek az 1 hallgatóra jutó összegeit, a gyarapításra fordí
tott összegeket, külön a könyvekre, folyóiratokra, a tőkés beszerzésre vonatkozó lényeges gyarapí
tási összegeket összehasonlítva a szakkönyvtárak adataival stb. Második részében néhány szocialista, 
európai tőkés és tengerentúli ország egyetemi könyvtári adatait közli.
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326 Szakmai irányelvek...

Felsőoktatási könyvtári rendszerünk egészében a hazai kulturális területek átlagos 
fejlettségi szintjét sem éri el. Ez a szocialista felsőoktatás- és tudománypolitikánkban 
meghatározott, és a művelődéspolitikailag is fontos társadalmi célok elérésére törekvő 
könyvtári működést hátrányosan befolyásolja. Magas szervezettségű rendszer hiányában 
olyan értelmiségi nemzedékek tagjai hagyják el végzéskor az egyetemeket, akiknek nem 
volt és nincs módjuk behatóan megismerkedni a szellemi munka végzésének, a szaktudás 
megszerzésének és megújításának azokkal az alapvető lehetőségeivel, amelyeket csak 
a korszerű egyetemi könyvtári szervezet biztosíthat.

Egyetemi könyvtári rendszerünkben az egyes könyvtárak között ténylegesen létez
nek — esetenként igen nagy — különbségek. Ezek azonban nem teszik eleve lehetetlenné 
a célok és feladatok, a távlatok és kívánalmak általános megfogalmazását.

A hazai tapasztalatok, s a külföldi hasonló könyvtárpolitikai törekvések egyaránt 
azt igazolják, hogy olyan cselekvési program felvázolása, amely általános jellegű, de 
amely teret enged az egyes intézményeknek az irányelvek rugalmas, differenciált alkal
mazására, alkalmas az eltérő állagú és fejlettségű egyetemi könyvtári örökség megújí
tására.

A szakmai irányelveknek ez a legfőbb célja. Kívánatos, hogy a dokumentum figye
lembevételével alakítsák ki az egyes intézmények saját konkrét fejlesztési tervüket.

Az egyetemi könyvtárak társadalmi feladatai

Az MSZMP oktatáspolitikai és tudománypolitikai dokumentumai, az oktatás és 
tudomány fejlesztésével foglalkozó határozatok nagy hangsúllyal említik a hazai felsőok
tatás korszerűsítésének, fejlesztésének szükségességét. A szellemi munka magas színvonalú 
végzése, a tudományos kutatás céljainak megvalósítása a felsőfokú szakemberképzéssel 
szemben jelentős igényeket támaszt. Teljesülésük nem utolsó sorban függ attól is, hogy 
az egyetemek könyvtárai milyen feladatokat vállalnak e munkában, s milyen színvonalon 
képesek ennek megfelelni.

A reális társadalmi igényekre épülő pártdokumentumok szellemében az 1976. évi 
15. sz. könyvtári törvényerejű rendelet 13.§-a és a hazai könyvtárak rendszerszerű műkö
désének kereteit meghatározó 5/1978.(XII.12.)KM. sz. miniszteri rendelet a következőket 
mondja: „A felsőoktatási könyvtárak feladata, hogy elősegítse az intézményben folyó 
oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, továbbá támogassa 
a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez 
szükséges jártasság és készség megszerzésében. A felsőoktatási könyvtár az intézményben 
folyó képzés szakirányainak megfelelő területen szakkönyvtárként működik.” Majd 
leszögezi: „valamennyi egyetem központi könyvtára egyben az intézmény könyvtári 
hálózatának is központja, s az e szerepből következő sajátos feladatok mellé még azok is 
felzárkóznak, amelyek a központi könyvtár országos feladatkörű szakkönyvtári jellegéből 
következnek. Értelemszerűen adódik ezekből, hogy a legjelentősebb egyetemi könyvtá
raknak a hazai könyvtárügy rendszerében szakterületi és területi (regionális) együttmű
ködési körök központjaiként is kell működniök. Az egyetemi könyvtáraknak tehát társa
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dalmi feladataik ellátásában nyilvános könyvtári feladataiknak megfelelően az anyaegye
tem könyvtári környezetén jelentősen túl kell lépniük.”

Az egyetemi könyvtárak a hazai és a nemzetközi könyvtári ellátás rendszerében

Az egyetemi könyvtárak funkciói rendszert képeznek, a sajátos egyetemi és az 
országos szakkönyvtári célok és feladatok teljesítése egymástól elválaszthatatlan. E tény 
ellenére arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy egyetemeink és könyvtáraik eddigi fejlő
dése, strukturális problémái időszakunkra olyan helyzetet alakítottak ki, amelyben 
nagyobbrészt hiányoznak a korszerű könyvtári feltételek. A jelen helyzetet előidéző 
fontosabb tényezők közül meg kell említeni, hogy az egyetemi könyvtárak körében 
érdemi fejlesztés az elmúlt évtizedekben nem volt; a felszabadulás után létesített szak
egyetemeknél jelentkezett ugyan könyvtári fejlesztés is, azonban e könyvtártípusra is 
a szétaprózottság és a korszerű feltételek hiánya a jellemző. A könyvtárügy döntő fejlesz
tését biztosító pénzösszegek hiánya és a szűkös költségvetési összegek hátrányosan 
befolyásolták az egyetemi könyvtárak fenntartását, fejlesztését és korszerűtlen elhelyezési 
körülményeik miatt a működésüket is. Az egyetemi könyvtárak — más könyvtárakhoz 
képest — „alulfejlettek”, ezt egyaránt érzik az egyetemek, a magyar oktatásügy és tudo
mányos élet, holott a legfontosabb egyetemi könyvtárainknak kulcsszerepet kell játsza- 
niok a könyvtári ellátás hazai és nemzetközi rendszerében. Korszerű könyvtári szolgál
tatás kizárólag a könyvtári-tájékoztatási együttműködés szervezett rendszereibe való 
bekapcsolódással biztosítható. E könyvtárpolitikai elvnek keretei elvileg már adottak, 
az egyetemi könyvtáraknak a megvalósítás feltételeinek megteremtésére kell törekedniük.

Az országos feladatkörű nagy egyetemi könyvtárak a hazai könyvtári együttműkö
dés irányító, szervező intézményeivé kell váljanak: mind a tudományos szakágak szerinti 
együttműködés, mind az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIIR) tekinte
tében. Ekkor lesznek alkalmasak a nemzetközi könyvtári munkamegosztási és szolgálta
tási rendszerekhez való érdemi kapcsolódásra is.

A következő fejlesztési időszakban megoldást kell találni a hazai egyetemi könyvtá
rak működését gátló két, országos kihatású strukturális problémára. Az egyik az egyetemi 
könyvtárak zömének katasztrofális elhelyezési viszonyai, a másik a természettudományi 
alapkönyvtár hiánya. Ez utóbbi megoldását az a perspektivikus és racionális elgondolás 
jelentheti, amelyre az ELTE TTK-nak a BME-hez közeli telepítése esetén nyílik lehető
ség: „egyetemközi könyvtár” létesítése, amely a BME szorongatóan rossz könyvtári 
helyzetén is segítene. De ennek a külföldön már életképesnek bizonyult modellnek 
a hazai alkalmazása sok, másutt is élő gondot megoldhatna. A modell variációi (pl. egye- 
tem-főiskolaközi könyvtár) fejlesztési alternatívákat kínál néhány nagyobb, regionális 
szerepű városunk (Szeged, Pécs) felsőoktatási könyvtárainak fejlesztésénél is. A felsőok
tatás strukturális reformját célzó fejlesztési terveknek jelentős könyvtári követelmények
kel is kell számolniuk. Ugyanakkor az egyetemek és főiskolák esetleges átszervezéséből 
következő könyvtári konzekvenciákra is gondolni kell.
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328 Szakmai irányelvek...

Az egyetemi könyvtárak alapfunkciói

Az egyetemi könyvtárak az előzőekben már megfogalmazott alapfunkciókat látnak 
el. E feladatok teljesítése az egyetem könyvtári hálózata egészének kötelessége. E köve
telmény az egyetem könyvtári hálózatának fejlesztését, a centralizáció elvének következe
tes és erőteljes alkalmazását teszi szükségessé.

Az egyetemi könyvtári alapfunkciók, a fenntartó intézmény oktató-nevelő és 
kutató munkájának szolgálata az egyetemi könyvtárak részéről csak akkor teljesíthető 
megfelelően, ha rendszeres és intézményes tájékoztatást kapnak a tantervi programokról, 
az azokkal összefüggő kutatási igényekről, a kutatási tervekről, tudományos fejlesztési 
irányokról. A fenntartó egyetem saját kiemelkedő érdeke, hogy a tartalmi tájékoztatás
nak ezeket a csatornáit kiépítse és működtesse.

Az alapfunkciók teljesítésének másik fontos feltétele a magas szintű és a szakirányú 
ismeretek birtokában levő, az egyetemi oktatóknak is partner, könyvtári személyzet 
biztosítása.

A feladatok differenciált teljesítéséhez ki kell alakítani, illetve fejleszteni kell az 
egyetemi könyvtárak szakrészlegeit.

Az egyetemi könyvtárak és az oktatás

Alapkövetelmény, hogy az egyetemek könyvtárai ne csupán a hagyományos megőr
ző, feltáró és rendelkezésre bocsátó feladataikat lássák el, hanem egész tevékenységük 
szervesen épüljön be az oktatás korszerűsödő folyamatába. Az önálló ismeretszerzésre 
törekvő módszerek egyre nagyobb mértékben követelik meg a hallgatóktól a szakiroda- 
lom egyéni feldolgozását, s ez jelentősen növeli a könyvtárak hallgatói igénybevételének 
hagyományos mértékét.

Sokoldalú szolgáltatásokat kell biztosítania az egyetemi könyvtárnak, és a doku
mentumok rendelkezésre bocsátásának klasszikus követelménye (kibővítve az ún. „nem 
hagyományos” dokumentumok szolgáltatásával) mellett biztosítania kell mindazt 
a könyvtári szolgáltatást, amit az oktatás korszerűsödő folyamata megkövetel (például az 
egyetemi könyvtárnak a képzés követelményeinek megfelelően gondoskodnia kell arról, 
hogy a könyvtári környezetet igénylő csoportos foglalkozásokhoz teret biztosítson; 
szervezetten kell biztosítania a hallgatók könyvtár- és szakirodalomismereti oktatását 
stb.), de részt kell vállalnia a közéleti és közösségi nevelés, a politikai-világnézeti és 
a kulturális nevelésben is.

Az egyetemi könyvtárnak törekednie kell, hogy állományának általános szakmai 
igényeket szolgáló, érdemi részét szabadpolcos formában bocsássa a használók rendelke
zésére. Minimális követelmény, hogy a tájékozódás általános forrásaihoz, a tanulmányi 
folyamat alapvető irodalmához, szabad „kézikönyvhasználat” formájában férhessenek 
hozzá a hallgatók. A nyitvatartási idő megállapításakor igazodni kell » hallgatói és oktatói 
igényekhez, a dokumentumok iránt egyidejűleg jelentkező tömeges igények kielégítése 
érdekében biztosítani kell a korszerű másolatszolgál tatást.
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Az egyetemi könyvtárak és a kutatás

Az egyetemi könyvtárnak a fenntartó intézmény tudományos munkáját racionáli
san szervezett, korszerű, a világszínvonallal való lépéstartást lehetővé tevő állománnyal és 
fejlett információs szolgáltatásokkal kell elősegítenie. Ennek érdekében áll a megfelelő 
szaikirodalomgyűjtés, az igénykutatások, szükségletfelmérések és a szaktájékoztatásnak 
tudományos képzettséggel és jártassággal rendelkező szakreferensekkel való biztosítása.

A tudományos munkát támogató szolgáltatások optimális színterei a központi 
könyvtárak szakolvasói, kutatói övezetei. Itt biztosítani kell a speciális dokumentumok 
használatához szükséges olvasó- és reprográfiai berendezéseket. A tudományos kutatók 
számára az állomány mind nagyobb részét kell szabad használattal biztosítani. Szakrendi 
raktározás esetén a szabad raktárhasználatot is célszerű lehetővé tenni.

A modern szakirodalmi információs szolgáltatások kifejlesztésével és közvetítésével 
is szolgálni kell az egyetemi kutatás érdekeit. Megfelelő teljesítmény ma már csak a hazai 
és nemzetközi könyvtári-tájékoztatási együttműködés keretében érhető el. Az együtt
működés hatékonyságát (pl. könyvtárközi kölcsönzés) megfelelő berendezésekkel (telex, 
terminál) kell biztosítani. A fő funkcióktól elválaszthatatlan, hogy az egyetemi könyvtár 
a könyvtári rendszerben betöltött szerepnek megfelelő országos feladatokat is ellásson. 
Az egyetemi könyvtárak közötti különbségekből adódóan az anyaintézmény falain túl
nyúló — szakterületi, regionális-feladatokat, az országos funkció mértékét intézményen
ként kell meghatározni. Az országos és regionális feladatokat ellátó intézmények olyan 
helyi és központi támogatása szükséges, amely lehetővé teszi a korszerű színvonal elérését 
illetve fenntartását. Foglalkozni kell a könyvtárban folyó kutatómunkával, — akár könyv
tári szakmai, akár más szaktudományi kutatás — mert az a könyvtári munka minőségének 
javítását célozza.

A nagy régi alapítású egyetemi könyvtárak a nemzeti dokumentumvagyon értékes 
részének őrző és feltáró intézményei. Elő kell segíteni,, hogy pótolhatatlan állományuk 
megóvását, feltárását a megfelelő erőforrások birtokában végezhessék. Támogatni kell ez 
irányú publikációs tevékenységüket. E könyvtáraknak fontos szerepet kell juttatni a nem
zeti kutatási főirányok közgyűjteményi megalapozásában, a helytörténeti feltárásokban.

Az egyetemi könyvtárak működtetésének és 
fejlesztésének irányelvei

Állomány és állományfejlesztés

Az állománygyarapítás és az állományépítés szempontjából az egyetem könyvtári 
hálózatának teljes állományát egységes egésznek kell tekinteni. Az összállománynak 
kielégítő dokumentumbázist kell nyújtania az egyetemen oktatott és kutatott valamennyi 
tudományág és tudományági szakterület számára; az egyetem nevelő munkájához, az 
egyetemi oktatók, hallgatók és dolgozók közművelődési igényeinek kielégítéséhez. 
Az igények jobb ellátásának biztosítására szorosan együtt kell működni az azonos, vagy
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rokon szakterületeken működő egyetemen kívüli könyvtárakkal, a közművelődési 
dokumentumbázis építése érdekében a helyi, nagyobb közművelődési könyvtá
rakkal.

Az oktatást szolgáló dokumentumok beszerzését úgy kell tervezni, hogy a lehet
séges használók (oktatók, nappali, esti, levelező hallgatók) 20%-nak elegendő 
legyen.

Az állomány a nem hagyományos dokumentumok széles körét is tartalmazza. 
A könyvtár a teljes állományát bocsássa a használók rendelkezésére. A széleskörű haszná
lat biztosítása érdekében az állomány a központi könyvtárban és a nagyobb tanszékcso
porti egységekben legyen elhelyezve az állomány 70—80%-a, a kutató és oktatóhelyek 
közvetlen közelében csak a munkához nélkülözhetetlen, állandóan frissített dokumen
tumanyag kerüljön elhelyezésre.

A muzeális dokumentumokra különösen, de az egyetemi könyvtár összállományára 
érvényes a megfelelő állományvédelem, a köttetés megszervezése, az értékes dokumentu
mok restaurálása; a megóvás, a korszerű tárolás biztosítása. A gyarapítás és az állomány
alakítás optimális szervezete központosított beszerzési tevékenységet feltételez. 
Kívánatos, hogy a beszerzési keretek feletti ellenőrzést, a pénzösszegek elosztását — az 
Egyetemi Könyvtári Tanács egyetértésével — a központi könyvtár gyakorolja. A gyarapí
tási politikának biztosítania kell, hogy az egyetemen oktatott és kutatott diszciplínák 
forrásanyagának nélkülözhetetlen része közvetlenül elérhető módon álljon az igénylők 
rendelkezésére. Minél szélesebb körű érdeklődésre tart számot valamely dokumentum, 
annál nagyobb nyilvánosságot biztosító gyűjteménynek képezze részét.

A  k ö zp o n ti könyvtárak gyű jtőköri kötelezettségei: a központi könyvtárnak teljes
ségre törekvő gyűjtést kell folytatnia az egyetemen oktatott és kutatott szakterületek és 
tudományágak minden maradandó értékű hazai dokumentumát illetően. A teljesség 
igényével — de az együttműködési lehetőségek figyelembevételével — kell gyűjtenie 
e területek nemzetközi dokumentumait. Be kell szereznie a legfontosabb referáló lapokat, 
indexeket, bibliográfiákat, forrásgyűjteményeket stb. A teljesség igényével kell gyűjtenie 
az egyetemre vonatkozó az egyetem által kiadott dokumentumokat, az egyetem dolgo
zóinak és hallgatóinak publikációit, az egyetemen megvédett disszertációkat. Törekedni 
kell az egyetem dolgozói által megvédett kandidátusi és a tudományok doktora disszertá
ciók beszerzésére. Gyűjtenie kell — kiváltképp a tudományegyetemek központi könyvtá
rainak — a tudománytörténeti értékű, könyvészetileg értékes dokumentumokat (régi 
könyv, kézirat stb.). Gyűjtenie kell a gyűjtőkörébe tartozó nem hagyományos dokumen
tumokat is (jelentés, kongresszusi anyag, mikroformátumok, mágnesszalag, audiovizuális 
dokumentumok stb.), amelyeket a hagyományos dokumentumokkal egységes könyvtári 
gyűjteményként kell beszerezni és kezelni.

A hallgatók szaktanulmány! munkájához szükséges dokumentumokat a központi, 
illetve a központi szerepű (tanszékcsoporti) könyvtár gyűjtse. Az alapelv az, hogy a jegy
zeteknek a hallgató tulajdonában meg kell lenniük, ezek több példányban való beszerzése 
és kölcsönzése szükségtelen. A szükséges tankönyv, kötelező és ajánlott olvasmányok 
átlagos példányszáma 0,1 példány/lehetséges használó.
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Költségvetési szempontok

Az állományfejlesztés sarkalatos pontja, hogy az egyetemi könyvtárak költségveté
sében megfelelő .összeget kell biztosítani az állománygyarapítás számára. (De a köteles- 
példányszolgáltatási adottságokat is figyelembe kell venni!) Mivel a dokumentumok árá
nak és mennyiségének folyamatos emelkedése várhatóan hosszú időre jellemző tendencia: 
a beszerzés szintentartásához a gyarapítási keretek évi 15—20%-os emelése szükséges. 
Az egyetem fejlesztése esetén gondoskodni kell a kapcsolatos könyvtári igények pénzügyi 
fedezetének biztosításáról is. Külön gondot kell fordítani a folyóiratok áremelkedése 
miatt azok előfizetése folyamatosságának biztosítására. Az illetékes hatóságoknak fel kell 
számolniok a kereskedelmi szervek üzleti, és a könyvtári szolgáltatások társadalmi érdeke 
közötti feszültséget. A költségvetés jobb felhasználása érdekében is fokozott gondot kell 
fordítani a nemzetközi kiadványcsere lehetőségeinek kihasználására.

Szolgáltatások

A korszerű könyvtári tevékenységrendszer célja a használók számára nyújtott 
szolgáltatások maximumának elérése. Az egyetemi könyvtárfejlesztés alapvető törekvése 
a szolgáltatások minőségének, terjedelmének, gazdaságosságának és hatékonyságának 
növelése legyen.

A szolgáltatások egyik legfontosabb feltétele a sokoldalú, korszerű — minőségi 
színvonalban állandóan emelkedő — állom ány feltáró  és visszakereső apparátus. A hagyo
mányos visszakereső formák fejlesztése mellett az állományfeltárás új — számítógépes — 
lehetőségeit (racionális, a gazdaságosságot tekintetbe vevő mérlegelés mellett) is figyelem
be kell venniök az egyetemi könyvtáraknak. A visszakereső apparátusnak tájékoztatást 
kell nyújtania a könyvtár és hálózata teljes állományáról, biztosítania kell az ismerethor
dozók különböző típusainak mély feltárását, és mind formai, mind tartalmi szempontból 
a visszakeresést legalább 6—8 visszakeresési pont/dokumentum mélységben kell nyújtania.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia gépesített feldolgozásának eredményeként biztosí
tani kell az egyetemi könyvtárak központi katalóguscédula ellátását, és meg kell teremteni 
a lehetőséget, hogy a nagy, országos és regionális feladatkörű egyetemi könyvtárak a Nem
zeti Bibliográfia számítógépes adattáraival közvetlen (on-line) párbeszédes üzemmódban 
is kapcsolatban állhassanak.

A nemzeti és tudománytörténeti dokumentumokat őrző egyetemi könyvtáraknak 
gondoskodniuk kell a mély és szakszerű feltárásról, kötetkatalógusokban való publiká
lásról, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokról. Kapcsolódjanak a történeti kutatási 
főirányhoz, a hungarika kutatási programokhoz.

A  dokum entum ok rendelkezésre bocsátása érdekében általában legalább napi 
10—12 órás nyitvatartási időt kell biztosítani. A lehetséges egyetemi használók 10—12 
százaléka számára kell lehetővé tenni az egyidejű helybenolvasást. A kutatók számára 
külön kutatóhelyeket kell kialakítani, lehetőleg a könyvtár szakrészlegeiben. Ahol 
a lehetőségek az állomány szakszerinti elhelyezésére adottak, vagy megteremthetők,
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a helybenhasználat a szabad raktári rendszer nyújtotta elemekkel is kibővíthető. A doku
mentumok használatához szükséges speciális segédeszközöket (mikrofilm-, mikrolap-olva- 
sók, diafilmvetítő, lemezjátszó, magnetofon, esetleg képmagnó, kézi számológépek stb.) 
is biztosítani kell a helybenhasználók számára.

A helybenhasználat mellett a kölcsönzési szolgáltatás szerepe a jövőben is jelentős 
marad. Törekedni kell a kölcsönzés modem adminisztrációs eljárásainak és eszközeinek 
felhasználására, a szolgáltatás racionalizálására és gyorsítására. A könyvtár saját állomá
nyából ki nem elégíthető igényeket könyvtárközi kölcsönzéssel maximálisan hét munka
napon belül kell kielégíteni. Ennek érdekében a nagyobb egyetemi könyvtárakban 
megfelelő távközlési eszközöket (telex, esetleg terminál) kell biztosítani. A nem kölcsö
nözhető dokumentumok rendelkezésre bocsátása és a könyvtárközi kölcsönzés kielégítése 
érdekében fejlett reprográfiai berendezésekre van szükség. A nagy .regionális és országos 
szerepkörű egyetemi könyvtárakban biztosítani kell a fordítói szolgáltatást.

Az egyetemi könyvtárak inform ációs szolgáltatásainak a szakirodalmi és ténybeli 
tájékoztatás területeire egyaránt ki kell teijednie. A hagyományos tájékoztatási szolgál
tatások fenntartása és fejlesztése mellett a felhasználóra orientált, referáló jellegű szét
sugárzó tájékoztatási szolgáltatások körében az egyetemek világirodalmi szintű tájékozó
dási igényeinek kielégítése céljából a helyi állományra alapozott szolgáltatáson túl kell 
lépni; az egyetemi könyvtárak tájékoztató szolgálatának szorosan kell kapcsolódnia az 
országos és a nemzetközi tájékoztatási szolgáltatásokhoz és kiadványokhoz; különösen 
a szakegyetemek esetében törekedni kell a mágnesszalagos, világirodalmi adattárakra 
épített SDI szolgáltatások megrendelése és szétsugárzása anyagi és műszaki feltételeinek 
megteremtésére, a nemzetközi on-line kapcsolatok létrehozására és fejlesztésére.

Meg kell teremteni és biztosítani kell a hallgatók könyvtárismereti, a tájékoztatás 
forrásai és eszközei között, valamint a módszerekben eligazítást nyújtó szakirodalom
ismereti oktatásnak a tárgyi és személyi feltételeit.

Szervezet és igazgatás

Az egyetemi könyvtárak optimális működése csak célszerű intézményi könyvtári 
rendszerrel biztosítható. A felsőoktatásügy és a szaktudományi könyvtárellátás alapvető 
érdeke, hogy a korszerűtlen, széttagoltságából következően alacsony hatékonyságú egye
temi könyvtári háíózatok szakmai irányítási és ellenőrzési rendszere gyökeresen megújul
jon. Világszerte az egyetemi könyvtárak a centralizáció felé haladnak. Az egyetemi 
könyvtárak egyetemen belüli ellátási rendszere a központi könyvtár irányításával működő 
hálózati szervezetre épüljön.

A központi könyvtár a nagyobb, regionális és országos jelentőségű egyetemeken az 
egyetem kari, kisebb egyetemeken a tanszéki rangú intézménye legyen. Az egyetemi 
könyvtár igazgatója szavazati joggal vegyen részt az Egyetemi Tanács munkájában és kép
viselje a könyvtárat minden olyan egyetemi testületben, ahol összegyetemi ügyekben 
döntenek.
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Az egyetemi könyvtári munka felelős vezetője — a rektor felügyelete alatt — 
a könyvtárigazgató, aki a hálózat valamennyi egységében folyó könyvtári és szakirodalmi 
információs munkát irányítja és ellenőrzi, valamint a könyvtár nagyságrendjének és telepí
tési adottságainak megfelelően szervezi az egyetemi könyvtár belső, igazgatási és irányítási 
rendszerét. A központosítás és szakrészlegesítés olyan funkcionális szervezet kialakítását 
eredményezze, amelyben a szakreferensek a könyvtári és tájékoztatási munka valamennyi 
főbb területén irányító szerepet játszanak.

Személyzet, pénzügyi fenntartás

Az egyetemi könyvtárakban olyan létszámú és szakmai képzettségű személyzetet 
kell alkalmazni, amellyel a könyvtár funkcióinak ellátását maradéktalanul biztosítani 
lehet. A szükséges személyzeti létszámra vonatkozó normatívák csak az alapfeladatok 
összemérhető körében adhatók meg. Az e körben meg nem határozható munkakörök 
személyzeti igényét egyedi mérlegelés és indokolás alapján, könyvtáranként kell kiszámí
tani és az egyedi fejlesztési tervekbe beépítem. A központi könyvtárban az alapfeladatok
hoz szükséges létszámot úgy ajánlatos számítani, hogy 80 lehetséges használóra — nappali
esti hallgatók száma, levelező hallgatók 20%-a, oktatók száma, a nyilvános szolgálat 
következtében várható egyéb használók száma — legalább egy főfoglalkozású könyvtáros 
jusson. A minőségi követelmények a személyzet megfelelő könyvtári képzettségi szerkeze
tével teljesíthetők. Törekedni kell, hogy felsőfokú végzettségű legyen a könyvtári 
létszám 35—40%-a, középfokú és könyvtártechnikai képzettségű a személyzet 30%-a, 
a szolgálat technikai és egyéb kisegítő munkaköreit a személyzet 30—35%-a lássa el.

Az egyetemi könyvtár költségvetési összegének megállapításánál a helyi adottságok
tól függően az alábbi tényezőket kívánatos figyelembe venni: az állomány nagysága, össze
tétele; az évi gyarapodás mértéke; az országos és a regionális könyvtári ellátásban való 
részvétel; a beiratkozott használók száma; az évi kötetforgalom; a szolgáltatások színvo
nala, differenciáltsága.

A költségvetés összegének rendszeres növelése a könyvtár tervszerű fejlesztésének 
nélkülözhetetlen feltétele. A könyvtár folyamatos működéséhez a nemzetközi tapasztala
tok szerint — a központi ellátó feladatokat nem számítva — a fenntartónak az egyetem 
költségvetési kiadásainak 7—10%-át kell biztosítania. A költségvetésen belül külön hang
súlyozandó a dokumentumok beszerzésére szolgáló összegek — szintentartást biztosító — 
évenként 15—20 százalékos emelésének szükségessége. A költségvetés belső arányainak 
tervezésében a nemzetközi szakirodalom szerint a következő irányszámokat használják: 
a költségek 40—50%-a bérekre, személyi kiadásokra, 35—40% dokumentumbeszerzésre, 
20% fenntartási, működési költségekre. A gépesített tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó, 
és egészében is fejlettebben gépesített könyvtáraknál a fenntartó a fenntartási költségek 
növelésének szükségességével kell hogy számoljon.

A központi könyvtár költségvetését az egyetem költségvetésén belül (a karokéval 
azonos módon) elkülönítve kell megadni. Hálózati ellátás esetén a pénzügyi alapokat 
növelni kell és az elosztást az Egyetem Könyvtári Tanácsa hagyja jóvá.
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A központi könyvtárak bérmaradványaikkal szabadon rendelkezzenek, ez folyama
tos működésük egyik biztosítéka.

Épület, berendezés, felszerelés

Az egyetemi könyvtárak többsége korszerűtlen elhelyezésű, szűkös alapterületű és 
hiányos technikai felszereltséggel rendelkezik. Az egyetemi oktatási és kutatási igények 
fejlődésével a könyvtárak rekonstrukciója, egyes esetekben új könyvtárak építése nélkül 
lehetetlen lépést tartani. A rekonstrukcióval, az építéssel kapcsolatos tervezés előkészí
tése szakmai könyvtári feladat, a tervezési programot a könyvtár hatáskörébe kell utalni.

Az egyetemi könyvtárak raktárhiányának megoldására egyes könyvtáraknál raktár- 
építést, külső tároló raktárak berendezését, az egyetemi könyvtárak összességét illetően 
országos egyetemközi tároló raktár létesítését kell a fejlesztési időszakban megvalósítani.

Az egyetemi könyvtárak rekonstrukciójakor, új könyvtár építésekor az alábbi főbb 
normatívákat kell tekintetbe venni:

— a központi könyvtár szerepéből következően centrális elhelyezést követel meg;
— a klasszikus tagozódással (olvasószolgálati terek, szolgálati helyiségek, raktárak) 

szemben a korszerű könyvtárnak flexibilisnek, a jelentős mennyiségű szabadpolcos állo
mány használatát biztosító olvasószolgálati terek köré szerveződőnek kell lennie;

— az egyetem jellegéből következő sajátosságokat, s a bővíthetőség lehetőségeit 
a tervezéskor figyelembe kell venni;

— az épület nagyságának kiszámítása az olvasók száma, az elhelyezendő állomány
s a szolgáltatások alapján történjék;

— az egy lehetséges használórajutó alapterület:
nagyobb humán egyetemeknél (5000-nél több használó) = 1,6 m2
kisebb humán egyetemeknél = 1,8 m2
nagyobb műszaki, orvos

szakegyetemeknél (2000-nél több használó) = 1,5 m2
kisebb műszaki, orvos szakegyetemeknél = 1,6 m2

— az olvasói terek tervezésekor biztosítani kell, hogy tudományegyetemeken 
a lehetséges használók 12, szakegyetemeken 10 százaléka egyidejűleg használhassa a 
könyvtárat. Területi igény: 2,5 m2/olvasó. A kutatás számára (lehetséges használó 1 száza
léka) komplex használatú kutatófülkéket kell tervezni. Területi igény: 4 m2/kutatóhely.

— az állomány elhelyezésénél számolni kell az egyetemi könyvtárak kibővült 
funkcióival, az általános művelődés irodalmának növekedésével, a nem hagyományos 
dokumentumok számának emelkedésével;

— teret kell engedni azon tendencia érvényesülésének, hogy az olvasó minél közvet
lenebb, közelebbi kapcsolatba kerüljön a dokumentummal. Új épületek esetén jelentős 
szabadpolcos tereket kell tervezni, rekonstrukcióknál szabad raktár (szakrendi elhelyezésű 
állomány, amelyet főleg a kutatók használhatnak, a kutatóhelyek itt nyernek elhelyezést) 
kialakítására kell törekedni. A jelen adottságai az állomány döntő mértékű szabadpolcos 
elhelyezését csak fokozatosan teszik lehetővé. A közvetlenül használható állomány mérté
két a következő arányok kialakítására törekedve kívánatos tervezni:
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100 000 kötetig az állomány 50 százaléka 
200 000 kötetig az állomány 35 százaléka
500 000 kötetig az állomány 24 százaléka
500 000-nél nagyobb állomány 20 százaléka kerüljön a szabadpolcra;

— az állomány elhelyezés alapterületi normatívái: szabadpolcos elhelyezés 100 kö- 
tet/m2, szakrendi 200 kötet/m2, folyószámos 400 kötet/m2, gördülőállványos (tömör) 
raktári elhelyezés 600 kötet/m2. A folyóiratok helyigénye szabadpolcon 10 folyóirat/m2. 
Nemzetközi tapasztalatok szerint egy könyvtár állománya évi 4 százalékkal nő, fejlett, 
kialakult állományú könyvtárban a gyarapodás átlagosan évi 2 százalék;

— a tájékoztatási és kölcsönzőtér helyigénye az olvasói és raktári tér együttesének
4,5 százaléka;

— a szolgáltatási terek tervezésénél a korszerű könyvtártechnika, gépiberendezések 
elhelyezésének szükségességét figyelembe kell venni;

— a szolgálati helyiségek területigénye: könyvtárosonként 10 m2, adminisztratív 
dolgozónként 5,5 m2;

— a könyvtári műhelyek (fotólabor, kötészet, reprográfia), technikai jellegű egysé
gek (telex, számítógépes adatfeldolgozás), valamint az anyagraktárak helyigénye egyedileg 
állapítható meg;

— a kiegészítő terek normatívái: ruhatár 0,18 m2/olvasói ülőhely, előtér és társalgó: 
az olvasószolgálati és raktári terek 7—8 százaléka, egyéb terek (közlekedőtér, épületgépé
szeti, szociális, egészségügyi helyiségek): a hasznos alapterület 20 százaléka.

Az elmélyült szellemi munka műhelyének kényelmes, vonzó, a korszerű munka- 
szervezést és szolgáltatásokat biztosító belső térrel és berendezéssel kell rendelkeznie. 
Ennek érdekében tervezendő a világítás, klimatizálás és a könyvtári bútorzat kialakítása. 
Biztosítani kell a hagyományos és a nem hagyományos dokumentumok korszerű tárolá
sát. Szem előtt kell tartani a muzeális értéket jelentő különgyűjtemények biztonságos, 
állagmegóvó elhelyezését.

A korszerű színvonalú könyvtári szolgálatot csak fejlett könyvtártechnikai gépesí
tettséggel lehet megszervezni. A gépi berendezések beszerzésénél olyan típusokat kell 
kiválasztani, amelyeknek hazai anyagellátása, szervizelése megfelelően biztosítható.

Az egyetemi könyvtárnak minimálisan a következőkben felsorolt gépi eszközökkel, 
berendezésekkel kell — szolgáltatásaiknak megfelelő mennyiségben rendelkezniük:

a) távközlő berendezések: telefon, telex, a belső szolgálati terek közötti kommuni
kációt biztosító eszközök (házitelefon, csőposta);

b) szervezéstechnikai eszközök: célbútorok (pl. kardex), könyvszállítási eszközök 
(liftek, szállítószalagok, kocsik, esetleg gépkocsi); gépíróberendezések (villany-, lyuksza
lag-, gömbfejes írógépek), feliratozó (jelzeteid) eszközök;

c) reprográfiai eszközök: gyorsmásolók, cédulasokszorosítók, sokszorosító beren
dezés (offset-rota) a szükséges kiegészítő eszközökkel;

d) audiovizuális eszközök: az oktatásban és a kutatásban megjelenő valamennyi 
információhordozóhoz szükséges gépi közvetítő eszköz (lem ezjátszó, magnetofon, diave
títő, filmvetítő, írásvetítő, videomagnetofon);

e) mikrofilmtechnikai és egyéb felvételező gépek és eszközök: mikrofilm és -kár- 
tya/lap felvevő, olvasó, visszanagyító készülékek, filmfelvevő, nagyítók, mikrofilm-gyors
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másoló, előhívóberendezések tartozékokkal (szükség esetén a színes technikára is alkalmas 
berendezések);

f) kötészeti eszközök: a kötészeti munkafolyamat korszerű gépesítettségét biztosí
tó eszközök: vágó-, prés-, hajtogató- és fűzőgépek többféle célgépváltozatban; egyéb 
berendezések: aranyozógép, hátgömbölyítő stb.;

g) a magasabb szintű — számítástechnikai jellegű — berendezések könyvtári fejlesz
tését az egyetemi célprogramokkal összefüggésben, illetve a könyvtárnak az országos szak- 
irodalmi rendszerben betöltött szerepének függvényében kell tervezni. Célszerű, hogy 
a fejlesztési ciklus végére — a könyvtári és információs technológia világméretű forradal- 
masodására tekintettel — minden egyetemi könyvtár rendelkezzék gépi adattárakhoz való 
kapcsolódást, a párbeszédes üzemmódot biztosító eszközökkel (terminálok).

Az egyetemi könyvtárak jelen gépesítettségi helyzetében elsődleges fejlesztési fela
dat a reprográfiai és a mikrodokumentumok használatához szükséges berendezéseknek 
kellő mennyiségű beszerzése, az elhasználódott géppark minél előbbi felújítása.

Az Irányelveket készítő munkabizottság tagjai Bárdi Ilona, Benda Mária, Döm ötör 
Lajosnéi Gomba Szabolcsné; Hiller István, Németh Zsófia, Spányi Balázsné voltak. 
Közreműködtek még Csűry István, Kulcsár Péter, Mastalir Emőné, Nagy Gusztáv, 
Walleshausen Gyula és a már jelzett összeállítók.

A Buch und Bibliothek humorából.
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A könyvtárügy középtávú (5 éves) terveinek szerves részeként 1961 óta készül
nek az országos könyvtárügyi kutatási programok. Az utolsót — Országos 
könyvtárügyi kutatási program 1976-1980. -  az Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács adta közre (megvalósításáról Id. Katsányi Sándor: 
A kutatástól a gyakorlatig c. cikkét — Könyvtári Figyelő', 1981. l.sz. 5 -14 .p .). 
Az Országos Könyvtárügyi Tanács most dolgozik az 1981-1985 . évi kutatási 
program összeállításán. Az e célra létrehozott munkabizottság számára az 
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ is elkészítette a könyvtári 
kutatásokra vonatkozó javaslatát. Esst tesszük most közzé azzal a céllal, hogy 
olvasóink szóljanak hozzá , véleményük szerint milyen fontos kutatandó téma 
maradt ki, melyek azok, amelyeket nem tartanak fontosnak, vagy nem látják 
a kutatás reális feltételeit biztosítva. Véleményüket küldjék el szerkesztősé
günkbe, mi továbbítjuk azokat az OKT munkabizottságának.

Itt szeretnénk olvasóink figyelmét felhívni, hogy lapunk a szerkesztő 
bizottság döntése értelmében ezentúl nem közli az újonnan indult könyvtári 
témájú kutatások jegyzékét. Utoljára az 1978/6. számban tettük közzé az 
1977 78-ban indult kutatásokat. Ezentúl a Magyar Könyvtári Szakirodalom 
Bibliográfiája (MAKSZAB) publikálja az újonnan indult könyvtári témájú 
kutatásokat. Az 1979-80-ban indultakat a MAKSZAB 1980/4. számában 
(1 2 7 -1 2 9 .p.) találják.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI KUTATÁSOK 19 8 1 -1 9 8 5 .
Programtervezet 1

1. A társadalmi igény könyvtári kielégítése

— A könyvtár mint olvasmány- és információközvetítő intézmény társadalmi 
szerepe; a könyvtár és társadalmi környezete kölcsönhatásának empirikus vizsgálata.

— A kiemelt könyvtári ellátási súlypontként tekintett rétegek és a könyvtárak 
lehetséges kapcsolatai.

— Az olvasás szerepe a 80-as évek társadalmi életében.
— Az alap-, közép- és felsőfokú oktató-nevelő tevékenység változásainak hatása 

az olvasás, a könyv, a könyvtár szerepére.
— Igény- és szükségletvizsgálatok, a könyvtárhasználati szokások és azok befolyá

solhatóságának vizsgálata különféle könyvtártípusokban.
— Irodalomszociológiai alapkutatások.
— Az ismeretközlő olvasmányok szerepe, használata. (Kiemelten: könyvtári 

használata.)
— Az irodalmi mű hatásmechanizmusa.
— Gyerekek és serdülők olvasási és könyvtárhasználati kultúrája.
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— A könyvtárszociológiai, az olvasáslélektani, a használóközpontú olvasószolgálati 
szemléletet alapozó adaptációs/szintetizáló munkák kiadása.

2. A  dokumentumbázis optimalizálása

— A  szakkönyvtári dokumentumbázis koordinált és gazdaságos fejlesztését szolgáló 
gyűjtőköri revízió.

— A hazai állománygyarapítás vizsgálata a dokumentumtermelés nemzetközi 
trendjeinek fényében.

— Egyes szakterületek dokumentumbázisának vizsgálata.
— Átfogó tájékoztató tanulmány készítése a legfontosabb könyvtárak dokumentu

mainak jellegéről, hozzáférhetőségéről, könyvtári mozgásáról.
— A nem hagyományos dokumentumok könyvtári kérdéseinek kimunkálása.
— Az 1945 utáni hazai könyvtermést szelektíven áttekintő címjegyzék-sorozat 

folytatása.
— A dokumentumleírás új szabványainak fokozatos kimunkálása.
— Az életbelépő új szabványok katalógusszerkesztési következményeinek levonása, 

irányelvek kidolgozása.
— Az állománnyal kapcsolatos korszerű ismeretek kézikönyvben történő összefog

lalása.
— Az új szabványok alapján a dokumentumleírás átfogó kézikönyvének létrehozása.

3. Információtároló és visszakereső rendszerek

— A visszakereső tájékoztatás elméleti kérdései (külföldi eredmények adaptálása).
— Különféle szakirodalmi osztályozási szintek és módszerek összehasonlító 

(funkcionális) vizsgálata.
— Az egyes szakterületek illetve dokumentumfajták osztályozási sajátosságainak 

vizsgálata.
— Szaktezauruszok kidolgozása.
— Indexművek szerkesztési és hasznosítási kérdései.
— A különféle osztályozási rendszerek számítógépes kezelhetősége.
— Az automatikus osztályozás nyelvészeti alapkutatásai.
— A géppel olvasható információcsere fokozatos megteremtésének szervezeti és 

technikai feltételei.
— Adaptációs-szervezeti kutatások a külföldi számítógépes szolgáltatások beveze

tésére.
— A nemzeti bibliográfiai rendszer.
— A gépi információtároló-visszakereső rendszerek ismeretének szintetizáló áttekin

tése a szakmai tájékozódás, képzés és továbbképzés céljára.
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4. A  könyvtári rendszer fejlesztése

— Az országosan egységes könyvtári rendszer és egyes alrendszerei modelljének 
kidolgozása, különös tekintettel a gépesítésre.

— A könyvtári rendszer kapcsolatai az információs, az oktatási és a közművelődési 
rendszerrel.

— A központi szolgáltatások vizsgálata és fejlesztése.
— Központosított könyvtári ellátási rendszerek fejlesztése.
— A könyvtári üzem optimális folyamatszervezési, munkaerő- és pénzgazdálkodási 

modelljeinek és normatíváinak kidolgozása.
— A könyvtári szakemberszükséglet és szakemberellátottság helyzetének és közelí

tési lehetőségeinek vizsgálata.
— Komplex kulturális intézmények építési irányelvei.
— A könyvtári munkafolyamatok komplex — az állománygyarapítást, állomány

nyilvántartást és olvasószolgálatot is magában foglaló — gépesítése.
— Ráfordítás-haszon vizsgálatok; a számítógépes szolgáltatások gazdaságossági 

kérdései.
— A könyvtári üzemszervezési ismereteink összegzése.
— Külföldi könyvtári rendszerek összehasonlító-elemző bemutatása.
— A magyar könyvtárügy összefoglaló ismertetése szakmai tájékozódás, képzés 

és továbbképzés céljára.

5. Forrásfeltáró tevékenység

— A magyarországi kéziratok feltárási munkáinak folytatása; ezen belül a kéziratok 
központi nyilvántartásának szerkesztése, az egyházi könyvtárak kéziratkatalógusainak 
létrehozása, a magyarországi kódextöredékek folyamatos feltárása.

— Az egyházi könyvtárak muzeális gyűjteményeinek feltárása és hozzáférhetővé 
tétele a tudományos kutatás számára.

— A Régi Magyarországi Nyomtatványok soronkövetkező köteteinek összeállítása.
— A Magyar Könyvészet 1921—1944. hátralévő köteteinek és a Magyarországi hír

lapok és folyóiratok 1921—1944. kiadása.
— A romániai magyar nyelvű időszaki kiadványok bibliográfiájának (1920—1944) 

kiadása.
— A magyar irodalomtudomány bibliográfiájának gyorsított ütemű kiadása.
— A Magyar szépirodalom idegen nyelven 1969—1979. kiadása.
— A helyismereti gyűjtemények standardjainak valamint optimális «modelljének 

(А-típusú könyvtárban) kidolgozása.
— Központi szolgáltatás kidolgozása, mely a periodikumok egyszeri feldolgozásával 

ellátja az összes helyismereti gyűjteményt retrospektiven feltárt helyismereti informá
ciókkal.

— Helyismereti módszertani kézikönyv kiadása.
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6 . Történeti kutatások

— Az 1945 előtti időszak magyar kiadás-, sajtó- és könyvtártörténete.
— A helyi kiadás-, sajtó- és könyvtártörténet feltárása.
— Előkészületek (dokumentumok és emlékiratok gyűjtése) az 1945 utáni időszak 

magyar könyvtártörténetének megírásához.
— Jelentős magyar könyvtáros személyiségek életének feltárása és bemutatása.
— Olvasástörténeti vizsgálódások.
— Egyetemes könyvtártörténeti összefoglalás (adaptálás) tanulmányi célokra.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT OKTATÁSÁRÓL tartottak tapasztalatcserét 1980. júni
usában Gothában. Az NDK-ban 1977 óta a felsőoktatási miniszter irányelve írja elő 
a főiskolai és egyetemi hallgatók ilyen irányú oktatását. A gothai összejövetelen könyv
tárosok és az oktatási intézmények tanárai számoltak be arról, hogy milyen keretek 
között, milyen módszerekkel folyik intézményükben a könyvtárhasználók képzése, 
hogyan integrálják a könyvtári ismereteket a szakmai tárgyak tanmenetébe.

A tanácskozás résztvevőinek tapasztalatai szerint az a megoldás a legeredménye
sebb, ha az első tanévben a bevezető előadást könyvtárlátogatás, majd kisebb gyakorlati 
feladatok követik. A foglalkozáson résztvevők száma semmiképpen ne haladja meg egy 
szemináriumi csoport létszámát. A legjobb, hogyha a tanórákon kapott feladatok megol
dásához a hallgatók rákényszerülnek a szakirodalom önálló használatára. A használók 
képzésének második üteme a diplomatervezés kezdetére esik. Ekkor a hallgatók szakterü
letük tájékoztatási szolgáltatásaival kapcsolatos ismereteket sajátítják el. A gyakorlati 
képzés során a tájékoztatási eszközök használata, irodalomjegyzékek, referátumok, 
szakirodalmi szemlék összeállítása a feladat.

A tanácskozáson sürgető feladatként merült fel a szakirodalmi forrásismeretet 
oktató szaktanárok képzése a rendszeres pedagógiai továbbképzés keretében. Ismereteiket 
nemcsak oktató munkájukban, hanem saját tudományos eredményeik publikálásában, 
feltárásában is hasznosíthatják.

A Methodisches Zentrum vállalta, hogy a könyvtári órákhoz szemléltető eszközöket 
bocsát rendelkezésre, a könyvtárak pedig áttekinthető eligazító jelzésekről és praktikus 
könyvtárismertetőkről gondoskodnak. A tapasztalatokat összegezve a módszertani köz
pont szükségesnek találta, hogy az egyes könyvtárak által összeállított oktatási segédesz
közök (címleírási példák, feladatlapok stb.) gyűjteményét a felsőoktatási könyvtárak 
számára a jövőben közreadja.

HÜLPÜSCH, G. -  WETZEL, I.: Nutzer Schulung der Studenten Arbeitswoche
des Methodischen Zentrums in Gotha c. írása alapján 

(Zentralblatt für Bibliothekswesen. 9 5 .Jg. 1981. l.no. 15-18.p .)
HEGYKÖZI ILONA tudósítása.
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ÚJRA ELŐTÉRBEN A HIVATALI SZAKKÖNYVTÁRAK ÜGYE 
Egy felmérés és egy tanácskozás tapasztalatai

SZ. NAGY LAJOS

Az előzmények

A tanácsi munka fokozatos korszerűsödése, szakszerűbbé válása és az irányítási
igazgatási tevékenység információszükségletének megnövekedése ismét ráirányította 
a figyelmet a tanácsi apparátus információellátásának kérdésére. Az ellátást végző hivatali 
szakkönyvtárak vagy szakrészlegek (a továbbiakban: szakkönyvtárak) megszervezésének 
gondolata már a 60-as évek elején felmerült: Takács József, az Országgyűlési Könyvtár 
munkatársa már ekkor szorgalmazta felállításukat, s feladataikat is körvonalazta többek 
közt a Tanácsok Lapjában.* Bizonyos mozgás azonban csak a 70-es években indult meg, 
s amint a későbbiekben látni fogjuk, kevés kivételtől eltekintve hamarosan le is lassult. 
Csak az elméleti oldal szaladt előre kicsit, úgyhogy Gáspár Mátyás 1980-ban már a „taná
csi informatika” fogalmát bevezetve dolgozott ki egy egész rendszert az igazgatás vala
mennyi résztvevőjének (alanyainak és tárgyainak) informálását szem előtt tartva. Rend
szerében fontos szerepet szán a hivatali szakkönyvtáraknak is: megszervezésüket sürgeti, 
s ugyanitt „ún. adatbázisok, adatbankok, vezetési információs rendszerek kifejlesztésé”- 
nek szükségességéről is szól.1 Vagyis lényegében ugyanolyan feladatokról beszél, mint 
Takács József csaknem két évtizeddel korábban.

Az előrelépés szerénységének fő okát — a tanácsok egy részének érdektelenségén 
túl — abban látjuk, hogy a 70-es évek „ébredési szakasza” idején sem került előtérbe 
e könyvtárak ügye sem a tanácsi, sem a könyvtárügyi felső szervek tevékenységében. 
Mindössze a Minisztertanács Tanácsi Hivatala Elnöke 1/1975. (TK 6 .)MT TH sz. utasítá
sának egyetlen mondata érinti a kérdést mind a mai napig, semmilyen más direktíva nem 
látott napvilágot. így aztán nem csoda, ha a szakkönyvtárak megszervezése és működte
tése kizárólag a helyi erők lététől, a személyi vagy intézményi kapcsolatok minéműségétől 
függött. Ebben a helyzetben az üggyel talán legtöbbet törődő Országgyűlési Könyvtár 
(állam- és jogtudományi szakközpont) agitációja és szolgáltatási készsége sem volt képes 
lényegesen megváltoztatni a helyzetet, noha például Balázsné Veredy Katalin 1976-ban 
a Könyvtárosban a hivatali szakkönyvtárak mellett a megyei könyvtárak figyelmét is fel
hívta a közigazgatási dokumentációs és információs tevékenység fontosságára.2 Mind ő,

* TAKÁCS József: Hivatali Könyvtárak. = Tanácsok Lapja. 1962. okt. 18. [6.p.]
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mind az Államigazgatási Főiskola könyvtárvezetője egyszer-egyszer meg is látogatott 
egy-egy hivatali szakkönyvtárat, a helyzetre azonban mégis az volt a jellemző, hogy 
a létrejött egységek egy része „elhagyottan” , társairól mit sem tudva próbált megállni 
a lábán. Komárom megyéből most, a felmérésünk során kaptunk olyan jelzést, hogy az 
1972 óta létező szakkönyvtár életében „ez az első eset, hogy érdeklődnek a munkája 
iránt”. Mindenképpen indokolt tehát föltérképezni, hol tartunk az egy évtizedes kísérlete
zés után, s mik a legsürgősebb teendők.

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1980 őszén kezdett hozzá 
a helyzetfelméréshez négy kiválasztott szakkönyvtárban, majd a Megyei Könyvtárigazga
tók Tanácsának javaslatára a felmérést kiterjesztettük mind a 19 megyére. Kérdőív 
alapján kértünk helyzetképet a hivatali szakkönyvtár működéséről, illetve ha ilyen nincs, 
a tanácsapparátus dokumentum- és információszükségletének egyéb kielégítési módjairól. 
Négy megyéből csupán rövid válaszlevél érkezett, azt közölve, hogy nincs hivatali szak- 
könyvtár (Győr-Sopron, Pest, Szolnok, Veszprém), két helyről (Nógrád, Somogy) pedig 
nem a kérdőív szempontjai alapján kaptunk rövid tájékoztatást bizonyos államigazgatással 
kapcsolatos szolgáltatásokról. Ugyancsak két megye (Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala) 
a Megyei Tanács VB Továbbképzési Intézetének könyvtáráról közölt adatokat, megje
gyezve azonban, hogy ezek a tanácsi apparátus igényeit nem tudják és nem is kívánják 
kielégíteni.

A létezés kérdőjelei

Hogy hány hivatali szakkönyvtár létezik és működik ma Magyarországon, arra egy
értelmű választ a beérkezett anyagok alapján sem tudunk adni, bizonyos esetekben 
ugyanis nem merünk vállalkozni annak eldöntésére, könyvtárnak nevezhető-e a tanácson 
elhelyezett, félig-meddig feltárt, bizonytalanul „forgalmazott” gyűjtemény vagy könyv
együttes. A válaszadók által létezőnek tekintett könyvtárak az alábbi szervezeti variáció
kat vonultatják fel:

1 . önálló szakkönyvtárak:
a) a tanács épületében helyezték el, és annak fenntartásában működnek 

négy megyeszékhelyen (Tatabánya, Nyíregyháza, Székesfehérvár, 
Szekszárd). A Jogi-Szervezési Osztályhoz tartoznak. A két utóbbi települé
sen a feltáratlan könyvgyűjteményt egy tanácsi dolgozó mellékfeladatként, 
illetve egy félműszakos nyugdíjas „kezeli”,

b) az apparátus ellátását részben felvállalta a megyei tanács épületében lévő 
továbbképző intézeti könyvtár két helyen (Békéscsaba és Salgótarján).

2. Részben önálló szakkönyvtár a szegedi, amely a tanács épületében, a tanács és 
a megyei könyvtár közös fenntartásában működik, úgy azonban, hogy a megyei 
könyvtártól egyébként (?) teljesen független egység.

3. A megyei könyvtár szakrészlegei, a tanács épületébe kihelyezve, négy megyeszék
helyen (Debrecen, Eger, Kecskemét, Pécs). A könyvtáros mindenütt a megyei 
könyvtár alkalmazásában áll. Különbségek vannak viszont fenntartásuk és
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működtetésük tekintetében: Kecskeméten a megyei könyvtár végzi a szakrészleg 
költségvetési gazdálkodását; Egerben tanácsi költségvetésből üzemeltetik a részle
get, a szakmai feladatokra szánt összeget azonban átutalják a megyei könyvtár 
számlájára; Debrecenben a megyei könyvtárétól elkülönített beszerzési kerete 
van a szakrészlegnek; Pécsett viszont a részleg költségvetési összege egyáltalán 
nem is szerepel a megyei könyvtár költségvetésében.

4. A megyei könyvtár végzi az apparátus dokumentum- és információellátását két 
helyen (Kaposvár és Szombathely). A különbség az a két város között, hogy 
Szombathelyen ezt végleges formának tekintik, Kaposváron viszont a hivatali 
szakkönyvtár létrehozásáig kívánja csak ellátni a feladatot a megyei könyvtár.

Az elmondottak majdhogynem kaotikusnak mutatják a jelenlegi állapotot, oly
annyira, hogy kimondhatjuk: nincsen két egyforma működési feltételű, azonos jogállású 
hivatali szakkönyvtár az országban. Mármost a felmérés során az az abszurdnak látszó 
helyzet állt elő, hogy e kaotikus helyzettel egyfelől teljesen egyetértenek a válaszadók, 
másfelől viszont a megváltoztatását sürgetik. Az abszurditás azonban csak a nézetek 
összességét tekintve áll fenn, az egyes vélemények szinte ellentmondásmentesek. Az elége
dettség ugyanis minden esetben az adott könyvtár helyzetére, hovatartozására vonatko
zik, a változtatási igény pedig mindenkor a más helyzetű könyvtárakat érinti. Az önálló 
szakkönyvtár önálló, a szakrészleg szakrészleg akar maradni továbbra is, ám mindegyikük 
fontosnak tartja a könyvtártípus helyzetének rendezését, az egységesítést, netán a hálózat
ba szervezést, irányelv, esetleg jogszabály kiadását. Az elégedettség mellett természetesen 
felvetnek néhány olyan gondot is, amely az adott formán belül megoldásra vár. Ilyen 
például mind az önálló könyvtárak, mind a szakrészlegek esetében a könyvtárosok tisztá
zatlan s emiatt hátrányos anyagi és erkölcsi helyzete részben a tanácsi dolgozókhoz, más
részt a megyei könyvtár könyvtárosaihoz viszonyítva. Vagy ilyen a speciális irányú 
továbbképzés hiánya, valamint — az önálló könyvtárak esetében — a szakmai (könyvtári) 
irányítás megoldatlansága is.

Mindössze négy szakkönyvtár említette meg, hogy rendelkezik szervezeti és műkö
dési szabályzattal (Debrecen, Eger, Kecskemét és Pécs). Valamit javít a képen, ha ezekhez 
hozzászámítjuk még a két, hivatali funkciókat is ellátó megyei könyvtárat (Kaposvár és 
Szombathely). E hat könyvtáron kívül a felmérés alapján többé-kevésbé működőnek 
tekinthetjük még a békéscsabait, a szegedit és a tatabányait — összesen nyolcat-kilencet 
tehát a tizenkilencből. Amikor tehát a következőkben általában 11—12 szakkönyvtárnak 
a kérdéseinkre adott válaszai alapján felvázoljuk a rövid helyzetképet, mindig szem előtt 
kell tartanunk, hogy közülük 3—4 legfeljebb létező  gyűjteménynek nevezhető.

Állományépítés, feldolgozás, szolgáltatások

A szakkönyvtárak közül öt végzi az állományépítést kialakított elvek és viszonylag 
pontosan behatárolt gyűjtőkör alapján. Bizonyos mértékig körvonalazott gyarapítási 
szempontokat érvényesítenek még két könyvtárban; a többi helyen viszont valójában
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nem történt meg a szerzeményezés területeinek körülhatárolása, csupán azt a megfogha
tatlan elvet tartják szem előtt: mindazt beszerzik, „ami a tanácsi munkához szükséges”.

Direkt módon szándékosan nem kérdeztünk rá arra, hogy a gyarapítás során meny
nyire veszik figyelembe az Országgyűlési Könyvtár vonatkozó állományát, a könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségeit. Az a tény, hogy egyetlen válaszban sem történt erre még futó 
utalás sem, arra enged következtetni, hogy a könyvtárakban nem él túlságosan mélyen 
ennek a lehetőségnek a tudata. Pedig valószínű, hogy e szempont szem előtt tartása 
esetén ésszerűbben és gazdaságosabban lehetne fölhasználni a rendelkezésre álló beszerzési 
kereteket. Az is meglepő, hogy mindössze két könyvtár említi, hogy a beszerzéshez forrás
ként használja az Országgyűlési Könyvtár által kiadott, a hivatali szakkönyvtáraknak szóló 
ajánló bibliográfiát. Meglepő még akkor is, ha feltételezzük, egy-két helyen elfelejtették 
vagy szükségtelennek tartották beírni, mivel a kérdőíven később más összefüggésben még 
szerepelt a kiadvány, tudniillik e későbbi pontban sincsenek utalások a felhasználására 
vonatkozóan, csupán Békéscsaba említi meg ott, ahol „egyéb információs forrásait” 
sorolja föl. Ezen a helyen egyébként az derül ki, hogy a kiadvány nyolc szakkönyvtárba 
és a Vas megyei könyvtárba jár, de némely szakkönyvtárba valójában úgy kerül le, hogy 
a VB-titkár adja át — másutt viszont a könyvtárból „felviszik a VB-titkárnak” .

A beszerzésben általában elég nagy a szakkönyvtárosok önállósága: Debrecenben 
és Kecskeméten például csak vitás esetekben kerül a könyvtáron kívülre a döntés joga, 
Egerben és Szekszárdon pedig a végső jóváhagyás jogát tartja fenn magának a VB-titkár. 
Szekszárd helyzete e tekintetben azonban fölvet egy, az állomány elhelyezését, megosz
tását illető általános kérdést is. Itt ugyanis az osztályok terjesztik be szerzeményezési 
javaslataikat, s a könyvek is leggyakrabban az igényt beterjesztő osztályra kerülnek. 
Ezzel a szakkönyvtár léte válik kérdésessé itt, akárcsak Salgótarjában, ahol a szakkönyv
tár évi beszerzési kerete tízezer forint körül van, s 7—8 folyóiratot járat, a szakosztályok 
viszont 118 féle (?) periodikumot rendelnek meg 450 példányban, évi százezer forint 
értékben, s könyvbeszerzési keretük is százezer forint. Úgy hisszük, mind a gazdaságosság, 
mind a hozzáférhetőség szempontjából akkor követünk helyes elvet, ha a szakosztályo
kon szükséges dokumentumanyagot a szakkönyvtár állandó letétjeként helyezzük el azon 
szempontok alapján, amelyeket a debreceni és a kecskeméti szabályzat világosan megfo
galmaz: „Mindazokat a könyveket, periodikákat, brosúrákat, amelyek kézikönyvként 
a szakosztályok számára állandóan szükségesek, olyan példány számban kell beszerezni, 
hogy egy példánya a szakosztályoknál legyen segédkönyvtári anyagként.”

Három kérdésünk alapján némi jelzéseket az állomány minőségére és a gyarapítás 
folyamatosságára vonatkozóan is kaptunk. Az elsőre adott válaszok megdöbbentő hiány
ról tanúskodtak: a jogi-közigazgatási szakirodalom kezelésének egyik alapműve (Nagy 
Lajos: A  magyar jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei) mindössze négy helyen 
található meg, s közülük is csak kettő a tényleges hivatali szakkönyvtár (Eger, Pécs) 
— a másik kettő megyei könyvtár (Somogy, Vas).

A második kérdés 29, 1978—80 közt megjelent, különösen fontos jogi-közigazgatási 
szakkönyv meglétéről érdeklődött. (A könyvek listáját az Országgyűlési Könyvtár állította 
össze.) Itt megnyugtatóbb a helyzet: az a tény, hogy hét könyvtárban a friss művek két
harmada legalább megtalálható, a folyamatos gyarapításra utal. Mind a 29 ugyan csupán
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a Vas megyei könyvtárban van meg, ám csak 1 —1 mű hiányzik Debrecen és Eger, 2 pedig 
Békéscsaba hivatali szakkönyvtárából. A sor végén elhelyezkedők (Tatabánya: 17, 
Szekszárdi 15, Székesfehérvár: 4) közül is csak az utolsó mutatja a teljes pangás állapotát 
— és persze Szekszárdról nem tudjuk, egy-egy osztályon találhatók-e meg az említett 
könyvek, vagy valóban a szakkönyvtárban. A hiányok indoklása közben többen hivatkoz
tak a kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek beszerezhetetlenségére. Ezzel kapcso
latban megszívlelendőnek tartjuk a debreceni és az egri szakkönyvtár tapasztalatait, illetve 
gyakorlatát. Mindkét könyvtár kapcsolatban áll kiadóvállalatokkal és könyvesbőltokkal 
is, és szerződéseket kötnek kiadási tevékenységet is folytató intézményekkel. Úgy gondol
juk, nem túl nagy munkával föltérképezhetők azok az intézmények, amelyekkel e könyv
táraknak célszerű efféle szerződéseket kötni.

A harmadik kérdésre — kurrens jogi-közigazgatási folyóiratok megléte — adott 
válaszok közepesnek mondható állapotot tükröznek. A nélkülözhetetlen jogi folyóiratok 
közül háromnak a jelenléte elfogadható (Állam és Igazgatás: 10, Magyar Jog: 9, Jogtudo
mányi Közlöny: 8 helyen), kettőé viszont igen szerény (Állam- és Jogtudomány: 5, 
Gazdaság és Jogtudomány: 3). Ugyanakkor néhol eléggé széles a megrendelt folyóiratok 
skálája: már-már a megyei könyvtár konkurrenciáját jelentőén az. Fontos elvként kell 
leszögeznünk, hogy a tárcaközlönyöknek — az egyes osztályokon való előfordulásukon 
kívül — a szakkönyvtárban is meg kell lenniük.

A könyvtárak állománya egyébként mindenütt szinte kizárólag magyar anyagból 
tevődik össze, s a könyvtárosok tapasztalatai alapján ez teljesen megfelel az apparátus 
szükségleteinek.

Az állomány feltártsága rendkívül vegyes képet mutat. Debrecen hat-, Eger és Tata
bánya öt-ötféle katalógussal rendelkezik — Kecskeméten viszont csupán raktári katalógus 
van, Szekszárdon kézzel írt betűrendes nyilvántartás, Székesfehérváron pedig teljesen 
feltáratlan az állomány. Néhány éve megállt a katalógus továbbépítése Nyíregyházán is. 
Bizonyára nem véletlen, hogy a katalógusok mennyiségét illetően vezető helyen álló 
könyvtárakban találhatók a profilnak megfelelő speciális katalógusok is (Eger: a tanács- 
és vb-ülések anyagai lyukkártyán, az Állam és Igazgatás analitikus katalógusa; Tatabánya: 
a tanács dolgozóinak munkásságát feltáró katalógus).

Az információs szolgáltatások területén hasonlóképpen eléggé kezdetleges, „kísérle
ti” állapotról beszélhetünk. Valamilyen típusú szolgáltatást hét szakkönyvtár nyújt — 
a szolgáltatások száma összesen 12. Ebből négy a gyarapodási jegyzék, ugyancsak négy 
a sajtófigyelő, s mindössze két helyről jelentették a megyéről szóló irodalomjegyzékének 
rendszeres kiadását. Három könyvtár 1 —1 szolgáltatással rendelkezik (Békéscsaba, Debre
cen, Kecskemét), s csupán a Vas megyei könyvtár jelölt meg három típust. A sajtófigyelők 
közül néhánynak a funkciója, illetve létjogosultsága meg is kérdőjelezhető. Kecskeméten 
például 25 magyar szakfolyóiratról készül tartalomjegyzék-másolat — noha a korábbi 
kérdésünkre kapott válasz szerint 6 jogi-közigazgatási folyóirat jár a könyvtárba, s az 
összes előforduló magyar folyóirat száma is csak 23. Szegeden és Tatabányán viszont 
havonta adja a sajtófigyelő „társadalomtudományi és egyéb (!) szakfolyóiratok egy-egy 
írásának kivonatát” .
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Mindez azzal a ténnyel együtt nézve látszik kevésnek, hogy a meglévő országos 
szolgáltatásokat is alig-alig veszik igénybe, illetve közvetítik a könyvtárak. Nem is nagyon 
tudták megjelölni a felmérés során, hogy mire lenne igazán szükségük. Néhány helyről 
egyetlen konkrét kívánságként az országos intézmények (Államigazgatási Szervezési Inté
zet, Államigazgatási Főiskola, Állam- és Jogtudományi Intézet) gyarapodási jegyzékeinek 
megküldését fogalmazták meg.

Használók, könyvtárosok

A szolgáltatások dolgában meglévő bizonytalanságok valószínűleg nagy mértékben 
vezethetők vissza a használói igények és a használat már korábban említett kezdetlegessé
gére. Jellemző, hogy a létező, sőt a működő szakkönyvtárak is igen kevés adatot (vagy 
becslést) tudtak rendelkezésünkre bocsátani a használók számáról és megoszlásáról. 
Annyi azonban kitetszett ezekből a válaszokból is, hogy a működő szakkönyvtárak több
sége is a továbbtanulókat vagy a továbbképzésben résztvevőket mondhatja ma még legin
kább használóinak, akár a tanácsapparátus dolgozói ezek, akár külső személyek (főiskolai 
hallgatók, tanácsi vállalatok dolgozói stb.). Négy szakkönyvtárat kizárólag az apparátus 
dolgozói használhatnak (Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár). Főiskolai hallgató
kat is fogad Salgótarján, őket és tanácsi vállalatok, intézmények dolgozóit Békéscsaba, 
mindezeket és vállalati jogtanácsosokat Eger és Debrecen. Az utóbbi, akárcsak Szekszárd 
és Tatabánya — a tanács épületében elhelyezett egyéb intézmények dolgozóit is fogadja. 
Egyelőre még kevés az olyan, a tanácsi igazgatás szakirodalmi igényeire koncentráló 
könyvtár, mint a Vas megyei, amelynek tapasztalatai azt is bizonyítják, hogy megfelelő 
szolgáltatások és folyamatos odafigyelés esetén az apparátus tagjai „rászoktathatok” 
a könyvtár folyamatos igénybevételére.

A szakkönyvtárak általában egy könyvtárossal dolgoznak: kivétel csupán Debrecen 
(3 fő) és Eger (2 fő). Több helyről közöltek a könyvtárosi munkajellegére és a könyvtá
rossal szemben támasztott követelményekre vonatkozó értékes tapasztalatokat. Talán 
a leglényegesebb az, hogy a könyvtárosnak jártasnak kell lennie a tanácsi munkában, sőt 
jó, ha jogi végzettségű (Eger, Debrecen, Pécs). Ugyanők azt is kimondják, hogy feladataik 
ellátásához a középfokú könyvtárosi képesítés elegendő. E vélemények alapján is az lenne 
tehát az ideális, ha jogi (pl. államigazgatási főiskolai) végzettségű személyek vállalnák el 
e könyvtárak vezetését, megszerezve még a fenti könyvtárosi képesítést is — ám mivel 
ez a pálya jelenlegi presztízse miatt nehezen megvalósítható, a fordítottján érdemes elgon
dolkoznunk: hogy tudniillik könyvtárosok szerezzenek meg posztgraduálisan államigaz
gatási ismereteket.

Sürgetik még a könyvtárosok az egységes, az ő munkaterületüknek megfelelő 
továbbképzés megszervezését és megindítását is.
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A tennivalók

A felmérés alapján fölvázolt kép egyáltalán nem nevezhető megnyugtatónak, sőt 
tulajdonképpen egyformán szomorú tény, hogy a megyék felében mind a mai napig nem 
szerveződött meg az apparátus szakirodalmi információellátása, és hogy á szakkönyvtárak 
gondolatának felvetésétől számítva tíz év kellett az első lépések megtételéhez, s újabb tíz 
év ahhoz, hogy szinte kizárólag helyi kezdeményezések, kapcsolatok és könyvtárosi meg
szállottság alapján négy-öt működő hivatali szakkönyvtárral rendelkezzék az ország. 
Annyival vagyunk tehát jobb helyzetben, mint Takács József volt a 60-as évek elején, 
hogy e működő s az alakulóban lévő szakkönyvtárak több-kevesebb tapasztalata alapján 
valamivel pontosabban láthatjuk a lehetőségek és a követelmények egymáshoz közelítésé
nek útjait, illetve a szakkönyvtárak kialakítható formáit.

Teljesen világos először is az, hogy a helyi kísérletek és erőfeszítések önmagukban 
tovább már nem képesek előrevinni az ügyet: elkerülhetetlen sürgős a hivatali szak
könyvtárügy országos rendezése. Mégpedig nemcsak a könyvtári irányítás részéről, hanem 
a tanácsok felettes szerveinek (Minisztertanács Tanácsi Hivatala) részéről is. Mivel — lát
tuk — a szakkönyvtárak létrehozásának és működtetésének egyik alapvető feltétele az, 
hogy a tanácsi dolgozók (vezetők) tisztában legyenek ezek nélkülözhetetlenségével, 
s mivel -r ugyancsak láttuk — ezideig távolról sem tudatosult a többségükben az a meglévő 
és egyre növekvő szükséglet, amelyet éppen ezek a könyvtárak elégíthetnek ki, meggyő
zésükhöz („ráhangolásukhoz”) feltétlenül szükség van a mindeddig hiányzó „felsőbb 
rendelkezésre, buzdításra” . Teljes mértékben egyetérettek e kérdésben annak a tanácsko
zásnak a résztvevői, amelyen a tárgyalt felmérést feldolgozó részletes tanulmányt vitattuk 
meg az Országgyűlési Könyvtárban. A szakkönyvtárosokon kívül megyei könyvtárigazga
tók, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója és helyettese, az Államigazgatási Főiskola 
könyvtárának vezetője és az Államigazgatási Szervezési Intézet munkatársa vettek részt 
ezen, s jelen volt az ügy korábbi kezdeményezője, Takács József is.

A hivatali szakkönyvtárak kaotikus-bonyolult szervezeti, hovatartozási kérdéseinek 
rendezéséhez, a bizonyos mértékű egységesítéshez a tapasztalatokon kívül egy fontos 
könyvtári-információs alapelv adhat támpontot. Ez az alapelv: szakirodalmi információ
kat csakis kellő mennyiségű, jól szervezett és feldolgozott dokumentumbázisra (háttérre) 
támaszkodva lehet szolgáltatni. Mármost ahhoz, hogy a tanácsok épületében egyre duzza
dó állományú, fokozatosan nagykönyvtárrá növő gyűjteményeket helyezzünk ej, sem 
helyiség (helyiségek), sem munkaerő nem áll rendelkezésünkre, s feltehetően pénz sincs 
rá — de még ha lenne, akkor sem érdemes a megyei könyvtár mellé felnöveszteni egy 
vsizonylag zárt használói kör számára szolgáló, végső soron kellően kihasználhatatlan 
monstrumot. A felmérés azt bizonyította, hogy a megyei könyvtárak egyfelől biztosítani 
tudhatják a megfelelő, a hivatali szakkönyvtár állományát kiegészítő-kiteljesítő dokumen
tum-hátteret, másfelől pedig — meglévén feldolgozó és tájékoztató rendszerük és appará
tusuk — több párhuzamosan végzendő feladat alól fel tudják szabadítani a szakkönyvtá
rost. Bizonyára nem véletlen, hogy a legtöbb jelenleg is működő szakkönyvtár valójában 
a megyei könyvtár szakrészlege (Debrecen, Eger, Pécs) — vagy maga a feladatot fölvállaló 
megyei könyvtár (Vas megye). De az említett tanácskozáson az önálló szakkönyvtárak
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könyvtárosai is hangsúlyozták, hogy számukra is nélkülözhetetlen volt (vagy lenne) 
a megyei könyvtárral való kapcsolat. Mindez azt jelenti, hogy a tanácsi dolgozók haté
kon y és gazdaságos információellátásához egy három lépcsős „szakkönyvtári” forma 
látszik a legjobbnak, a következő felépítésben:

1. A tanács szakosztályain  elhelyezett, mindennapi munkaeszközként funkcionáló 
dokumentumok (alapvető kézikönyvek, tárcaközlönyök stb.) letétként elhelyezett kis 
gyűjteményei.

2. A tanács épületében  elhelyezett, olyan jogi-államigazgatási, vezetési, szervezési, 
szakkönyveket, periodikumokat, brosúrákat, térképeket gyűjtő és feldolgozó könyvtár, 
amely dokumentumok a tanácsi munka végzéséhez leggyakrabban s több szakosztályt 
érintően is szükségesek. Б könyvtárnak szoros kapcsolatban kell lennie a megyei könyv
tárral, célszerű, ha annak szakrészlege.

3. A szélesebb dokumentumhátteret, a feldolgozás folyamatosságát és szakszerűsé
gét, valamint az információs igények gyorsabb és szélesebb körű kielégítését biztosító 
m egyei könyvtár.

Ez a felépítés, a megyei könyvtári becsatlakoztatás megszüntethetné az önálló 
szakkönyvtárak részéről felpanaszolt elszigeteltséget, magára hagyatottságot is. Ugyan
akkor — legalább részben — megoldódhatna a hálózathoz tartozásuk kérdése is. Mind
emellett a szakkönyvtárosok így folyamatos eligazításban részesülhetnének a különböző 
könyvtári (szakmai, módszertani) kérdésekben is.

A három említett „lépcső” közül a másodiknak talán a legfontosabb az összekötő, 
közvetítő funkciója a tanácsapparátus és az információtár között, mivel a szakkönyvtáros, 
benn élve a tanácsi munka légkörében, egyrészt pontosabban tudhatja, miként kell tálalni 
e speciális használóknak az információkat, másrészt pedig hozzá tud járulni az apparátus 
igényeinek felkeltéséhez is. Ha tehát némely helyen nem is látják szükségét e tanácsra 
telepített szakkönyvtárnak (ld. Vas megye), egy összekötő-közvetítő szereppel felruházott 
informátor alkalmazása — mégpedig a tanácshoz kihelyezve — ez esetben is célszerűnek, 
sőt elkerülhetetlenül fontosnak látszik.

Magától értetődő dolog, hogy a hivatali szakkönyvtáraknak a fentiek mellett a jogi
államigazgatási szakmai (azaz szakkönyvtári) bekötéseit is biztosítani kell, hiszen ha 
rendszerekben gondolkozunk, a ténykedésük alapján a társadalomtudományi információs 
rendszer állam- és jogtudományi (közigazgatási) alrendszerének tagjaiként kell kezelnünk 
őket. Vagyis biztosítani kell folyamatos kapcsolatukat és együttműködésüket az Ország
gyűlési Könyvtárral, mint az állam- és jogtudományi alrendszer szakközpontjával, vala
mint az Államigazgatási Főiskola könyvtárával. Az együttműködés keretében e két könyv
tár rendszeresen küldené nekik az őket érintő országos szolgáltatásait, az igények szerint 
bővítve ezek körét, ők pedig közvetítenék, illetve a helyi igények serin t átcsomagolva 
továbbítanák azokat az apparátusnak. Ugyancsak ez a két országos könyvtár — esetleg 
a KMK-val együttműködve — lehetne gazdája a szakkönyvtárosok (informátorok) össze
fogásának és speciális irányú továbbképzésének.

Az Országgyűlési Könyvtárban tartott tanácskozáson megalakult munkabizottság 
ebben a megközelítésben látott hozzá az országos rendezés előkészítéséhez. Ezzel párhu
zamosan természetesen meg kell kezdeni — a jelenlegi állapotból kiindulva — helyi szinten
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is a tájékozódást, az előkészítő munkát, hogy ez ne vegyen el újabb évtizedet a tényleges 
tájékoztató munkától, ami egyik fontos alapfeltétele a kor színvonalán álló, újabb szocia
lista vonásokkal gazdagodó tanácsi munkának.
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SZEGED VAROS IPARI MUNKÁSAI OLVASÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS ELEMZÉSSEL

SZENTIRMAI LÁSZLÓ -  GALAMBOS GÁBOR

Szeged város párt- és állami vezetőinek megbízásából 1979. őszén a városban dolgo
zó ipari munkások életmódját, életkörülményeit vizsgáltuk. A széleskörű kutatás, amely 
többek között kiterjedt a mindennapi élet tevékenységeinek szerkezetére (időmérleg
felvétel egy hétköznapra és egy vasárnapra) és a szabadidő-elfoglaltságokra, lehetővé teszi, 
hogy — a kutatás eredeti célkitűzése mellett — elemezzük egy nagyváros ipari munkásai
nak olvasási tevékenységeit is.

Ilyen kutatásokhoz az időmérleg-felvételt lehet igen jól hasznosítani.1 Az időmér
leg-felvétel természetesen nem az egyetlen üdvözítő megoldás. Az empirikus kutatás 
módszerei közül több eljárás egészíti ki egymást. A hagyományos kétdimenziós táblák is 
hasznos felvilágosítást nyújtanak. Ezek tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen 
változókat használjunk prediktorként a többváltozós nominális skála elemzéshez (MNA- 
modell). Az MNA-modell alkalmazása lehetővé teszi, hogy több változó együttesével 
magyarázzuk valamilyen jelenség varianciáját és egyben előrejelezzünk, prédikáljunk.2

Tanulmányunk keretei nem adnak lehetőséget az időmérleg-vizsgálat eredményei
nek közlésére. Sokkal inkább feladatunknak tekintjük, hogy beszámoljunk az MNA-mo- 
dell felhasználásának továbbfejlesztéséről.

A megkérdezettek olvasási szokásaira vonatkozó adatok elemzésénél nem eléged
tünk meg a szokásos kétdimenziós táblákkal, hanem a többváltozós nominális skála 
elemzést, az MN A modellt alkalmaztuk.3

Az MNA-modell alkalmazásával vizsgáltuk:
1. milyen összefüggés van az olvasási gyakoriság és a legfontosabb objektív, vala

mint tevékenységekre vonatkozó változók együttese között. Ezért elemeztük, hogy 
a független változók, a prediktorok milyen mértékben magyarázzák együttesen az olvasási 
gyakoriság varianciáját, azaz azt, hogy miért alakul így az olvasási gyakoriság. A varianciát 
R2-tel jelöljük.

2. Az objektív és a tevékenységekre vonatkozó változók ismeretében megállapít
ható, hogy milyen valószínűséggel prédikálhatjuk, azaz milyen valószínűséggel tudjuk 
tudományosan megalapozott eredményekre támaszkodva előrejelezni az olvasási gyakori
ság alakulását, amennyiben feltételezzük, hogy a populáció eloszlása jelentősen nem 
változik meg. A predikció értékét théta2-tel jelöljük.

3. Vizsgáltuk azt is, hogy az egyes változók milyen mértékben járulnak a variancia 
magyarázatához. Ezt a kategóriaspecifikus értéket éta2-tel jelöljük.
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Az olvasási gyakoriság megoszlásáról a következő megoszlást ismerjük:
1. nem olvas 20%
2. rendszertelenül olvas 41%
3. rendszeresen, havonta olvas 39%.

Az MNA-modellel több elemzést végeztünk. Először azt kívántuk megtudni, hogy 
a szegedi munkásokra vonatkozó társadalmi-demográfiai változók milyen mértékben 
adnak magyarázatot az olvasási gyakoriság alakulására. Eredményeink:

R2 = 0,1257 (1. elemzés)
théta2 = 0,5281

Ez azt jelenti, hogy az olvasási gyakoriság varianciáját, azt, hogy miért így alakul, 
13 százalékban tudjuk az alábbi változók együttesével megmagyarázni. Predikciónk való
színűsége 0,53, azaz a szegedi munkások valamivel több mint a felének olvasási gyakorisá
gát tudjuk helyesen előrejelezni.

Az egyes változók magyarázatuk mértékének sorrendjében:
éta^

1. iskolai végzettség 0,0861
2. munkaköri beosztás 0,0500
3. házastárs munkaköre 0,0374
4. város milyen övezetében lakik 0,0218
5. hol dolgozott először 0,0188
6. neme 0,0007.

Ezen változók közül legnagyobb mértékben az iskolai végzettség és a munkaköri 
beosztás, legkevésbé a neme magyarázza az olvasási gyakoriság alakulását.

A következő elemzésben figyelembe vettünk olyan változókat, amelyek kétdimen
ziós megoszlása az olvasási időre eltérő képet mutatnak. Tulajdonképpen ez az elemzés 
a fizetett munkán kívül egyes jövedelemkiegészítő munkatevékenységre és feltételére 
épül. Figyelembe vettük a lakás bútorzatának jellegét is, hisz a korszerű berendezés kör
nyezete inkább ösztönözhet az olvasásra, mint az elhanyagolt, régies bútorzat. Továbbá 
a korszerűen berendezett lakás magasabb életszínvonalat és feltehetően emelkedettebb 
művelődési igényt tételez fel.

Változóink:
éta2

1. iskolai végzettség 0,0861
2. munkaköri beosztás 0,0500
3. lakás használatának jogcíme 0,0303
4. lakás bútorzata 0,0266
5. jövedelemkiegészítő munka végzése 0,0154
6. kert művelése 0,0079
7. neme 0,0007

Eredményeink:
R2 = 0,1230 (2. elemzés)

théta2 = 0,5529
A második elemzés változói tulajdonképpen semmivel sem magyarázzák meg jobban 

az olvasási gyakoriság varianciáját, mint a társadalmi-demográfiai prediktorok. A szabad
idő-elfoglaltságokat, s így az olvasás időtartamát is jelentősen befolyásoló jövedelem- 
kiegészítő munka kisebb értékkel szerepel, mint az ezt elősegítő környezet, a lakáshaszná
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lat jogcíme (pl. kertes családi ház). Más vizsgálatainkhoz hasonlóan nagyon valószínűnek 
tartjuk, hogy az itt alacsony kategóriaspecifikus értékkel szereplő prediktorok más válto
zókon keresztül érvényesítik hatásukat. E z a egyben a zt is m utatja, hogy a kétd i
m enziós táblák ugyan tájékoztatnak valam elyik társadalm i jelenségről, d e  a táblák sokasá
ga sem  tudja egyértelm űen megmagyarázni, hogy a jelenség m iért így alakul.

A harmadik elemzésbe az olvasói magatartásra vonatkozó változókat és néhány 
társadalmi-demográfiai prediktort vontunk be. Ezek:

éta2

1. olvasmány megszerzésének forrásai 0,2082
2. könyvolvasás preferálása szabad időben 0,1711
3. iskolai végzettség 0,0860
4. családi könyvtár nagysága 0,0830
5. munkaköri beosztás 0,0507
6. újságolvasás preferálása szabad időben 0,0093
7. neme 0,0007.

Eredményeink:
R2 = 0,3674 (3. elemzés)

théta2 = 0,7214
Ez azt jelenti, hogy az olvasói magatartásra és néhány társadalmi-demográfiai tény

re vonatkozó változó segítségével eredményeink a korábbi elemzésekhez képest ugrássze
rűen megnövekedtek. Egyértelműnek látszik, hogy az olvasási gyakoriságot legnagyobb 
mértékben az magyarázza meg, honnan szerzi be a megkérdezett olvasmányait.4 Második 
helyen áll annak ténye, hogy a könyvolvasás a kedvelt szabadidő-elfoglaltságok közé 
tartozik vagy sem. Jelentősnek mondható a családi könyvtár nagyságának magyarázó 
szerepe is. Az újságolvasás preferálása elhanyagolható az olvasási gyakoriság alakulásában.

Valamennyi eddig ismertetett, összesen 14 változó segítségével is elvégeztük az 
elemzést. Eredményeink:

R2 = 0,3917 (4. elemzés)
théta2 = 0,7306.

Ha tehát társadalmi-demográfiai tényezőkre/ másodlagos gazdaságban való tevékeny
ségre és olvasói magatartásra vonatkozó változókat együttesen  vonunk be az elemzésbe, 
akkor az olvasási gyakoriság varianciáját már 39 százalékban tudjuk megmagyarázni, 
előrejelzésünk valószínűsége pedig 0,73. Mind az R2, mind a théta2 értéke jelentősen 
megnövekedett, különösen az első és a második elemzéshez képest.

A  továbbiakban célunk az volt, hogy m inél kevesebb változóval m inél kedvezőbb  
értékeket kapjunk. Ennek érdekében kiválasztottuk a legmagasabb kategóriaspecifikus 
értéket mutató négy változót és azokat egymással interakcióban vontuk be az elemzésbe.

Ezek:
1 . olvasmány megszerzésének forrásai — családi könyvtár nagysága,
2 . iskolai végzettség — könyvolvasás preferálása szabad időben

A következő eredményt kaptuk:
r 2 = 0,3721 (5. elemzés)

théta2 = 0,7201.
Azaz a korábbi 14 változóval szemben (4. elemzés) a négy, egymással interakcióban 

lévő változóból képzett két prediktor segítségével a variancia értéke csupán 2 százalékkal
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kevesebb, az előrejelzés valószínűségének jósága pedig a 4. és az 5. elemzésben csaknem 
azonos. Már a kategóriaspecifikus értékekből is következtethettünk arra, hogy az olvasó 
magatartásra vonatkozó prediktorok és az iskolai végzettség tudják az olvasás gyakorisá
gát az eddig elemzett változók közül a legjobban megmagyarázni. Legutolsó elemzésünk 
is azt mutatja, hogy más változók hatása feltehetően ezekben a prediktorokban érvénye
sül, mert a kevesebb független változó alkalmazása is csaknem azt az eredményt adja, 
mint a lényegesen több változó együttese. Természetesen számos egyéb tényező is hat 
még az olvasási gyakoriság alakulására. Mi azonban itt megálltunk és pillanatnyilag meg
elégedtünk azzal, hogy az első elemzéshez képest a variancia magyarázatát kevesebb 
változóval a háromszorosára tudtuk emelni és a predikciónk valószínűségét 0,17-tel 
növeltük.

A kevesebb változó alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az előrejelzés csoportokra 
vonatkozó konkretizálását elvégezzük. (Ennek számítógépes eljárását most dolgozzuk ki.) 
A théta2 értéke ti. azt jelenti, hogy a modell a minta 72 százalékát helyesen osztályozta. 
Amennyiben egy szegedi munkásra a jövőben azt mondjuk a négy változó ismeretében, 
hogy rendszeresen, rendszertelenül vagy egyáltalában nem olvas, akkor 0,72 a valószínű
sége, hogy igazunk lesz. De mi az egész mintára vonatkozó általánosságnál többet akarunk 
tudni. Tájékozódni akarunk, hogy az egyes olvasói típusokba kik tartoznak. Ezt az inter
akcióban lévő változók koefficienseinek és a gyakorisági megoszlás arányának összeadá
sával tudjuk meg.

Az összes kombinációs lehetőségből kiválasztottuk azt a 15 osztályt, amelyekbe 
legalább 20—20 megkérdezett esett. Ez 58,4 százalékot tesz ki. A többiek közel 100 lehe
tőség közül mintegy 20 egyéb osztályba szóródtak. Táblázatban közöljük, hogy a külön
böző jellemzőkkel rendelkező szegedi munkások milyen valószínűséggel várhatók a jövő
ben az olvasási gyakoriság egyes típusaiba. Az alábbiakban minden típusról közlünk egy 
példát.

Rendszeres olvasói típus
0,82 a valószínűsége, hogy rendszeres olvasó az, akinek otthoni könyvállománya 

meghaladja a 100 kötetet, olvasmányait könyvtárból vagy ismerősöktől kölcsönzi, szak
munkásképzőt végzett és szabad idejében kedvelt tevékenysége a könyvolvasás. A minta
4,6 százalékára vonatkozik (15. osztály).

Rendszertelen olvasói típus
0,73 a valószínűsége, hogy rendszertelénül olvas az, akinek könyvállománya 

26—100 kötet, olvasmányait elsősorban vásárlás útján szerzi be, 8 általánost végzett és 
a könyvolvasás nem tartozik kedvelt szabadidő elfoglaltságai közé. A minta 5,8 százaléká
ra vonatkozik (4. osztály).

A nem olvasó típus
A valószínűsége 0,80, hogy nem olvas az, akinek legfeljebb 25 kötete van otthon, 

nem vásárol és nem kölcsönöz, 8 általánost végzett és a könyvolvasás nem tartozik a ked
velt szabadidő elfoglaltságai közé. A minta 4,1 százalékára vonatkozik (3. osztály).

A predikció értékelése további megállapításokra ösztönöz. Ha a könyvolvasás nem 
tartozik a kedvelt szabadidő-elfoglaltságok közé, de a család több könyvvel rendelkezik,
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mint a minimum és a szegedi munkás vásárol vagy kölcsön vesz könyvet, akkor a jövőben 
azzal számolhatunk, hogy rendszertelenül olvas ( 10. és 11 . osztály).

Az olvasmány megszerzésének forrásai közül a kölcsönzés inkább jelzi előre a rend
szeres olvasást, mint a vásárlás (14. és 15. osztály).

Több kötet a családi könyvtárban nagyobb predikciós értéket mutat a várható 
rendszeres olvasói típusra vonatkozólag (13. és 15. osztály).

Számos kézenfekvő tényt írtunk le, azonban ezeket egzakt módon olyan mértékben 
számszerűsítettük, hogy egyben előrejelezhetjük a szegedi munkások olvasási gyakoriságát.

Ismeretes, hogy az elmúlt, közel 2 évtizedben az olvasásra fordított idő csökkent 
akkor, amikor az iskolai végzettség mutatója országosan emelkedett.5 Tehát az iskolai 
végzettség emelkedése nem jelenti automatikusan a szabadidő növekedését és az olvasásra 
fordított idő emelkedését, ügy gondoljuk, hogy az iskolai végzettség egyedül nem ad 
magyarázatot az olvasási gyakoriság alakulására, ezért kerestünk és találtunk az iskolai 
végzettség mellett más, vele együtt ható mutatókat.

A 80-as évek olvasás- és könyvtárszociológiai kutatásai fontos feladatának tartjuk, 
hogy figyelembe vegyük az egyének időgazdálkodását, tevékenységeik összetételét és 
ebből kiindulva beszéljünk az olvasóról és a nem olvasóról.

Úgy gondoljuk, hogy a bemutatott módszer és a kidolgozás alatt álló eljárások 
(időérték-cluster, előrejelzés számítógépes konkretizálása, AID = Automatic Interaction 
Detector) alkalmasak nemcsak egy város, egy régió populációjának, hanem országos 
minta olvasási tevékenységének vizsgálatára is.
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3. könyvtárból személyesen kölcsönöz 14%
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FÓRUM

FELKIÁLTÓJELEK A KÜLFÖLDI HUNGARIKA 
IRODALOM KURRENS BIBLIOGRÁFIAI FELTÁRÁSA KAPCSÁN

Reflexiók
Mohor Jenőnek a Könyvtári Figyelő 1981/2. számában megjelent

cikkéhez

SZENTMIHÁLY1 JÁNOS

A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia a központi könyvtári szolgáltatások 
fejlesztésével foglalkozva határozatba foglalta, hogy „nemzeti jelentősége miatt kiemelt 
ügy a magyar nemzeti bibliográfia továbbfejlesztése. A soron következő sürgető feladat 
itt a külföldi magyar vonatkozású irodalom bibliográfiai számbavétele.” 1 A Művelődési 
Minisztérium Könyvtári Osztályának 1980. december 1-én kelt zárójelentése az Országos 
Széchényi Könyvtárban lefolytatott célvizsgálatról megállapítja, hogy „a hungarika 
irodalom számbavételét illetően törekedni kell körének, tartalmának kiterjesztésére, 
színvonalának emelésére, itt is felhasználva az együttműködés és munkamegosztás nyúj
totta lehetőségeket.”2 A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia (1981) felhívta 
a figyelmet arra, hogy a III. konferencia által helyesen körvonalazott ajánlásokat, vala
mint az azóta felvetődött feladatokat is elsősorban a könyvtárközi és intézményközi 
együttműködés jegyében kell megoldani.

A hungarika bibliográfia és tájékoztatás jelentőségének felismerése és annak tudo
másulvétele, hogy ez csak könyvtárközi és intézményközi együttműködés alapján valósít
ható meg, örömmel tölti el e sorok íróját, aki a 11. évfolyamát most záró könyvtárközi és 
intézményközi együttműködés alapján megvalósuló Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle 
kezdeményezője és indulása óta felelős szerkesztője.

A határozatok és hivatalos állásfoglalások segítették elő a külföldi hungarikumok 
folyamatos feltárásának megindulását, és a kérdéssel való komoly törődés tükröződik 
abban is, hogy elsőként Haraszthy Gyula mint az OSZK főosztályvezetője — aki a könyv
tár bibliográfiai tevékenységet irányította — szakirodalmi tevékenységével és intézkedé
sekkel sokat tett a hungarika bibliográfia megindulásáért, majd abban, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Művelődési Minisztérium Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottsága, de leghatékonyabban az Országos Széchényi Könyvtár Havasi Zoltán 
h. főigazgató vezetésével működő munkaközössége foglalkozott a hungarikumok megha-
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tarozásával, a feltárással kapcsolatos feladatok kijelölésével és ezzel kapcsolatban számos 
dokumentumot dolgozott ki.3 Ez a törődés tükröződik abban a szakirodalomban is, ame
lyet Mohor Jenő cikkében idéz és amely a hivatalos állásfoglalások mellett komoly 
segítséget jelentett ahhoz, hogy a külföldi hungarikumok kurrens feltárása immár több 
mint tíz esztendeje realitássá vált és egyelőre az is maradt.4

Örvendetes és helyénvaló az is, hogy az, aki felelősséget vállalt az Országos 
Széchényi Könyvtár információs tevékenységéért a könyvtár egy információs kiadványá
nak, a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemlének tartalmi és formai elemzésére törekszik. 
Örvendetes az is, hogy az elemzést végző a külföldi hungarikumok feltárásának szüksé
gességével egyetért.

Elszomorító és szólásra késztet azonban az, hogy Mohor Jenő  végkövetkeztetései
ben a feltárás jelenlegi formájának és tartalmának életrevalóságát célszerűségét és létjogo
sultságát vonja kétségbe, amely ítélet szükségképpen vonatkozik a Hungarika Külföldi 
Irodalmi Szemlén kívül a vele egy tőből fakadt Külföldi Magyar Folyóiratok Repertóriu
mára, jelenlegi címén a Külföldi Magyar Nyelvű kiadványokra is. Végkövetkeztetése 
— amely a bibliográfia, dokumentáció, információ fogalmak összefonódottsága miatt 
sajnos bővebb magyarázatra szorulna — röviden az, hogy „a hatvanas évek közepétől 
tervezett »hungarika dokumentációt’, a hetvenes években létező »hungarika bibliográfiát’ 
felválthatná, a »hungarika információ’ ”5.

Nem áll szándékomban vitát folytatni Mohor Jenővel, mivel a „hungarika-informá- 
ció” szükségességéről és fontosságáról magam is meg vagyok győződve. E meggyőződésem 
nem új keletű, Hankiss János nyomán már 1958-ban megjelent tanulmányomban is írtam 
erről a lehetőségről felvetve a „Miscellanea Hungarica” megindításának jelentőségét.6 
Ha azonban következetes kívánok lenni önmagamhoz nem úgy fogalmaznék, hogy 
a „hungarika bibliográfiát” felválthatná, hanem úgy, hogy kiegészíthetné a „hungarika- 
információ” . Vita helyett legyen szabad a teljesség igénye nélkül, néhány Mohor Jenő 
által is felvetett kérdésben a magam álláspontját ismertetni és a tudománypolitikánk és 
művelődéspolitikánk követelményeinek megfelelő, a hungarika-tájékoztatással kapcsola
tos legsürgősebb, a könyvtárközi együttműködésre alapozott teendőre felhívni a figyelmet. I.

I.

Külföldön megjelent megyar nyelvű irodalom bibliográfiai számbavétele

Annak a közösségnek, amelyet magyar anyanyelve kapcsol össze-az 1711 utáni, 
az RMNy valamennyi kötetének megjelenése után pedig az 1800 utáni korszakra vonatko
zóan nincs és előreláthatólag nem lesz olyan nemzeti bibliográfiája, amely az anyanyelvén 
megjelent irodalmat regisztrálja. Ez a panasz nem hangozhatna el az angol, francia, német, 
vagy spanyol nyelvközösségen belül.

Ne firtassuk azokat az okokat, amelyek a nyelvi és territoriális alapozású magyar 
nemzeti bibliográfiai rendszer, ill. az ilyen jellegű nemzeti bibliográfiai műszerek létreho
zását meggátolták. Viszont ez a hiány teszi szükségessé elsősorban a hungarika jellegű
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bibliográfiai szolgáltatások közül azokat, amelyek a külföldön megjelent magyar nyelvű 
nyomtatványok számbavételére és analízisére irányulnak. A nyelvi territoriális alapozá
sú nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokat nem teheti feleslegessé az egyetemes bibliográfiai 
számbavétel (UBC) szervezete sem, különösen ha az még alig működik és különösen 
addig, míg nem válik alkalmassá arra, hogy könnyen és olcsón hozzáférhetővé tegye az 
egy nyelven megjelenő és a különböző territoriális alapozású nemzeti bibliográfiákban 
nyilvántartott nyomtatványokat. Az UBC, melynek célja elsősorban a könyvtárközi és 
bibliográfiai együttműködés előmozdítása, léte, vagy létrehozására irányuló kísérletek 
ellenére élnek és élni fognak a nyelvi alapozású nemzeti bibliográfiai vállalkozások: 
a Cumulative Book Index, a La Librairie Française, a Lipcsében megjelenő Deutsche 
Nationalbibliographie, az azonos anyagot regisztráló Frankfurtban megjelenő Bibliogra
phie der Deutschen Bibliothek, a spanyol Bibliográfia Hispanica stb.

A külföldön megjelenő magyar nyelvű könyvjellegű nyomtatványok nyelvi szem
pont szerinti áttekintése egyetlen külföldi, territoriális alapozású nemzeti bibliográfiában 
sem lehetséges, beleértve a Szovjetunió kurrens nemzeti bibliográfiai évkönyvét, melynek 
ugyan van nyelvi mutatója, de orosz nyelven írja le a műveket. Ez a nyelvi szempont 
általában belehullik az egységes betűrend és a szakcsoportosítás tömegsírjába. És egyelőre 
még csak könyvjellegű nyomtatványokról van szó. Ne feledjük, a magyar anyanyelvi 
közösség közel egyharmada a Magyar Népköztársaság határain kívül él. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a magyar nyelvű irodalmi termés közel egyharmada külföldön jele
nik meg. Mégis parancsolóan szükségessé teszi a magyar nyelvű irodalmi termés rendszeres 
bibliográfiai nyilvántartását. 1977 óta a „Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok” címet 
viselő bibliográfia, amely az 1972-ben indult „Külföldi Magyar Nyelvű Folyóiratok Reper
tóriuma” folytatása a külföldön megjelent magyar könyveket is regisztrálja. Ez igen 
örvendetes jelenség, viszont az 1977 előtt külföldön megjelent magyar könyvek bibliográ
fiai számbavétele még nem valósult meg. Úgy hírlik ez év végén megjelenik a csehszlová
kiai magyar irodalom ciklusbibliográfiája. E munka megindítása az Országos Széchényi 
Könyvtárban létesült hungarika-munkaközösség fáradozásainak egyik szép eredménye. 
Várjuk e vállalás folytatását, teljessé válását. Jelentősége — melyet sajnos nem lehet 
a használat mértékével mérni — vetekszik az Országos Széchényi Könyvtár egy másik 
kezdeményezésének, Kemény G. Gábor és Németh Mária munkájának, a külföldön megje
lenő magyar folyóiratok bibliográfiájának jelentőségével.7 (Ezt a hiánypótló két kötetben 
megjelent kiadványt sajnos nem méltatták eléggé.)

Elszomorító, hogy nem magától értetődő, és szót kell ejtenünk a Külföldi Magyar 
Nyelvű Folyóiratok Repertóriuma 1977-től a Külföldi Magyar Nyelvű kiadványok címet 
viselő vállalkozás jelentőségéről. Ez a kiadvány közel tíz esztendeje, egyetlen, páratlanul 
lelkiismeretes, feladatának jelentőségét átérző bibliográfus „alkotása” . Ha nem
tekintjük öncélú tevékenységnek a bibliográfiai munkát, hanem annak értékét a közlési 
effektuson, társadalmi hasznán mérjük, úgy a nemzeti bibliográfiai rendszer részét képező 
általános, de szakbeosztású repertóriumok helyét világosan ki lehet jelölni a tájékoztatási 
folyamatban. Ezt Dezsényi Béla a Magyar Folyóiratok Repertóriumának létrehozója 
világosan látta. Egy ellenőrizhető anyag, az egy országon belül és az egy nyelven megjele
nő információt tartalmazó periodika-cikkek rendszerező, folyamatos regisztrálása
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szóródásmentes bibliográfiai ellenőrzést biztosít. Szakbibliográfiai funkciót egy a terri
toriális, ill. nyelvi korlátok közé szorított feldolgozástól csak igen kis mértékben lehet 
elvárni, de a szakbibliográfiai feltárás és a szakmai információ olyan nyersanyagot kap, 
melynek értéke felbecsülhetetlen. Az a tény, hogy ez alig tekinthető szakbibliográfiának 
teszi feleslegessé annak kumulálását — ami nem vonatkozik a könyvanyagra —, annotálá- 
sát, vagy akár tartalmi kivonatokkal való bővítését. Más kérdés, hogy mivel a nemzeti 
folyóiratrepertórium nem pótolhatja a szakmai tájékoztatás céljait szolgáló egyéb szekun
dér jellegű feldolgozásokat, indokolja-e egyes szakterületek repertorizálásának teljes 
elhagyását, átutalva ezt a feladatot a szakmai tájékoztatás illetékeseire? Ugyanakkor 
a szépirodalom repertorizálása szóba sem kerül. Mivel az orvostudományi és műszaki 
közlemények száma csekély a külföldi magyar nyelvű folyóiratirodalomban, az elhagyás 
kérdése a Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok esetében szerencsére nem vetődött fel.

A nemzeti repertóriumok „nyersanyag” jellege — ami egyébként az idegen nyelvű 
külföldi hungarikák bibliográfiai feldolgozására is vonatkozik, — főleg abban nyilvánul 
meg, hogy ésszerű felhasználás esetében a különböző könyvtári és egyéb szakmai tájékoz
tatási műszerek gazdaságos létrehozását teszik lehetővé. A repertóriumok címleírásaiból 
készített katalóguskartonok, a könyvtári tájékoztatás műszerkészletébe beiktatva azok 
hatékonyságát feltétlenül megnövelik. Gondoljunk csak arra, hogy bármely közkönyvtár 
szakkatalógusának — sőt betűrendes katalógusának — informatív ereje, kommunikációs 
effektusa, milyen mértékben növekedik meg, ha a repertóriumok anyaga abba beleépül.

Nem kívánok szót vesztegetni arra, hogy ennek a nyersanyagnak jelenléte mit jelent 
a könyvtári és szakbibliográfiai munkában és az információs tevékenység egyéb területein. 
Mindezt a nemzeti bibliográfiai rendszerhez tartozó két repertórium jelenlegi előállítási 
formája nem eléggé segíti elő. Ez nem új felismerés. Sok szó esett már a cédula formában 
való előállításról, az egyoldalas nyomás hasznáról, vagy a perforált lapokon való forgalom
ba hozatalról.

II.

A külföldön megjelent idegen nyelvű magyar vonatkozású irodalom 
regisztrálásáról és annak hiányosságairól

Az előzőkben már jeleztem, most mondanivalóm e részének bevezetéseképpen újból 
hangsúlyozni kívánom, hogy a külföldi idegen nyelvű magyar vonatkozású irodalom 
regisztrálására szolgáló „Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle”, amely folyóiratcikkeket és 
könyveket regisztrál, általános jellegű tájékoztatási műszer. Nem véltelenül indult tehát 
a ,.Magyar Folyóiratok Repertóriuma” társlapjaként, és mint általános jellegű, határozott 
gyűjtőkörrel rendelkező bibliográfia a szakmai tájékoztatás céljait elsősorban azzal kívánja 
szolgálni, hogy annak értékes, társadalmilag jól hasznosítható, informatív értékű nyers
anyagát szolgáltatja, ill. ezt a nyersanyagot szakszerűen feltárja.

Önmagamat ismételve hadd vázoljam fel az általános jellegű hungarika feltárás főbb 
motívumait, amelyeket Mohor Jenő cikkében nem említ, csupán azokról a törekvésekről

Könyvtári Figyelő 27(1981)5



360 Szentmihályi János

szól, amelyek a külföldi magyar és idegen nyelvű hungarikumok általános jellegű bibliog
ráfiai számbavételére irányultak, holott a motiváció ismerete nélkül e vállalkozások 
kritikája nem mondható teljesnek.

A motiváció röviden összefoglalva a következő: társadalmi szükséglet, azoknak 
a külföldön keletkezett dokumentumoknak feltárása, amelyek a magyar történelem, iro
dalom, művészet és kultúra, a magyar gazdasági élet megismerésének alapját képezik, 
továbbá a magyar szellemi alkotások, műszaki teljesítmények külföldi visszhangjának 
tudomásulvételét segítik elő; másfelől olyan szerzők külföldön megjelent műveinek nyil
vántartása, akiknek életműve a magyar irodalom, tudomány és kultúra megismerésének 
dokumentumai. Minden hungarikum meghatározás arra törekszik, hogy e motiváció 
alapján a feltárandó dokumentumok körét pontosan körülhatárolja.

Az e motiváció alapján induló és létrejövő vállalkozás szükségszerűen általános jelle
gű és a vállalkozásnak eleve le kell mondania a teljességről. Megvalósításának egyik lehető
sége, hogy a nemzeti könyvtár saját gyűjteményére támaszkodva igyekszik e feladatnak 
eleget tenni, hiszen gyűjtőköri feladata a külföldi hungarikumok beszerzése. Számos 
nemzeti könyvtár (Svájc, Belgium, Spanyolország, Izrael stb.) gyűjteményének feldolgo
zása révén állít elő ún. patriotika bibliográfiát. E bibliográfiák egyetlen könyvtár könyv- 
gyűjtem ényének ilyen szempontú feldolgozásai, tehát még a saját folyóiratállomány 
analízise révén elérhető viszonylagos teljességet sem közelítik meg. Az általunk választott 
út: a központi szolgáltatások igénybevételének és az intézményközi együttműködésnek 
útja. A hungarikának minősülő könyvek adatai, a Központi Katalógus révén kerülnek 
birtokunkba, míg a folyóiratcikkek, hanglemezek feldolgozására munkamegosztás alapján 
azok a könyvtárosok, bibliográfusok vállalkoznak, akik a folyóiratokhoz, ill. azok feldol
gozásaihoz szakmai tájékoztatási tevékenységük, vagy feldolgozó munkájuk során hozzá
jutnak. Elvben így biztosítható a Magyarországra járó legfontosabb szakmai folyóiratok 
magyar vonatkozású cikkeinek feldolgozása és elvben így biztosítható a feldolgozás általá
nos jellege, azaz ennek a szolgáltatásnak a nemzeti bibliográfiai rendszerhez való csat
lakozása.

A hungarikumok feldolgozásának általános jellege olyan kérdés, amellyel e helyütt 
kell foglalkoznunk. A félreértések elkerülése végett fel kell hívni a figyelmet arra a köztu
domású tényre, hogy egy dokumentumnak egy általános jellegű bibliográfiai feldolgozás
ban való szerepltetése, nem teheti feleslegessé annak szakbibliográfiai feldolgozását és 
ellenkező előjelet használva a szakbibliográfiai feltárás nem teheti feleslegessé a más 
funkciójú, más közlési effektusra törekvő általános bibliográfiai feldolgozást.

Néhány ezzel kapcsolatos konkrét tapasztalat: a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság által kiadott Hungarológiai Értesítőben8 most már rendszeresen megjelenik 
egy hungarológiai bibliográfia. A bibliográfia összeállítója a hungarológiával kapcsolatos 
külföldi anyagot a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemléből veszi át és azt szakbibliográfiá
ja szempontjai szerint adaptálja. A feldolgozás szakbibliográfia jellegű, viszont a remélhe
tőleg jól áttekinthető nyersanyag a saját gyűjtésnél megbízhatóbb módon áll rendelkezés
re, ha a szakbibliográfus a több könyvtár folyóiratanyagára és a központi katalógusra 
támaszkodó, együttműködésen alapuló általános jellegű feldolgozásra épít. Nem hinném, 
hogy bárki tagadná a hungarológiai bibliográfia létjogosultságát. Ez a maga funkcióját
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a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle és a Külföldi Magyar Kiadványok felhasználása 
nélkül nehezebben, akadozva és hiányosabban tudná ellátni. Ugyanez vonatkozik az 
Országos Széchényi Könyvtár vállalkozására, „A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája”-ra. Ugyanezek a bibliográfiák nyilván közölnek olyan anyagot is, amelyet 
a kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája és a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma is közöl, mégpedig ugyancsak szakrendi 
beosztásban, a határvillongás gondolata azonban e két utóbbi kiadvánnyal kapcsolatban 
mégsem vetődik fel. És ez így van jól. Minden nemzeti bibliográfiai szolgáltatás egyik, 
de nem egyetlen funkciója a szakbibliográfiai feldolgozás nyersanyaggal való ellátása. 
Ezt kéri számon többek között Rózsa György abban a tanulmányban9, amelyben a hun
garika feltárásának a társadalomtudományi tájékoztatásban betöltö tt szerepére hívja 
fel a figyelmet. Itt kell emlékeztetni arra, hogy a magyar vonatkozások feltárása érdeké
ben a hungarika bibliográfia, így a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle a feldolgozást nem 
szűkíti le egyes dokumentumtípusokra Ш. információhordozókra, hanem egyaránt 
regisztrál, könyvet, folyóiratot és újságcikket, recenziót, hanglemezt. Ez is a szakmai 
információ érdeke.

A szakbibliográfia és hungarika bibliográfia közötti viszony másik vetülete amikor 
a hungarika bibliográfia a maga anyagát egy meglévő szakbibliográfia! feldolgozásra ala
pozza. Ennek egyetlen, de igen tanulságos példája a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemlé
ben közölt orvostudományi anyag túlnyomó többsége. Ezzel a kérdéssel foglalkozik 
Bakucz Pálné cikke az Orvosi Könyvtáros 1976. 3-ik számában és erre reflektál 
Jenő  a maga tanulmányában.10 E „duplikáció”-ra érdemes néhány szót vesztegetni. 
A hungarika szempontú feltárásnak nem célja csupán haszna a magyar vonatkozású 
szakmai tájékoztatás műszereinek előállításához nyújtott segítség. Ez a feltárás közlési 
effektusának csak egyik vetülete.

Л Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle értéke és közlési effektusa abban az anyag
ban is megnyilvánul, amely egyfelől a magyar társadalom múltjának, életjelenségeinek, 
hazánk tudományos, kulturális és művészeti eredményeinek külföldi visszhangját 
regisztrálja, másfelől abban az anyagban, amely beszámol a magyar szerzők külföldi 
publikációiról.

Ez utóbbiak regisztrálása során jöhet létre az a fordított helyzet, amikor a szak
bibliográfiai feldolgozás képezi a hungarika szempontú regisztrálás alapját. A magyar 
biológiai és orvostudományi kutatók publikációinak regisztrálása ilyen módon valósul 
meg. A Magyar Orvosi Bibliográfia az ismertetett közlemény megjelenési helyétől függet
lenül, a magyar szerzők tudományos értékű közleményeit regisztrálja. Nyilván tükrözi 
a magyar orvostudományi kutatás eredményeinek egészét, képet ad a kutatómunka fő 
irányairól. Nem tükrözi azonban azt, hogy ebből a szakirodalomból mi jelent meg külföl
dön. Ha a Magyar Tudomány 1978—1979-ben megjelent számaiban publikált széleskörű 
vita anyagát áttekintjük, nyilvánvalóvá válik, hogy igen aktuális kérdés a magyar tudo
mánypolitika számára, hogy hol publikálnak, Ш. hogy hol publikáljanak a magyar tudó
sok.11 Az állásfoglalás ebben a kérdésben nem tartozik kitűzött feladataink közé. Tény 
azonban az, hogy az e kérdésben folytatott vita résztvevőinek többsége amellett volt, 
hogy a magyar tudomány eredményeinek megismertetését a hazai publikációknál jobban
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szolgálja a világszerte elterjedt, gyakran idézett külföldi folyóiratokban való publikálás. 
Ez következik nyelvi elszigeteltségünkből és abból, hogy idegen nyelvű tudományos 
publikációink, így az MTA idegen nyelvű „Acta”-nak elterjedtsége és idézettsége hiányos. 
Nem vitatható tudománypolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy hazai tudósaink külföldi 
publikációinak, valamint mind a hazai, mind a külföldi publikációk külföldi visszhangját 
nyilvántartsuk. Ez az általánosítható igazság indokolja és teszi szükségessé a Magyar Orvo
si Bibliográfia anyaga egy részének „duplikációját” , ami nem duplikáció, csupán egy 
anyagnak különböző szempontú feltárása. Ez a több szempontú feltárás a tudományos 
tájékoztatás gyakorlatában igen sűrűn előforduló jelenség.

Az orvosi irodalom hungarika vonatkozásainak feldolgozásával kapcsolatban 
elmondottak általánosíthatók egyrészt az ún. „személyi hungarikák” egészére, másrészt 
a természettudományos, mezőgazdasági és műszaki irodalom hungarika vonatkozásainak 
feltárására.

Az ún. személyi hungarikák kiválasztása a szerkesztő számára mind az alapelvek 
tisztázása, mind a szerkesztési gyakorlatban komoly gondot okozott. A hazánkban élő 
írók, tudósok, publikáló szakemberek külföldön megjelenő írásműveinek, valamint azok 
visszhangjának regisztrálása természetesen nem jelenthet gondot. A külföldön élők közül 
mindazok, akik már magyar nyelven publikáltak természetesen magyar szerzőknek 
tekintendők. Külföldön megjelent műveik regisztrálása nélkül személyi bibliográfiájuk 
nem lenne teljes. Életművük megismeréséhez bizonyíthatóan irodalomtörténeti és tudo
mánytörténeti jelentőségük mellett irodalompolitikai, művelődéspolitikai és tudomány- 
politikai érdekek fűződnek. A többi ún. magyar szerző esetében kénytelen a hungarika 
bibliográfia az Országos Széchényi Könyvtár hungarika-gyűjtési gyakorlatához alkalmaz
kodni. (Meg kell jegyezni, hogy ez a gyűjtés a külföldi magyar szerzők természettudomá
nyos és alkalmazott tudományos munkásságára is kiteljed.) A nem Magyarországon élő 
és magyarul sohasem publikáló szerzők munkáinak nyilvántartásáról szívesen lemonda
nék, ha gyűjtőink nem ragaszkodnának ennek az anyagnak a közléséhez, indokolva ezt 
azzal, hogy munkásságuk iránt szakmai érdeklődés mutatkozik. Ezek esetében nem 
„érzelmi színezetről” 12 van szó, hanem annak eldöntéséről, hogy a szakma magyar szerző
nek tekinti-e a közlemény íróját. A magam részéről szívesen mellőzném pl. a magyarul 
sohasem publikáló egykori budapesti aranyifjú Polnay Péter sikeres regényeinek regisztrá
lását, vagy akár a hajdan volt diplomata leányának A m óthy Jungerth Krisztina regényei
nek ismertetését — hacsak nem magyar vonatkozásúak, — de mi a teendő akkor, ha az 
Országos Széchényi Könyvtár ezeket hungarikumként jelenti be a Központi Katalógus
nak? Lehetséges-e, hogy ugyanazon mű az intézmény gyűjteményében hungarikum és 
kiadványában nem az?

Minden fenntartás és nehézség ellenére a szerzői hungarikumok regisztrálásáról 
addig nem lehet lemondani, amíg ez a nyilvántartás akár tudománypolitikai szempontból, 
akár a külföldi magyarság szellemi életének figyelemmel kísérése szempontjából társadalmi 
szükségletet elégít ki. Annak oka, hogy a meglévő igény nem jelentkezik kellő súllyal 
elsősorban a bibliográfiai kultúra hiányából, a megismerés forrásainak hiányos ismeretéből 
fakad. Ha ez nem így lenne, úgy annak a kandidátusi értekezésnek szerzője, aki egy szak
ágazat magyar vonatkozású és magyar szerzőktől származó irodalmát kívánta áttekinteni,
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mellőzhette volna a fáradságos „újraszámlálást” , amelynek során a magyar szakirodalom 
fogadtatását megvilágító külföldön megjelent recenziókat figyelembe sem vette. Az 
„újraszámlálás” eredménye ettől eltekintve is némiképpen soványabb, a Hungarika Irodal
mi Szemle által közölt anyagnál. Az a tény, hogy a nem társadalomtudományi Ш. irodal
mi és művészeti vonatkozású anyagnál nagyobb számú a természettudományi, orvostudo
mányi és műszaki vonatkozású anyag olyan „természeti csapás” amelyet el kell viselni. 
Köztudomású, hogy a természettudományok és alkalmazásának irodalma többszöröse 
a tudományos vizsgálódás alapját képező egyéb irodalomnak. Egy általános bibliográfiá
ban ennek következtében ez az arány szükségszerűen megmutatkozik. A természettudo
mányos, műszaki, mezőgazdasági és orvosi közlemények közül a hungarika feltárást csak 
a könyvekre korlátozni kissé bizarr ötletnek tűnik, hiszen a fontos, új ismereteket tartal
mazó információhordozók a nem hagyományos dokumentumokon kívül ezeken a szakte
rületeken a folyóiratcikkek. Adott tény, hogy ezeknek nagy része szerzői hungarika, bár 
a tartalmi hungarikák amelyek magyar vonatkozású kutatásokról, magyar termelési ered
ményekről, magyar termékek külföldi fogadtatásáról szólnak nem csekély számúak.

Nagyon téved azonban az, aki az elmondottak alapján úgy gondolja, hogy a külföldi 
idegen nyelvű hungarikák feltárása, a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle körül minden 
rendben van, hogy az intézmények közötti együttműködés zavartalan, a viszonylagos 
teljességet sikerült elérni, a feldolgozás hibátlan, a kiadvány eljut mindenkihez, akinek 
érdeke annak figyelemmel kísérése, az illetékesek jól és helyesen használják fel a kapott 
információkat. Határozottan ki kell jelenteni, hogy ez nem így van. Az indulatokat 
visszafojtva, de felkiáltójelet téve ejtsünk néhány szót a bajokról.

Az alapjában véve helyes gondolat, hogy a viszonylagos teljesség a könyvtárak és 
intézmények közötti együttműködés és munkamegosztás alapján valósítható meg ingatag 
alapokra épített. A könyvtárak és intézmények közötti együttműködés korántsem mond
ható rendszeresnek. Ez vonatkozik elsősorban legnagyobb könyvtáraink közreműködésé
re. Az Országos Széchényi Könyvtár lelkiismeretesen biztosítja a könyvbázis teljességét 
azáltal, hogy rendelkezésre bocsátja a jelentős könyvtárak új magyar vonatkozású szerze
ményeinek leírását. Ugyanakkor nincsenek kihasználva azok a lehetőségek, amelyek az 
egyetlen példányban az Országos Széchényi Könyvtárba járó folyóiratok, évkönyvek 
hungarika vonatkozásainak rendszeres figyelése nyújthatna. Az OSZK különgyűjteményei 
közül a Színháztörténeti Osztályon folyik rendszeresen folyóiratfigyelés. A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára kizárólag hálózati könyvtárai révén járul hozzá 
a hungarika nyilvántartás lehető teljességéhez. A központi könyvtár hungarika szempont
ból rendkívül érdekes folyóiratállománya feltáratlan. Ugyanez vonatkozik a budapesti 
Egyetemi Könyvtárra. A figyelésben résztvevő egyes könyvtárak és intézmények közre
működése gyakran nem rendszeres. Az MTA Történettudományi Intézetétől sem kapjuk 
rendszeresen a figyelés eredményeit. Ezt némiképpen pótolja az Országgyűlési Könyvtár 
igen aktív közreműködése. Nem sikerült a közgazdaságtudományi hungarika irodalom 
rendszeres figyelését megszervezni, — magyarán megmondva, hol kapunk anyagot, hol 
nem — kárpótlásként az MTA Közgazdasági Információs Szolgálat vezetője Földi Tamás 
felismerve a hungarika szempontú figyelés jelentőségét igen értékes az intézethez érkezett 
anyagot bocsát rendelkezésre feldolgozás céljából. Az OMKDK-val való kapcsolatok is
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javításra szorulnak annak ellenére, hogy ez az intézmény is felismerte a magyar műszaki 
eredmények és termékek külföldi visszhangja különleges nyilvántartásának és a magyar 
szerzők külföldi publikációi nyilvántartásának jelentőségét.

A könyv és folyóiratbázis korántsem teljes, pl. a bibliográfiák és másodlagos forrá
sok alapján nem sikerült még a bázist kiszélesíteni, és a figyelésben — még akkor is ha egy- 
egy szakterület figyelése látszólag biztosított — gyakoriak a kimaradások. Hosszú ideje 
pl. sportvonatkozású közlemény ismertetése nem jelent meg a Szemlében. A legkirívóbb 
példa a hiányos figyelésre, hogy néhány esztendővel ezelőtt az amerikai National 
Geographie Magazin-ban igen terjedelmes, illusztrált ismertető tanulmány jelent meg 
Magyarországról, ezt a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle nem regisztrálta, holott 
a folyóirat igen sok magyar könyvtárba jár. A könyv és folyóiratbázis mellett több gondot 
kellene fordítani a magazinok, napilapok kulturális, tudományos és közgazdasági rovatai
ra, ill. közleményeire. Nem ritka, hogy egyes munkatársak, így elsősorban a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban dolgozók, napilapok, magazinok közleményeire is felhívják 
a figyelmet. Ez azonban korántsem elegendő. A magyar zeneművek, és magyar zeneművé
szek külföldi előadásainak visszhangja, magyar irodalmi alkotások, írói életművek színmű
vek és filmek fogadtatásának regisztrálása a napilapok és magazinok figyelése nélkül 
hiányos. Ezen javítani kellene. Ha a magyar szerzők külföldön megjelent közleményeinek 
nyilvántartása kettős célt szolgál, mégpedig azt, hogy tudomásul vegyük hogy mit és hol 
publikálnak a hazai szerzők, másfelől azt, hogy a külföldön élő magyar szerzőknek mik 
a publikációi, úgy a kiadványnak fel kellene tüntetni, hogy „belföldi” , vagy „külföldi” 
magyar szerző munkáját regisztrálja.

Hibát és hiányt a kiadványban bizonyára még bőven lehetne találni. A legfájóbb 
talán az, hogy azok közül, akik haszonnal tudnák felhasználni a nyújtott információkat 
jó néhányan a kiadványokat nem is ismerik. Az, hogy egyes hibák némelyike már eltűnt, 
vagy eltűnőben van, annak köszönhető, hogy igyekeztünk figyelembe venni a segítő 
szándékú bírálatokat, így többek között az elhunyt jó barátok S ebestyén  Géza és Csíiry 
István  megjegyzéseit. A hibák és hiányosságok közé szokták sorolni a kumulációk, vagy 
legalábbis a kumulált mutatók hiányát. Ismétlem, hogy ezzel a bírálattal nem tudok 
egyetérteni. A Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle a kurrens tájékoztatás műszere. Teljes 
értékű retrospektív bibliográfiai műszer sohasem válhatik belőle. Úgy érzem a szám ozott 
tételekre való utalás, évi négy füzet esetében bőven elegendő.

Végső konklúzióként úgy érzem, hogy a kezdeményezés nem volt hiábavaló és nem 
volt céltalan, valamint helyes és hasznos volt annak általános jellegét megőrizni. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kellene, vagy nem lehetne a túlzásokat lefaragni, de ugyanakkor 
kívánatos az általános bázis mennyiségi és minőségi erősítése.

A m egerősített általános jellegű hungarika feldolgozás fogja lehetővé tenni, egyes 
területeken, így főleg a kulturális élet egyes ágazatainak nyilvántartása terén a szelektált 
információteijesztést, a részletesebb informatív értékű feldolgozást. A tájékoztatás kor
szerű gyakorlata arra tanít bennünket, hogy a bibliográfiai feldolgozás és az információk 
szelektív, analitikus feldolgozása nem egymástól függetlenül, hanem egymást kiegészítve 
válnak hatékonnyá, a társadalom számára hasznossá. Kérem tehát M ohor Jenőt módosítsa 
cikkének záró mondatát, ill. annak egy részét, és értsen velem egyet abban, hogy jó lenne,
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ha a meglévő és még mindig fejlesztésre szoruló hungarika bibliográfiát kiegészítené egyes 
területeken, így a magyar kulturális élet jelenségeivel kapcsolatos külföldi irodalomról 
szóló alaposabb, analitikus, szelektáltan terjesztett információ. Ne feledjük, ha az orvos 
megöli betegét, lehet hogy kezelésének gondjától megszabadul, de a beteg ettől nem 
gyógyul meg.

JEGYZETEK

1. Ld. Könyvtártudományi tanulmányok 1970. A 111. Országos Könyvtárügyi Konferencia teljes 
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István: Hol publikáljanak a magyar kutatók? (1978. 768.p.), MARTON János: Magyar publikációk 
külföldi folyóiratokban (1978. 922.p.). KOVÁCS István cikkére reflexiók 1979-ben: FÁRKAS 
János (360.p.), NAGY József — RUFF Imre — BRAUN Tibor: Hol publikálnak a magyar kutatók? 
(207.p.), továbbá SZABADOS József, SALÁNKI János, TAMÁS Pál hozzászólásai.

12. Ld. MOHOR Jenő cikkének 15.sz. jegyzetét.

AZ OCLC teljes neve eredetileg Ohio College Library Center volt. Miután már messze 
túlnőtt Ohio állam határain, 1977-ben elhagyta ezt a nevet és magát a betűszót tartotta 
meg hivatalos nevének. Most ismét szerkesztett egy feloldást a betűszóhoz (már csak 
azért is, mert a közönség nem tud hozzászokni a feloldás nélküli rövidítésekhez); új 
hivatalos neve Online Computer library System. (Advanced Technology — libraries, 
1981. Злю.)
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A BIBLIOGRÁFIAI KULTÚRA LENIN MŰVEIBEN. — Lenin bibliográfiai műveltsége 
még első szakirodalmi munkáinak publikálása előtt kialakult. Műveiben feltűnő a bibliog
ráfiai hivatkozások nagy száma s a tájékoztató apparátus árnyaltsága. Mindkét formáját 
alkalmazta a bibliográfiai hivatkozásnak: a szövegközit és a szövegen kívülit (lapalji 
jegyzeteket). A szövegközi hivatkozásokat, amelyeknek száma jóval felülmúlta a szövegen 
kívüliekét, gyakran zárójel nélkül közölte, amelyek így az irodalmi szöveg strukturális 
elemévé váltak. Lenin számára a lábjegyzetek, hivatkozások mindenekelőtt bizonyítékok, 
amit a szerző vagy megerősít, vagy tagad, de mindenképp tükröződései annak a dokumen- 
tális és tudományos fegyverzetnek, amelyre saját megfigyeléseiben, következtetéseiben 
támaszkodik. Felismerte a hivatkozások, rejtett bibliográfiák — mai szóhasználattal:

tudományos információs — értékét is. Bibliográfiai gyakorlatában pontosan nyomon 
követhető törvényszerűségek: a pártosság és tudományosság elveinek következetes meg
tartása, a művek célkitűzéseinek és olvasói rendeltetésének figyelembevétele. Kiemelkedő, 
hogy ideológiai közelítése a bibliografizáláshoz rendszerint összekapcsolódik a mű értéke
lésével és a szerző eszméinek, álláspontjának jellemzésével —, s maga a bibliografizálás 
többnyire ezt a célt szolgálja. Bízvást állítható, hogy Lenin ezért is iktatott be olyan sok 
bibliográfiai leírást a szövegbe, átalakítva őket a művek gondolati alkotórészévé. Ez 
a fogás segítette őt abban, hogy általános marxista értékelést is adhasson az irodalomról, 
s ne csak egyszerűen dokumentálja egyik vagy másik álláspontját, adatát a forrásra 
történő hivatkozással. Különösen jellemző ez a polemikus művekre, az olyanokra, mint 
pl. „Kik azok a , né pba rá tok„Mate r i a l i zm us  és empiriokriticizmus” stb. S habár 
Lenin a bibliografizálásban értékelte a megbízhatóságot, elvi jelentőségű esetekben szigo
rúan pontos és aprólékos volt, a bibliográfiai pedantéria mégis idegen volt számára. A leni
ni bibliografizálás egyik sajátossága a címleírás alárendelése a konkrét szövegrész gondola
ti, logikai, stiláris egységének, s általában a bibliografizálás egészének alárendelése a mű 
eszméinek és feladatainak. A legegyszerűbb példa erre a nehezen megjegyezhető könyv
címek rövidítése, a bibliográfiai leírás elemeinek szokatlan elrendezése.

KERTÉSZ GYULA információja 
BURÁN, V. A.: Bibliograficseszkaja kul’tura v szocsinenijah V. I. Lenina 

c. írása alapján (Szovetszkaja Bibliografija. 1980. 3.no. 12-23.p .).

■ M
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YOU'LL FIND THE ANSWERS IN „  
TORONTO'S PUBLIC LIBRARIES T i

loronto
Publié

Literary branches have encyclopedias, dictionaries and inforrnaiion of all binds. Consult them, free Library

A plakát szövege magyarul:
EBBEN A VÁROSBAN MILLIÓNYI KÉRDÉS 

VETŐDIK FEL

A VÁLASZT MEGLELHETI TORONTÓ 
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAIBAN 

A fiókkönyvtárakben enciklopédiák, szótárak
és mindenféle információk állnak rendelkezésre. 
Vegye igénybe —, díjtalan!

Néhány év óta a torontói közművelődési könyv
tár a korábbinál is nagyobb lendülettel, és 
tegyük hozzá ötletességgel, igyekszik „becsalni” 
falai közé a lakosságot.
Képünkön a Torontót uraló, a város lakóinak 
büszkeségét használták fel, szellemese^ könyv
tári propagandára.

(Zoltán Imre híradása.)
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TÁJÉKOZTATÁS AZ IRODALOMTUDOMÁNYRÓL 
ÉS A MŰVÉSZETEKRŐL

KÖBÖLKUTI KATALIN

Örömmel közöljük a szerző hozzánk érkezett cikkét még akkor is, ha az írás
nak az információs rendszerekkel, annak struktúrájával foglalkozó része 
elvileg el is fogadható, de a hazai viszonyokat ismerve és az eddigi tapasztalato
kat figyelembe véve vitatható. Akinek kedve támad, vitatkozzon! (Szívesen 
közöljük.) Örömünk elsősorban abból fakad, hogy lapunk hasábjain ritkán 
szólalnak meg a központi szolgáltatások felhasználói. Egy terület — a művésze
ti információ — forrásainak bemutatása, használhatóságuk elemzése, a hiányok 
felvetése is tanulságos lehet, úgy gondoljuk, elsősorban a szakterületi együtt
működési körök, a koordinációs központok, egy-egy tudományterület (szak
terület) információs munkájáért felelős intézmény számára.

A Könyvtári Figyelő 1979. 6 . számában Mohor Jenő és Sárdy Péter A kulturális és 
művészeti információ helyzete és perspektívái1 című cikkében megvizsgálta egy — mielőb
bi igényfelmérésen alapuló — rendszer kialakításának lehetőségeit.

A szerzők a kulturális és művészeti információk körébe azokat sorolták, amelyek 
a Kulturális Minisztérium* tevékenységi körével egybeesnek. Ezt a kiindulási alapot nem 
tartom szerencsésnek. Már a társadalomtudományi szakirodalmi információs rendszer 
kialakításakor Kondor Istvánné leszögezte a Könyvtárosban megjelent cikkében,2 hogy 
az információs rendszert tudományáganként kell megszervezni, hiszen az információ- 
igények, s ebből adódóan az igényelt szolgáltatások típusai eltéréseket mutatnak. Zsidai 
József is felhívta a figyelmet az igazgatási struktúra alapján kialakított információs rend
szer veszélyeire. „...Ezért az információs rendszer struktúráját minisztériumok, országos 
hatókörű szervek revíziós feladataihoz igazítják. Ezzel szemben az információs eszközök 
a tudományok rendszertanának törvényei szerint készülnek minden országban és eszerint 
igyekeznek hasznossá válni.”3

Az információs rendszer kialakításakor figyelembe kell venni az adott információk 
jellegét, sajátosságait. Éppen ebből adódóan nem tartom helyesnek a kulturális és művé
szeti információk egy rendszerben történő kiépítését. A szerzőpáros által a kulturális 
információk körébe sorolt egyes területek (levéltárügy, könyvkiadás- és terjesztés, közmű
velődés, múzeumügy, muzeológia, restaurálás, könyvtárügy) inkább beletartoznak a társa
dalomtudományi információs rendszerbe, mint hozzákapcsolhatók a művészeti informá
ciós rendszerhez.

* 1980 júliustól Művelődési Minisztérium.
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A művészeti információkat sajátos formanyelv, önálló kifejezőeszközök, speciális 
tükrözés jellemzi; sajátos dokumentumok — a fonetikaitól az ikonográfiáiig — hordozzák 
az információkat. Pusztán az a tény, hogy a kulturális és művészeti területek felügyeletét 
és irányítását egy minisztérium látja le, nem indokolja az egy rendszerben történő 
kiépítést.

A közművelődési könyvtárak információs szolgáltatásainak kiépítése egy központi 
információs rendszeren alapulhat, s természetesen fontos számunkra a központilag kiala
kítandó rendszer struktúrája. Ezekből kiindulva hozzászólásomban szeretném felvázolni 
hogyan és m ilyen hatásfokkal tudjuk hasznosítani egy m egyei könyvtárban  a [művésze
tek] területén a rendelkezésünkre álló eszközöket.

A z  irodalom  területével kezdve: a tájékoztató könyvtáros rendelkezésére több 
eszköz áll: önálló formában és folyóiratokban megjelenő bibliográfiák és információs 
kiadványok. Ez a viszonylag sok eszköz azonban mégsem fogja át a szépirodalom, illetve 
az irodalomtudomány minden területét, s nem is egészítik ki egymást. Az Irodalomtörté
neti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai4 címmel, a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár szerkesztésében kéthavonta megjelenő bibliográfia csupán ún. 
magasabb szintű közművelődési igényeket elégít ki. A feltárt folyóirat- és hírlapcikkek, 
tanulmányok alapján a középfokú oktatásban résztvevőknek (tanároknak és diákoknak), 
egy-egy író után érdeklődőknek, néhány esetben — mint kiindulási alap — a felsőoktatás
ban résztvevőknek tudunk információkat nyújtani. Viszont, ha kutatási igényeket kell 
kielégítenünk, ez az eszköz nem elegendő. Éppen ezért, a feltárt anyagra való tekintettel 
kibővítettük a szerkesztők által felvett tanulmánykötetek körét. A cédulaanyag megér
kezése után behasonlítjuk a FSZEK által feldolgozott tanulmányköteteket a megjelentek
kel, s feltárjuk azokat az analitikus katalógusban. Az irodalmi analitikus katalógus és az 
ugyancsak a FSZEK műhelyében készülő társadalomtudományi analitikus bibliográfia5 
jó példa a Mohor—Sárdy szerzőpáros által említett párhuzamos munkavégzésre. A két 
bibliográfiai kartoték anyagában ugyanis több átfedés tapasztalható, s a füzetek (cédulák) 
megérkezése után gyakran kényszerülünk a két katalógus korrigálására.

Az analitikus katalógus hiányosságai miatt — esetlegesnek tűnik az analitikus 
leírásra kerülő tanulmánykötetek kiválasztása, nem veszi fel az országhatáron kívül meg
jelenő magyar nyelvű irodalmi folyóiratokat — az irodalomtudomány iránt mélyebben 
érdeklődők, a kutatók, főiskolai hallgatók és oktatók igényeit nem elégíti ki. Újabba infor
mációs eszközök használatára van szükség. Az Irodalomtörténeti Közleményekben jele
nik meg, illetve jelent meg a magyar irodalomtörténetírás kurrens szakbibliográfiája.6 
Ez felveszi az elsődleges hungarika anyagot (pl. Korunk, Igaz Szó, Új Symposion stb.), 
viszont nem találjuk meg a bibliográfiában a tágabban értelmezett irodalomtudományi 
témákat, idegen irodalmakat, külföldi írókról írott publikációkat, nem analizálja a tanul
mányköteteket. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1977/4—6. számában jelent meg 
utoljára a magyar irodalomtörténetírás bibliográfiája, mely az 1976-os év vonatkozó 
irodalmát dolgozta fel. Az 1977-es év anyagát viszont már a nemrég megjelent Hungaroló
giai Értesítő közölte.7 Vajon ez a folyóirat vette át az Irodalomtörténeti Közlemények
ben megjelenő kurrens irodalmi bibliográfia közlését? A Hungarológiai Értesítőben
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megjelenő bibliográfia összeállításakor az irodalmi folyóiratban megjelenő bibliográfiában 
kialakított hagyományt követték.

Viszont ez az információs eszköz sem tartalmazza az idegen irodalmat, külföldi 
írókat. A közelmúltban vehettük kezünkbe A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiáját is.8 Ez a bibliográfia kívánja folytatni a K ozocsa Sándor szerkesztette 
sorozatot,9 mely az 1966—1970-re szóló kötettel fog zárni.

Az OSZK által kiadott bibliográfia a szaktudományi kutatás érdekeit kívánja szol
gálni, de figyelemmel van a kulturális politika, az oktatás, a közművelődés, a könyvkiadás, 
a sajtó és más tömegkommunikációs közegek információ-igényére is. Közli ezen kívül 
függelékben az egyetemes irodalomtudomány körében magyar szakember tollából, — bel
földön és külföldön megjelent műveket: könyveket, tanulmányokat és cikkeket. 
A Kozocsa szerkesztette bibliográfia — mint említettem — az 1970-es év anyagával zár, az 
OSZK által kiadott bibliográfia viszont 1976-tal indul. A kimaradt 1971—1975. közötti 
időszakot egy összefoglaló kötettel kívánja majd áthidalni az Országos Széchényi 
Könyvtár.

A felsorolt bibliográfiák szinte mindegyikére jellemző az időbeli késés. A Látóhatár 
című folyóirat szemléje és az ott megjelenő Kulturális cikkbibliográfia10 gyorsasága miatt 
fontos tájékoztatási eszköz.

Két információs kiadvány tájékoztat a határainkon túli irodalmi életről. A Világ- 
irodalmi Híradó,11 melynek információs értéke vitathatatlan, de csak a szocialista orszá
gok irodalmi életéről tudósít. Különösen értékes az a rész, amely közli a fordításban 
megjelent szépirodalmi műveket, de nincs visszakeresésre alkalmas rendszere. A Világirodal
mi Tájékoztató12 értékét a könyvtári munkában a gyarapításban lehet érvényesíteni — bár 
elsősorban könyvkiadói szakembereknek ajánlható —, de az előbb említett kiadvánnyal 
együtt ennek sincs visszakeresési rendszere.

Az MTA Irodalomtudományi Intézete a külföldi szakfolyóiratok kurrens anyagáról 
korábban repertóriumot állított össze a Helikon folyóirat számára, ennek közlése azonban 
abbamaradt. Ha tehát a külföldi irodalomtörténet, irodalomtudomány területén jelentke
ző igényeket kell kielégítenünk, akkor monográfiákból, esetleg személyi bibliográfiákból, 
illetve az egyes népek irodalmának bibliográfiáiból tudunk tájékoztatni. A külföldi iro
dalmakról tehát nem áll rendelkezésünkre semmilyen tájékoztatási eszköz. A Modern 
Filológia Szakos Könyvtárosok Konferenciáján az azóta elhunyt B élley Pál, előadásában 
többek között felhívta a figyelmet arra, hogy a klasszikus és idegen irodalmak még 
mindig feltáratlanok. A konferencia 1971-ben zajlott le ,13 gazdája e területnek azóta 
sem akadt.

Tehát az irodalomtörténet, irodalomtudomány területén a felmerülő különböző 
szintű igényeket a felsorolt eszközök szinte mindegyikének való átnézése után tudjuk 
kielégíteni. Ha friss anyagra van szükség — a Látóhatárt kell használni, ha recenzióra 
kíváncsi az olvasó — az analitikus katalógust, ha az elsődleges hungarika anyag is érdekli 
az olvasót — az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelenő kurrens szakbibliográfiát 
tudjuk nyújtani stb. Tehát nem áll rendelkezésünkre egyetlen olyan eszköz, amelynek 
alapján az irodalomtudomány területén felmerülő különböző típusú és szintű igényeket 
ki tudnánk elégíteni.
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Az irodalom területén felmerülő információs igények azonban kétfelé irányulnak: 
egyrészt az irodalomelméleti, irodalomtudományi- és történeti információkra, másrészt 
pedig magára az irodalmi műre, a műalkotásra, s e területen találjuk a legnagyobb hiá
nyosságokat. Ugyanis nem megoldott a folyóiratokban, antológiákban megjelenő szépiro
dalmi alkotások feltárása.

Itt csak a folyóirat repertóriumok, illetve a már említett Világirodalmi Hiradó 
szépirodalmi műveket is közlő rovata jelentenek hézagpótlást. Igaz, hogy a szépirodalmi 
alkotások felvétele alaposan felduzzasztaná a bibliográfiákat, viszont filológiai szerppont- 
ból óriási előnyt jelentene a kutatóknak. De nemcsak a kutatóknak, hanem a szépirodal
mat olvasóknak is nagy segítséget nyújtana az eligazodásban. Erre az olvasói rétegre való 
tekintettel könyvtárunk úgy próbálta pótolni a hiányosságokat, hogy — természetesen 
a kötetben megjelent novellák, illetve drámák számától függően — analitikus címleírást 
készítünk az antológiákról, az utóbbi években pedig már egyes szerzők gyűjteményes 
műveiről is, és azokat betűrendes katalógusban feltárjuk. [Nem vitatva, hogy az irodalom, 
irodalomtudományi publikációk regisztrálásában vannak hiányok, a hungarika feltárásá
ban azonban nem állunk ilyen rosszul. A felsorolásból kimaradt például a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia, a Magyar Könyvészét, az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma és a nem
zeti bibliográfia rendszerében 1972 óta kurrensen megjelenő Hungarika Irodalmi Szemle: 
a külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek 
válogatott bibliográfiája. Az irodalmi tájékoztatásban még jól használhatók a Petőfi 
Irodalmi Múzeum bibliográfiái, repertóriumai is. (— a szerk.)]

A tö b b i m űvészeti dg tájékoztató, információs eszközeit sorra véve: a Művészettör
téneti Értesítőben megjelenő, a képzőművészet kurrens szakbibliográfiáján14 és a műem
lékvédelem két különböző kiadványban — Műemlékvédelem c. folyóiratban;15 Magyar 
műemlékvédelemben megjelenő bibliográfiáján16 kívül nem áll rendelkezésünkre sem 
zenei, sem film, sem színházi kurrens szakbibliográfia.

Mindkét bibliográfia hátránya, hogy nagy időbeli késéssel közli az irodalmat pl.: 
a Műemlékvédelem 1979. évfolyamában az 1971. év anyaga található. Amíg azonban a 
műemlékvédelmi bibliográfia mutatóival lehetővé teszi a gyors visszakeresést, addig 
a művészettörténet tetemes anyaga nehezen kezelhető visszakeresésre alkalmas apparátus 
nélkül.

A különböző információs kiadványok egy része azóta található meg könyvtárunk
ban, amióta mint regionális feladatkört ellátó könyvtár kötelespéldányszolgáltatásban 
részesül (pl.: Dramaturgiai Hiradó, Nemzetközi Filmtájékoztató) tehát kevés a valószínű
sége, hogy más ilyen feladatkörrel nem bíró megyei könyvtárak állományában meg
találhatók.

Ráadásul ezek a kiadványok rendkívül alacsony példányszámban jelennek meg. 
A Magyar Színházi Intézet által kiadott Dramaturgiai Híradó17 180 példányban, a Nem- 
zetközi Filmtájékoztató18 400 példányban, a Filmtudományi Szemle19 300 példányban 
jelenik meg. Az alacsony példányszám miatt is nehezen hozzáférhetőek ezek az informá
ciós kiadványok a könyvtárak számára.

Milyen eszközök alapján tájékoztathatunk a filmművészetről? A már az irodalom- 
tudomány területén említett analitikus katalógus a „filmes” folyóiratok cikkeinek,
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illetve napilapok kulturális rovatainak feltárásával tudunk egyes filmek fogadtatásairól, 
kritikákról információt nyújtani. A Filmkultúra című folyóirat évente közli az elmúlt 
évben bemutatott magyar filmek filmográfiáját. A Filmográfiai Közleményeknek,20 
amely közölte a Magyarországon készült játékfilmek, rövid játékfilmek, rajz- és bábfilmek 
adatait, illetve külön rovatban közreadta a tárgyévben bemutatott filmek listáját is — 
mindeddig, tudomásunk szerint az 1965, 1966, 1967, 1968 és az 1972. évre vonatkozó 
összeállításai láttak napvilágot. így tehát jóformán semmit sem tudunk a Magyarországon 
bemutatott külföldi filmek adatairól, nem is szólva a külföldön bemutatott filmekről. 
Ez utóbbi esetben a Nemzetközi Filmtájékoztató használható mint információs kiadvány, 
amely tudósít a külföldi filmek forgatásairól, a már bemutatott filmek kritikáiból közöl 
szemelvényeket, s kritikák alapján tudósít a magyar filmek külföldi fogadtatásáról.

A Filmtudományi Szemle című kiadvány tematikus számaival inkább szól bennfen
teseknek, filmes szakembereknek, mintsem egy megyei közművelődési könyvtár olvasói
nak. A televízióban játszott filmek adatairól a TV filmográfia21 című kiadvány alapján 
gyorsan és pontosan tudjuk olvasóinkat tájékoztatni.

A Külföldi Szemle,22 a táncművészet információs kiadványának funkciója lényegé
ben azonos a már említett Nemzetközi Filmtájékoztatóval.

A színház területén létező két kiadvány közül a Dramaturgiai Hiradó színházi szak
embereknek szóló kiadvány elsősorban. Ami van és jó, az A magyarországi színházak 
műsora c. kiadvány.23 Viszont ha színházi előadás kritikáiról szeretnének olvasóink tudni, 
megint csak a már említett irodalmi analitikus katalógust használhatjuk.

A zenei szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszköze a magyar nemzeti bibliográfiai 
rendszer részét képező Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek bibliográfiája.24 A zenei 
szakirodalmi tájékoztatás színvonalának emelésére már évekkel ezelőtt felvetődött 
a Könyvtáros25 hasábjain egy zenei analitikus katalógus létrehozásának szükségessége. 
Az igény létezik a közművelődési könyvtárakban, központi szolgáltatás azonban — a Ze
nei Tájékoztató26 próbaszámának megjelenése után — sem jött létre. Könyvtárunk 1980. 
januárjától kezdve megkezdte a műismertetések katalógusának építését, egyelőre csak az 
Országos Filharmónia — Műsorfüzet című kiadványra alapozva, de tervezzük A hét zene
műve, Muzsika stb. kiadványok feldolgozását is. A rendelkezésünkre álló Új Kották,27 
Új Hanglemezek28 a szerzeményezésben nyújtanak elsősorban segítséget, viszont nem 
ölelik fel a teljes zenei termést. A Zenei Szakirodalmi Tájékoztató29 című kiadvány első
sorban a szocialista országok zenei életéről, kortárs zeneszerzőkről hoz anyagot. A Hang
lemez30 kiadvány, amely közölte egy-egy időszak Hungaroton művészlemezeit, recenzió
kat — tudomásunk szerint — 1976-ban megszűnt.

A nemrég megjelent Hifi Magazin Hanglemezív31 rovata vállalkozott arra, hogy 
közreadja egy adott időszak magyar komolyzenei lemezeinek leírását, recenzióját, kritiká
ját. Kísérletet tesz arra, hogy olyan fórumot teremtsen ahol előbb-utóbb szóba kerülhet 
minden egyes, Magyarországon forgalomba hozott komolyzenei lemez.

A felsorolt létező kiadványok, bibliográfiák jól beépíthetők lennének egy művészeti 
információs rendszerbe. Az nyilvánvaló, hogy a meglevőknél jobb, hatékonyabb, körül
határoltabb központi szolgáltatásokra lenne szükség. Ezeket pedig az adott művészeti ág
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intézményi bázisán kellene kialakítani. Mint megyei könyvtár, nem vállalkozhatunk 
önálló rendszer kialakítására, hanem központi szolgáltatások továbbítására.

Néhány tájékoztató kiadvánnyal szeretnénk még kiegészíteni a felsoroltakat.
Ha nem is kifejezetten a művészeti információ eszközei, de mint kiegészítő
források jól használhatók a következők:
-  Közművelődés a magyar sajtóban : válogatott bibliográfia / Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat Országos Központjának Könyvtára. — Budapest : 
TIT. -  1977

— Tájékoztató a közművelődés magyar nyelvű szakirodalmából / Népművelési 
Intézet Szakkönyvtára. -  Budapest : Népművelési Intézet. — 1977

— Figyelő : szemelvények, a külföldi múzeumi és restaurátor szakirodalom
ból / Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ. — Budapest : NRMK. 
-  1975

-  Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek : országos gyarapodási jegyzék 
/ Országos Széchényi Könyvtár. — Budapest : OSZK. 1956/1957 (— á 
szerk.).

JEGYZETEK

1. MOHOR Jenő -  SÁRDY Péter: A kulturális és művészeti információ helyzete és perspektívái 
Magyarországon. = Könyvtári Figyelő. 25.évf. 1979. 6.sz. 549—554.p.

2 . KONDOR Istvánné: A társadalomtudományi szakirodalmi információellátás fejlesztése. = Könyv
táros. 24.évf. 7.sz. 379—382.p.

3 . ZSIDAI József: Gondolatok az Országos Szakmai Információs Rendszer tervezésének időszakában. 
= Könyvtári Figyelő. 24.évf. 1978. 2.sz. 138-148.p .

4 .Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. 1963. 
jan./febr. — Közread, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. NPI, 1 9 6 3 -

5 . Társadalomtudományi tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. 1974—
6. A magyar irodalomtörténetírás. 1962— [évente] = Irodalomtörténeti Közlemények.
7. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1977. összeáll. NÉMET S. Katalin. = Hungarológiai 

Értesítő. 1979. l.sz . 207—294.p.
8 . A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1976— Kiad. az Országos Széchényi 

Könyvtár. Bp. 1979—
9. A magyar irodalom bibliográfiája. 1945-1949 — összeáll. KOZOCSA Sándor. Bp. Gondolat, 

1 9 5 0 -
10. Kulturális cikkbibliográfia. 1 9 7 3 - összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi 

és Módszertani Központ. = Látóhatár [havonta].
11. Világirodalmi Híradó. 1. (1975. júl./szept.) -  Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1975—
12. Világirodalmi Tájékoztató. Lektori jelentések szemléje. 1976. jan. -  Kiad. az Európa Könyvkiadó. 

Bp. 1 9 7 6 -
13. A modem filológia kutatás és a könyvtári információs tevékenység (Debrecen, 197T. aug. 2 4 -2 6 .)  

-  előadásai és vitája. Szerk. CSŰR Y István. Kiad. a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtára, Debrecen. 1973. Házi soksz. 75 -81 .p .

14. A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. = Művészettörténeti Értesítő [évenként].
15. A magyar műemlékvédelem... évi irodalma. = Műemlékvédelem.
16. A magyar műemlékvédelem bibliográfiája. 1945—1965. = Magyar műemlékvédelem. 1967—1968. 

Bp. Akad. Kiadó, 1 9 7 0 -
17. Dramaturgiai Hiradó. 1. Kiad. a Magyar Színházi Intézet. Bp. 1 9 6 5 -
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18. Nemzetközi Filmtájékoztató. Külföldi lapokban megjelent szakcikkek kivonatos fordításai. 1. 
Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Bp. 1976—

19. Film tudományi Szemle. 1. Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Bp. 1976-
20. Filmográfiai Közlemények. A Filmarchívum Fiimográfiai Csoportjának .... évi közlönye. 1967 -  

Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Fümarchívum. Bp. 1 9 67 -
21 . TV filmográfia. 1958/1963 -  Kiad. a Magyar Televízió Központi Archívum és Könyvtár. Bp. 

1 9 7 1 -
22 . Külföldi Szemle. (Szemelvények a külföldi szaksajtóból.) 1956. -  Kiad. a Magyar Táncművészek 

Szövetsége. Bp. 1956—
23. A magyarországi színházak műsora. Adattár. 1959/1960. — Kiad. a Magyar Színházi Intézet. Bp. 

1960— (Színháztörténeti füzetek)
24. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek bibliográfiája, l.évf. 1/2 fűz. — Közread, az Országos 

Széchényi Könyvtár. Bp. 1970—
25. KRUTZLER Ferenc: Zenei analitikus katalógust! = Könyvtáros. 27.évf. 1977. 9.sz. 534.p.

RÉVÉSZ Ferenc: Megvalósítható a zenei analitikus katalógus! - Könyvtáros. 28.évf. 1978. 2.sz. 
83.p.

26 . Zenei Tájékoztató. 1978. -  Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1 9 7 8 -
27 . Űj Kották. 1975-1979. összeáll. OSZK -  KMK. Kiad. az OSZK -  KMK. Bp. 1975-1979.
28. Új hanglemezek. 1975. — összeáll, az OSZK -  KMK. Kiad. a Könyvértékesítő Vállalat. 1975 -
29 . Zenei Szakirodalmi Tájékoztató. 1976. 1. (jan./márc.) Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1 976 -
30. Hanglemez. 1969. -  Közread, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat. Bp. 1969—
31. Hanglemezív. - Hifi Magazin. Az audio-kultúra fóruma. Szerk. DARVAS László. A Reklámújság 

kiadása. Kiad. a Lapkiadó Vállalat. 1979—

\  S s

A vezetéstudomány humorából.
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KITEKINTÉS

KUTATÓMUNKA A SZLOVÁK KÖNYVTÁRÜGYBEN

A „Plán vedeckovyskumnÿch úloh na roky 1981—1985 riesenych v kniz- 
niciach Jednotnej sústavy SSR. — Hodnotenie vedeckovÿskumnych úloh za 
roky 1976—1980 rieSenÿch v rezorte kultúxy SSR” c. kéziratos tervezet és 
jelentés alapján (Bratislava, Matica Slovenská, 1981. 27 p.) FUTALA Tibor 
ismertetése.

A kutatómunka, akárcsak nálunk, Szlovákiában is különböző szintű tervekbe (álla
mi kutatási terv, a tárcák kutatási tervei, intézményi tervek) van beszuszakolva különféle 
rangú feladatok (főfeladat, feladat, részfeladat) formájában. Könyvtárak által végzett 
kutatás itt is és ott is, így is és úgy is előfordult és előfordul. 1976 és 1980 között határo
zottan több volt a feladat, mint amennyit 1981 és 1985 között terveznek. Jellemző az 
is, hogy korábban a könyvtári kutatások nagyobb hányada tündökölt a terv-hierarchia 
magasabb szintjein, mint most. Úgy látszik, újabban északi szomszédunknál is rigorózu- 
sabban mérlegelik: egyáltalán mit érdemes kutatni és milyen szinten.

Abban is közösek vagyunk a szlovákokkal, hogy a tervfeladatok megfogalmazása 
a legtöbbször valahogy nagyvonalúbb és magasztosabb, mint a teljesítéseké. Lehet, hogy 
ők is érzékelték ezt, s ezért tették e dokumentum elejére a tervet, a második helyre pedig 
a beszámolót. Arra, hogy egy teljesítetlen vagy alig teljesített kutatást szinte sikerként, 
gyengéd szeretettel könyveljenek el, nekik is megvannak a módszereik. Két ilyet 
(a konkrét téma elhallgatásával) tapasztalatcsereként ide is befordítok: „A feladat teljesí
tésében az eredeti tervekhez képest mindmáig csúszás nyilvánul meg, noha 1978 óta a tel
jesítésnek — az X.Y. intézménnyel való együttműködésben — emelkedő tendenciája van”, 
valamint: „Az alapvető anyagok bibliográfiájának összeállítása és javaslat készítése a hely
ben nem található anyagok megszerzésére [teljesen mai témáról van szó, és — mint 
tudjuk — Szlovákiában is működik a könyvtárközi kölcsönzés! — a recenzens megj.]. 
Az alapvető irodalom áttanulmányozása és kijegyzetelése kb. 1200 lap terjedelemben. 
Két változatú javaslat kimunkálása a kutatási feladat szerkezetére és realizálására. A javas
lat megbeszélése a részfeladatok gondozóival. Az előzetes realizálási terv első verziójának 
koncipiálása.”. Ugye, kis ékszer mind a kettő? De félre a gonoszkodással, később meglát
juk, bőven találhatók a dokumentumban „valóság szagú” beszámolók is.

Ha a terv és a beszámoló tartalmazta kutatások irányait nézzük, az alábbiak szerint 
fogalmazhatjuk meg őket:
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— könyvtármodellezés (járási könyvtárak, általános tudományos könyvtárak, nemzeti 
könyvtárak) és különféle kisebb-nagyobb rendszerek tervezése (nemzeti és szakbibliog
ráfiái rendszer, információs alrendszerek, egy-egy könyvtár működésének belső rend
szere), miközben az utóbbi témakörben gyakorta automatizált vagy részben automati
zált rendszerekről van szó;

— a szlovák vonatkozású irodalom felkutatása, ami gyakran konkrét bibliográfiákban ölt 
testet,

— intézménytörténet és egyes könyvtárak értékes gyűjteményeinek tudományos feltárása;
— információkereső nyelvek (ETO és számitógépes keresőnyelvek);
— könyvtárépítés.

A felsorolás nagyjából gyakorisági sorrendként is vehető. Következzék még néhány 
egyedi téma: „A könyv jelentősége az alapvető társadalmi osztályok szocialista kulturális 
arculatának kialakulási folyamatában” (realizált állami kutatási tervfeladat volt); „A kul
túra fejlődése 2000-ig a Szlovák Szocialista Köztársaságban” (e prognosztizáló feladat 
könyvtári vonatkozásait a Matica slovenská teljesítette); „A szovjet Könyvtári és Bibliog
ráfiai Osztályozási Rendszer optimalizálása” (ez is sikerrel „megvédett” feladat volt); 
„Teljesítmény- és időnormák a szlovák tudományos könyvtárak számára” (módszertani 
anyagokká „váltódott fel”).

Az új technológiákkal kapcsolatos feladatok túlnyomó része olyan könyvtárakban 
koncentrálódik, amelyeknek közük van az NTMlR-hez és a MISZON-hoz. A kulturális 
tárcához tartozó könyvtárak — a számítógépes nemzeti bibliográfiai rendszer azóta teljes
sé fejlesztett és kipróbált koncepciójától eltekintve — inkább a történeti és a hagyomá
nyos rendszerszervezési témákban jeleskedtek.

A bibliográfiai és intézménytörténeti vállalkozásokra külön is érdemes felfigyelnünk 
és figyelnünk, mivel sok közöttük a magyar vonatkozású vagy kapcsolódású téma. Az ezzel 
„gyanúsíthatóakat” fel is sorolom: „Szlovák életrajzi szótár” (most kiemelt tárcafeladat, 
10 kötetesre tervezik); A külföldi szlovákok kalendáriumainak bibliográfiája, 1890— 
1975” (tárcafeladat az 1981—1985 közötti időszakban); „A külföldi szlovák újságok és 
folyóiratok cikkbibliográfiája” (a Matica slovenská új intézményi feladata); „A pozsonyi 
Egyetemi Könyvtár 16. századi nem szláv nyomtatvárfyai”, „Szlovák intézményekből 
származó ősnyomtatványok külföldi könyvtárakban”, „Szlovák származású és vonatkozású 
szerzők a pozsonyi Egyetemi Könyvtár állományában” (mindhárom a pozsonyi Egyetemi 
Könyvtár újonnan kitűzött intézményi feladata); „Szlovákiai idegen nyelvű újságok és 
folyóiratok cikkbibliográfiája, 1901—1918”, „Délszlovákiai újságok és folyóiratok cikk
bibliográfiája, 1938—1944”, „Szlovák és magyar historiográfia Szlovákiában 1848 és 1900 
között” (e három témát a kassai Állami Tudományos Könyvtár vette fel intézeti kutatási 
tervébe). A beszámoló-részben arról olvashatunk, hogy a „Szlovák könyvkultúra” tervfe
ladatban számos magyar vonatkozású publikáció jelent meg, továbbá hogy a pozsonyi 
Egyetemi Könyvtár keretében jelentős munkálatok folytak részint a könyvtár történetének 
megírása, részint gyűjteményeinek tudományos feltárása irányában. A beszámoló időszaká
ban a kassai Állami Tudományos Könyvtár ugyancsak több bennünket is érdeklő bibliográ
fiai kartotékot fejlesztett ki. E kartotékok a z l 901 és 1918 közötti újság- és folyóiratcikk 
termést dolgozzák fel részint szlovák, részint szlovákiai nem szlovák nyelvű periodikumok- 
ból.
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AZ AMERIKAI SZAKKÖNYVTARAK AZ 1980-AS ÉVEKBEN

DRAKE, Miriam A.: The environment for special libraries in the 1980s c. 
cikke alapján (Special Libraries. 71.vol. 1980. 12.no. 509—518.p.) HEGEDŰS 
PÉTER tömörítvénye.

Tekintettel arra, hogy a szakkönyvtárak gyakran működnek gyorsan változó és 
bizonytalan környezetben, céljuk pedig a lényeges és időszerű információ költséghaté
kony módon való rendelkezésre bocsátása, a szakkönyvtárosok mind jobban ráébrednek 
a könyvtári működés és szolgáltatások tervezésének szükségességére. Ahogy a közvetlen 
szervezeti környezet és a szélesebb társadalmi közeg komplexitása nő, úgy fokozódik 
a könyvtárosok igénye is a belső és a külső fejleményekre vonatkozó információkra. 
A könyvtárak csak akkor képesek fennmaradásukat biztosítani, ha irányítóik fel tudják 
ismerni azokat a lényeges környezeti tényezőket, amelyekre a tervezési folyamatok során 
figyelemmel kell lenniük. A szakkönyvtáraknak — nem utolsósorban a megfelelő techno
lógia alkalmazása mellett — alkalmazkodniuk kell szolgáltatásaikat tekintve a változó fel
használói kör igényeihez.

Az Egyesült Államokban az elkövetkező évtizedekben várhatóan mélyreható 
demográfiai változások zajlanak le. Az alacsonyabb születési arányszám és a növekedő 
átlagéletkor a népesség „elöregedését” idézi elő, ami egyebek között a könyvtárak felhasz
nálói körének összetételét is módosítja. Növekszik az idősebb és tapasztaltabb olvasók 
köre, ami a szolgáltatások „fókuszpontjának” megváltozását is jelenti.

Gazdasági szempontból a könyvtárakra az infláció és a munkanélküliség növekedési 
ütemének lassú mérséklődése, az alacsonyabb jövedelmek és adók, a munkaerő bővülésé
nek korlátozottabb üteme, valamint az a körülmény hat, hogy az országnak nem kell 
nagyobb háborúval számolnia. Az e körülményekből adódó tények eltérően befolyásolják 
a különböző könyvtártípusok helyzetét: a főként vállalati keretek között működő szak- 
könyvtárak a vállalati szektor nyereségességétől, illetve az ott végzett K+F tevékenységtől 
függenek. A vállalati K+F jelentőségének csökkenése a szakkönyvtárak fontosságát is mér
sékli az adott intézmény számára. A közkönyvtárak, az iskolai és egyetemi könyvtárak 
helyzetére elsősorban a beiskoláztatás csökkenő mértéke és a helyi illetve a szövetségi 
állami kiadások zsugorodása hat kedvezőtlenül.

Konzervatívabb irányzatok kerekednek felül egyes társadalmi és politikai szférák
ban. Várhatóan szűkebb területen alkalmazzák az ezredfordulóig tartó időszakban a köz
vetlen állami szabályozás eszközeit és megváltozik a képzettséggel kapcsolatos várakozá
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sok jellege is. Az előbbi oda vezet, hogy a korábban főként adóbevételekből finanszíro
zott szolgáltatásokért mind gyakrabban számítanak fel jelentősebb használati díjat. 
A képzettség vonzerejének gyengülése következtében pedig fokozódnak az oktatási intéz
mények költségvetési nehézségei. Ezzel együtt erősödnek azonban az oktatókkal szemben 
támasztott követelmények is, ami viszont a könyvtárak intenzívebb használatát idézheti 
elő. A vállalati vezető előtt álló általánosabb feladatok megkövetelik, hogy a szakkönyv
tárak is képesek legyenek átfogóbb, szélesebb körű információk rendelkezésre bocsátására.

A könyvtárak helyzetét a számítástechnika és a telekommunikáció rohamos fejlődé
se elsősorban az otthoni vagy hivatali használatra szolgáló kisszámítógépek, az ún. video
tex (képi-szöveg) rendszerek és az „elektronikus” kiadói tevékenység útján befolyásolja. 
Már kísérleti jelleggel működnek olyan elektronikus újságok és folyóiratok illetve refe- 
rensz források, amelyek használatához módosított tévékészülékek (esetleg terminálok), 
s némi technikai ismeretek kellenek csupán. (Ilyen pl. a View-data rendszer keretében a 
New York Times, a Dow Jones hírszolgálat vagy az OCLC/Bank One elnevezésű szolgálta
tása, amely elektronikus pénzátutalásokat tesz lehetővé, de különböző játékokat és egy 
enciklopédiát is rendelkezésére bocsát a felhasználók egy csoportja számára.) E rendsze
rek alkalmazása számos könyvtárt tehet elavulttá még a századforduló előtt. Közeledik 
a nap, amikor az információt igénylőknek nem feltétlenül lesz a könyvtárra szükségük. 
Az információ és a dokumentumok „házhoz szállítása” főként a könyvtári intézményi 
rendszeren kívül, a bibliográfiai on-line szolgáltatások és a számítógépes kereskedelmi 
rendelési rendszerek igénybevétele révén valósul majd meg. Ez utóbbi magyarázatát az 
adja, hogy a bibliográfiai adatok mellett a használóknak szüksége lehet a kérdéses doku
mentumra is, amelynek forrásául nem feltétlenül a könyvtárat választják ki. A könyvtárba 
való eljutás költségét, az utazásra és a dokumentum megkeresésére fordított idő értékét 
figyelembe véve a dokumentumküldő szolgáltatásoknak fizetett díj alacsonyabb lehet 
a könyvtár használatához kapcsolódó ráfordításoknál.

Az új információs rendszerek alkalmazása során azonban könnyű megfeledkezni az 
emberi vonatkozásokról. A könyvtári szolgáltatások tökéletesítésére irányuló törekvések 
mellett a könyvtárak nem eshetnek a technokratikus rövidlátás áldozataivá. A könyvtá
rosoknak és az informatikusoknak egyaránt tudatában kell lenniük a gyors változtatások
ban rejlő kudarcoknak és mindig szem előtt kell tartaniuk azt, hogy az ember kedvezmé
nyezettje és ne a vesztese legyen a változásoknak.

Annak ellenére, hogy a könyvtárak közötti integráció ma még alapvető fontosságú 
a sikeres könyvtári tevékenységhez, a könyvtári hálózatok együttműködése rövid életű
nek is bizonyulhat. A regionális könyvtári együttműködés jelentősége csökkenhet az 
információ közvetlen rendelkezésre bocsátásával. A terminálok és a kommunikációs 
hálózatok használatával mind több információforrás tehető hozzáférhetővé mind több 
könyvtár és felhasználó számára, ami hozzájárulhat a regionális könyvtári hálózatok 
iránti igény mérséklődéséhez.

A valaha monopolhelyzetben levő könyvtáraknak ma a számítógépes adatbázisok 
előállítóinak és közvetítőinek erőteljes fejlődésével kell szembenézniük. (A könyvtárak 
részesedése az amerikai könyvpiacon 1977-ben 8,6% volt). Ahogy a könyvtári költség- 
vetések vásárlóereje csökken, a felhasználók egyre inkább a közvetlen beszerzési források
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felé fordulnak, azaz tovább csökken a könyvtárak piaci részesedése. Várhatóan szilárd 
marad ugyanakkor a könyvtárak helyzete a folyóiratok — különösen a drágább időszaki 
kiadványok — piacán.

Л szakkönyvtárakat főként az információforrások és a numerikus adatbázisok 
közvetítői között kiéleződő verseny érinti. Ahogy egyre több cég lép be az on-line szolgál
tatások közvetítői körébe megnövekszik a referenszkönyveket, kézikönyveket, statisztikai 
forrásmunkákat helyettesítő elektronikus szolgáltatások mennyiségi, minőségi, ár és 
alkalmasság szerinti választéka. Ugyanakkor csökkenhet a könyvtáraknak eladott szolgál
tatások aránya az ilyen típusú szolgáltatások összességén belül. Tovább bonyolítja a hely
zetet a kormány által nyújtott bizonyos szolgáltatások jellege is. Az „információs ipar” 
arról panaszkodik, hogy nem képes versenyezni az adófizetők pénzén finanszírozott 
állami szolgáltatások áraival, a könyvtárak szerint pedig a kormány illetéktelenül hatol be 
a könyvtári tájékoztatás egyes „sérthetetlen” területeire.

Az új információs korszak küszöbén álló szakkönyvtárosok képesek lehetnek a vál
lalati és intézményi környezet figyelemmel kísérésére és a társadalmi, gazdasági és 
műszaki irányzatok szem előtt tartása révén arra, hogy hatékonyabb szolgáltatások 
kialakítását vegyék tervbe, ami biztosítja a könyvtári és információs területen korábban 
kiérdemelt vezető szerepük megőrzését.

A KÖNYVTÁRI KÖLTSÉGVETÉST is radikálisan csökkenteni akaija 1982-re a Reagan- 
kormányzat, a szövetségi költségvetés egyéb szociális és kulturális terheivel együtt. 61,5 
millió dollár helyett csak 47 milliót irányoznak elő a közművelődési könyvtári szolgálta
tások kiterjesztésére, törölni akarják a főiskolai (college) könyvtáraknak évek óta nyújtott 
10 milliós támogatást és 25%-kal csökkenteni a 171 milliós iskolai könyvtári program 
költségeit. (Advanced Technology — libraries, 1981. Зло.)

VESZÉLYES MUNKAKÖR a képernyős terminálnál dolgozni; sokféle fizikai és 
pszichikai károsodással járhat. A New York-i Munkaegészségügyi Bizottság 1980. évi 
vizsgálata részletesen elemezte, hogy az ilyen munkahelyek kialakításakor hogyan kell 
csökkenteni a képernyő kisugárzását és a rá eső természetes vagy mesterséges fény vissza
verődését, hogyan kell biztosítani a dolgozó kényelmes, természetes testtartását a készü
lék megfelelő elhelyezésével — stb. A félévenkénti alapos szemészeti vizsgálat és a (szük
ség esetén speciális) szemüveg költségeit a munkaadónak kell viselnie. (InCite, 1981. Зло.)
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A HARMADIK VILÁG INFORMÁCIÓIGÉNYE

SARDAR, Ziauddin: Between GIN and TWIN: meeting the infoimation needs 
o f the Third World c. írása alapján (Aslib Proceedings. 33.vol. 1981. 2.no. 
53—61.p.) ZOLTÁN IMRE tömörítvénye.

Előzmények

Az utóbbi évek során a fejlődő országok mindinkább felismerték, hogy a modern 
közgazdaság lényeges terméke és fő nyersanyaga az információ lett. Tapasztalniok kellett, 
hogy éppen kellő informáltságuk híján egyre szorosabbá válik függőségük az ipari orszá
goktól. Elérkezettnek látták az időt, hogy az Egyesült Nemzetek tudományos és műszaki 
fórumától választ kapjanak néhány olyan alapvető kérdésükre, mint:

— Kik számára és milyen célokra továbbíthatók az információk?
— Milyen címen engedélyezik vagy tagadják meg az információkhoz való hozzá

férést?
— Mik az információ költségei és miképpen lesznek elosztva?
A fejlődő országok — a harmadik világ — egyre határozottabban sürgette az új 

Nemzetközi Információs Szabályzat (New International Information Order) kidolgozását, 
annál is inkább, mert ennek révén támaszkodhatna műszaki-tudományos alapokra a pár
huzamosan kialakítandó Új Nemzetközi Gazdasági Szabályzat (New International 
Economic Order) is.

Mindeme követelések első konkrét megfogalmazására az UN „Tudomány és Tech
nológia a Fejlődésért” tárgyú, Bécsben tartott konferenciáján került sor (Unitec Nations 
Conference on Science and Technology for Development, UNCSTD).

Az UNCSTD-től a GIN-ig

Az 1979-es konferencián részt vevő 77 fejlődő ország (egyébként számuk azóta már 
a 120-at is meghaladja) egyöntetűen adott hangot eltökélt követelésének, hogy a világ 
tudományos és műszaki kapacitásának jelenlegi elosztását az egész földkerekséget átfogó 
alapvető szervezeti átalakítással kell felváltani. E célt megvalósítandó, javasolták kötelező 
hozzájárulások révén 1985-ig 2 billió dolláros pénzalap megteremtését, továbbá a végre
hajtás kézben tartására kormányok közötti bizottság megalakítását, s végül de nem utolsó
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sorban követelték egy új Világinformációs Hálózat (Global Information Network, GIN) 
tető alá hozását, amely elősegíthetné a tudományos és műszaki információk áramlását 
a harmadik világba.

A GIN koncepció részleteiben is kidolgozott tervét azonban a fejlett ipari országok 
„túl ambiciózusnak”, mértéken felül becsvágyónak minősítették. Azzal érveltek, hogy 
technikailag is megoldhatatlan egy olyan világrendszer kifejlesztése, amely egyidejűleg 
volna képes mind a visszakereső mind a forráshelykutató funkciók ellátására.

A szenvedélyes viták jól tükrözték a fejlődő és fejlett országok érdekellentéteit, 
ennek ellenére, ha győzelemnek nem is, de komoly eredménynek könyvelhető el a GIN 
megszervezését szorgalmazó javaslat egyhangú elfogadása. Megegyeztek abban, hogy az 
UN égisze alatt létesítendő GIN referral rendszer lesz hivatva információval ellátni vala
mennyi kijelölendő nemzeti központot. Tisztázták továbbá, hogy a GIN információ 
visszakeresést nem végez; ez a nemzeti központok feladata lesz. A fejlett országok elfo
gadták azt is, hogy „lehetővé teszik a hozzáférést saját kutatási és fejlesztési eredményeik
hez a fejlődő országok számára releváns társadalmi és gazdasági témákban” — ez utóbbi 
gesztus szépséghibája csak az volt, hogy nem szögezték le: ki dönti el a relevancia 
kérdését.

Az ilyképpen korlátozott GIN koncepció megvalósítási terheinek oroszlánrészét 
a harmadik világ vállára igyekeztek helyezni, noha köztudomású volt, hogy komoly 
nemzetközi támogatás nélkül aligha lehet a tudományos és műszaki információs szintek 
közötti különbségeket belátható időn belül áthidalni. Márpedig csakis a fejlődő országok 
saját nemzeti információs rendszereinek megalapozása, kiépítése után válhatna lehetséges
sé a GIN-be való bekapcsolódás.

így hát — szemben az UN konferenciákon a vezető ipari országok részéről oly szíve
sen hangoztatott nemes elvekkel és segítőkészséggel — jól lemérhető a hangsúlyváltás 
a GIN megállapodás végső fogalmazásába szőtt „egyenlősítő” kitételekből. Ezek szerint: 
„...A fejlődő és fejlett országok alaposabban vegyenek részt a meglévő UN és egyéb tudo
mányos és műszaki információs rendszerek használatában, tegyenek lépéseket, amelyek 
lehetővé teszik saját információs rendszereik bekapcsolódását a világinformációs háló
zatba...”.

Függés a pénzalaptól

A GIN koncepciót tehát elvileg elfogadták. Ahhoz azonban hogy a gyakorlatban is 
megvalósulhasson — egyéb feltételeken kívül — anyagi alapokra is szükség van. Mivel 
a fejlett országok a GIN gyors életre hívását mind ez ideig nem kezelték szívügyükként, a 
fejlődő országoknak kellett az UNCSTD elé terjeszteni az öt évre szóló 2 billió dolláros 
igényüket.

Az UN-ban kialakult légkör érzékeltetésére érdemes lesz minden kommentár helyett 
nyomon követni e 2 billió dolláros igény sorsát, kálváriáját. Először az UNCSTD döntése 
nyomán szállították le a harmadik vüág eredeti pénzigényét 250 millió dollárra avval, 
hogy ez a csökkentett alap 2 évre szól, s ahhoz elsősorban az US és az OPEC (Organi-
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zation of the Petroleum Exporting Countries = Olaj Exportáló Országok Szervezete) fog 
hozzájárulni. Az OPEC vállalta is a hozzájárulást egyenlő mértékben az US által felajánl
ható összeggel. Az US ekkor 50 millió dollárt ajánlott fel, nem sokkal később azonban, 
1980 januáijában Carter elnök az összeget 15 millió dollárra csökkentette le. S nem 
sokat javított volna a helyzeten az UN 1980 márciusi konferenciáján elfogadott komoly
talan módosítás 36 millió dollárra, ugyanis végül még erre sem kerülhetett volna sor, mivel 
ezt követően az US megszüntetett mindennemű hozzájárulást az UNCSTD részére.

A GIN koncepció bírálata

A tervek, elképzelések tehát papíron maradtak, a Világinformációs Rendszer leke
rült a napirendről. A különböző fórumokon lefolytatott többéves viták, eredmények és 
kudarcok után mégis érdemes és tanulságos lesz higgadtabban végiggondolni: valóban 
a harmadik világ információs függésének felszámolására alkalmas csodaszerré válhatott 
volna-e az olyan egyetemes információs rendszer, amilyent a GIN képviselt?

Mindenekelőtt nézzünk szembe a legfőbb hiányossággal: A GIN csak egyirányú 
áramlást jelentett volna, az információk áramlását a fejlett országból a fejlődőbe. Ismere
tes viszont, hogy erre a funkcióra három rendszer is igénybe vehető: az UNISIST, 
a Canadian International Development Centre és a DEVSIS (Development Science Infor
mation System). A GIN tehát csak az információk megismétlését, átfedését hozná, s ráa
dásul az egyoldalú információáradat még meg is gátolná a harmadik világ fő törekvését, 
nevezetesen az országaikon belüli, országaik közötti információk közvetlen áramlását. 
Tekintettel továbbá arra, hogy a GIN útján nyerhető információk 97%-a nem a fejlődő 
országok igényeinek és szükségleteinek jegyében keletkezett, csak tovább növekedne 
a nyugati minta szerinti fejlődés és a Nyugattól való függőség.

Amire viszont a GIN nem képes, arra minden bizonnyal csak egy olyan információs 
rendszer lenne alkalmas, amelyet eleve kifejezetten a Harmadik Világ szükségleteire 
fejlesztenének ki.

TWIN* — a GIN alternatívájaként

Kilépve a világot átfogó hálózat képzeletvilágából és leszállva az egymás közötti 
információs együttműködés realitásához, a fejlődő országok addig nem sejtett előnyökhöz 
jutnának. Tudnunk kell ugyanis, hogy ezen országok csupán 3%-kal szerepelnek a világ 
összes tudományos és műszaki információiban, de bizonyára éppen ez a 3% a legértéke
sebb a harmadik világ számára. Az egyik fejlődő országból származó ismeretanyagban 
éppen egy másik, hozzá hasonló szinten álló, hasonló tudományos, műszaki és gazdasági 
problémákkal küzdő fejlődő ország számára lehet alapvetően jelentős információ. Olyan

* TWIN = Third World Information Network.
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információk ezek, amelyek mind ez ideig zömmel kimaradtak a bibliográfiai feldolgozás
ból és ezért egyáltalán nem, vagy csak nehezen voltak hozzáférhetők.

Feladva tehát a meglehetősen meddő törekvést a GIN felé, és határozottan irányt 
véve az egymás közötti információs együttműködésre, már rövid idő elteltével is élvezhet
nék a fejlődő országok az új helyzet áldásos hatásait. Gyökeres változás következnék 
be az arányokban, tehát idejében és kellő mennyiségben dolgoznák fel és áramoltatnák 
egymás között az elsősorban magában a Harmadik Világban létrehozott információkat; 
megszabadulnának a rendszert feleslegesen terhelő átfedésektől és gyenge anyagoktól; 
kiaknázhatnák a helyi nyelv nyújtotta előnyöket; s végül de nem utolsósorban a helyi 
források, eszközök és munkaerők beállításával csökkenne vagy meg is szűnne az importált 
tanácsadóktól való függés.

Az elmondottakból kitűnik, hogy előbb vagy utóbb a harmadik világ országai meg 
kell, hogy keressék és találják az egymáshoz vezető utat, már csak azért is, mert ismeretes 
e hatalmas térség néhány olyan kirívó problémája, amely részükről csakis az információs 
egymásra találással oldható meg.

Ezek között minden bizonnyal a legsérelmesebb a már említett 3%, azaz a harmadik 
világ növekvő volumenű, mind kevésbé elhanyagolható műszaki irodalmának úgyszólván 
teljes és méltatlan kirekesztettsége a Nyugat kommunikációs rendszereiből; de a Nyugat 
gyámkodásának természetes következménye és öröksége az általánosan gyenge könyvtári 
ellátottság, az információs rendszerek közötti kompatibilitás hiánya, általában az infor
mációs infrastruktúra kezdetlegessége.

Világosan látnunk kell, hogy a TWIN az az átugorhatatlan fejlődési fok, amely segít
het a még meglévő szakadék áthidalásával a későbbi jövőben egy valóban a földkerekséget 
átfogó információs rendszer megvalósulása felé. A harmadik világ számára tehát a soron 
következő láncszem a TWIN, amelynek céljai és jellemzői röviden így foglalhatók össze:

A hálózat kifejezetten a harmadik világ igényeire épül, s mindenekelőtt saját tudósai 
számára teszi lehetővé a hozzáférést a meglévő és a tervezett helyi forrásokhoz. Első 
lépésként a már jelenleg is működő rendszereket kell adaptálni, továbbfejlesztem, egymás
sal koordinálni; gondoskodni kell továbbá mindazon berendezések telepítéséről, amelyek 
a biztonságos és zavartalan információ áramláshoz szükségesek; végül a hálózat legyen 
alkalmas a fejlett országok információ forrásaival való összekapcsolhatóságra is. A rend
szert alkalmassá kellene tenni kurrens és retrospektív témafigyelésre, kutatási eredmények 
cseréjére, forráshely keresésre, ondine katalogizálásra, a releváns adatbank kiválasztására, 
sőt a hálózat finomítása érdekében a saját működését vizsgáló (pl. üzemzavarok gyakori
sága, használói szokások) statisztikák készítésére.

A TWIN körvonalai

Valójában a Közel-Keleten figyelhetjük meg egy ilyen hálózat elemeinek megjelené
sét. Nem beszélhetünk ugyan tudatos tervezésről, ez azonban nem zárja ki, hogy a vélet
len fejlesztésekből ne alakuljon ki valamiféle hálózati rendszer.
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A legtöbb arab országban jelenleg is üzemelnek szatellit (műholdas) állomások, és 
a közeli jövőben tervezik három műhold (ARABSAT) felbocsátását kifejezetten az arab 
államok közötti kommunikáció megjavítására.

Hasonlóképpen több arab állam továbbfejleszti egymás közötti mikrohullámú 
hálózatát, sőt Algérián, Tunézián és Marokkón keresztül az európai hálózatba való bekap
csolódást.

A felsorolt távközlési hálózatokon kívül állandóan növekvő számban vonulnak és 
vonultak be a különféle rendeltetésű számítógépes berendezések a kormányzati, egyetemi, 
üzleti stb. területekre, de ide kell sorolnunk az arab sajtóügynökségek legmodernebb 
technikával való felszereltségét is.

A bázis, ha nyomokban is, de már jelenleg is adva van. Nyilván ilyen szétszórtan 
fellelhető rendszerek nem végezhetik a TWIN funkcióit, azonban a TWIN fejlesztésének 
elemeiként tekinthetők. Most az a közvetlen feladat, hogy mindezeket a véletlen fejleszté
seket céltudatosan pozitív, tervezett irányba tereljük.
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SZEMLE

The many faces of information science Ed. by WEISS, E. C. 
Boulder, Colorado, Westview Press, 1977. 128 p. (AAS 
Selected Symposium 3.)

A sokarcú tájékoztatástudomány

1975 májusában, Anaheimben (Kalifornia) konferen
ciát tartottak az information science (informatika, tájékoz
tatástudomány) elméleti alapjaira vonatkozó, a National 
Science Foundation által támogatott kutatások eredményei
nek összegzésére. A kötet a konferencia anyagát tartal
mazza.

E. C. Weiss, a kötet szerkesztője abban látja a tanács
kozás jelentőségét, hogy sikerült egy ellentmondás feloldását elősegíteniük, nevezetesen 
azt, hogy az információs tevékenység gyakorlata megelőzte elméletének kialakulását, és 
ez hovatovább feszültségekhez, sőt, a gyakorlatot sújtó hátrányokhoz vezetett.

A kutatások paradigmája (R. K. M ertonnak, a szociológusnak szóhasználatával élve) 
lényegében nem új. Arról van szó ugyanis, hogy ha a tájékoztatástudománynak a tárgya 
az információ akkor elméleti alapjait az információra vonatkozó többi, már kialakult vagy 
kialakultabb tudományban keresse, mindenekelőtt Shannon kvantitatív matematikai 
információelméletében, a kommunikáció általános elméletében és a szemiotikában.

Az irányzatnak mintegy tizenöt éves múltja van, az ötletet magát soha senki nem 
vitatta, a kérdés mindig is a hogyan volt. Hogyan lehet pl. az információelméletből indul
va megalapozni az informatikát? Vagy másrészről — mivel az információ maga jel vagy 
jelrendszer — mit nyújthat a szemiotika a tájékoztatáselmélet számára?

Ez a kötet abban hozott újat, hogy az eddig lényegében program-szinten létező 
paradigmák alapján kiborították a tájékoztatástudománynak az előbbi tudományok 
törvényein nyugvó saját elméletét.

Két tanulmányt külön is érdemes megemlíteni.
William Goffm an a kommunikáció dinamikájáról ír. Shannon entrópia törvényéből 

indít; amíg azonban az információelmélet a kommunikációnak főleg technikai, „mérnöki” 
oldalát mutatja meg, addig az informatikában ezen túl a közlési folyamatoknak nyelvi

The Many Faces 
of Informartion Science

СДЫ  Цг Edmrd C W«M

A A AS StlecteJ Sytnpotwm 3
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szemantikai és hatékonysági összetevői is vannak; az utóbbi szoros kapcsolatban áll az ún. 
relevancia-problémával. Goffman elméletében a tudományos irodalomra vonatkozó 
modell időtől függő, időben változó modell. (Gondoljuk meg, információs rendszereinket 
mindig statikusan írtuk le, arra keresve választ, hogy miből áll és milyen tulajdonságai 
vannak.) Modellje egyszerű, és sikerült olyan reprezentációt találnia, amely alapján részle
tek is kimunkálhatok. Tanulmánya a kötetben csak a modellt hja le, de Ígéri, hogy mind 
az elméleti, mind a kísérleti és praktikus részleteket a közeljövőben közzéteszi.

Nagyon érdekes Vladimir Slamecka és Charts Pearson referátuma (Jelek és szimbó
lumok jelentősége), a kötet záró értekezése. A problémát szemiotikái közelítésben vetik 
fel, tárgyalásmódjuk is erősen filozofikus. Kiindulásuk Pearson-nak univerzális jelstruk
túra modellje. Pearson a jeleket három dimenziós koordinátákban helyezi el, így minden 
jelnek három összetevője van: szintaktikai szerkezete, szemantikai szerkezete és pragmati
kus szerkezete. Kiegészíti ezt a reprezentációra vonatkozó kilenc szabály. Ezzel a jelek és 
szimbólumok elméletét lényegesen kiszélesítették de egyszerűsítették is, a szerzők szerint 
ez új támpontot nyújt a tudományok azon csoportjának, amelyek az infromációval fog
lalkoznak; beleértve annak az új szituációnak a figyelembevételét is, amelyet a számító
gép teremtett az ember/gép kapcsolat révén. Maguk abban látják kutatásaik eredményét, 
hogy a jelek elméletének teljesebb kidolgozása vált lehetővé, a programozás szemantikai 
problémáinak megoldásához járultak hozzá, segítettek tisztázni azt a keveredést, amely 
a programozó és számítógép használója közt áll fenn, az ember/gép kapcsolatban pedig 
azt, amely a kódolás mikéntje, és aközött a mód között áll fenn, ahogyan ezek tárolásra, 
keresésre kerülnek a számítógépes memórián, memóriából. Elméletüket nemcsak az 
informatika, hanem a kommunikációval foglalkozó tudományok általában haszno
síthatják.

A kötet általános tanulságát abban lehet megfogalmazni, hogy itt valójában kibonta
kozik az informatika egzakt, „kemény” elméleti alapja, lehetővé válik a széteső ismeretek 
szintézise is. Az elméleti feltevések azonban annyit érnek, amennyit a részletekben 
érvényesíteni lehet belőlük. Tanúi voltunk már eddig is számos ötletnek arra vonatkozó
an, hogyan lehet egységes rendszerré formálni szakmánk ismereteit, de az ötlet mindig 
megmaradt az általánosságok szintjén, a részletek hozzáfflesztése vagy nem volt sikeres, 
vagy erőltetett volt. Úgy tűnik, most egy régebbi paradigma hathatósabb átgondolásával 
van dolgunk. A szerzők szerint részletek, praktikus és tapasztalati anyag áll elképzeléseik 
mögött. Várjuk a részleteket.

HORVÁTH TIBOR
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DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information 
science. London, The library Association, 1979. 305 p.

Tájékoztatástudományi kalauz

Ch. H. Davis és / .  Rush  könyve a szerzők 1974-ben
kiadott .information Retrieval and Documentation in 
Chemistry” című munkájának folytatása. A könyv magját 
az eredeti munka első hat fejezete képezi, amelyeket kiegé
szítettek azokkal a részekkel, amelyek a visszakereső 
rendszerek hatékonyságának becslésére, a számítógépes 
alapokra és az adatszervezés kérdéseire vonatkoznak. 
E korszerűsített és kiegészített munka szemléletében is 

eltér elődjétől; túllép a kémia, sőt a természettudományok határán, az informatika (tájé
koztatástudomány) szerepét a tudomány és a mindennapi információközlés teljes egészére 
általánosítja.

A könyv nyolc fejezetből áll. A bevezető után az informatika emberi vonatkozásai
val foglalkozik, a felhasználó és az informatikai szakember szemszögéből. Jól exponálja 
azokat a problémákat, amelyek e két szempont egyeztetéséből származnak és összefog
lalja az információigény helyes megfogalmazásának legfontosabb jellemzőit. A továbbiak
ban az indexelés és osztályozás, a szótárszerkesztés és az információ-visszakeresés legfon
tosabb kérdéseibe avatja be az olvasót, majd részletes elemzést találunk az absztraktokról 
és a szövegtömörítésről. Értékeli a különböző módszereket, különös tekintettel a számító- 
gépes megoldások eddigi eredményeire. Az információkereső rendszerek általános jellem
zésével külön fejezet foglalkozik, összefoglalja a legfontosabb kereső módszereket, 
a logikai műveleteket és az információtárolás és -visszakeresés klasszikus eszközeinek hasz
nálatát. A 6. fejezet, mely az információkereső rendszerek hatékonyságának becslési 
módszereit tárgyalja, a könyv terjedelméhez viszonyítva meglehetősen részletes leírást ad 
a különböző értékelő eljárásokról. Az utolsó két fejezet a számítógépes háttér történelmi 
fejlődését, az adatstruktúrák és a file-szervezés részleteit tárja az olvasó elé. A fejezeteket 
irodalomjegyzék, a könyvet összesített tárgy- és névmutató egészíti ki.

A „ G uide to  Infonnation Science^’ -ben a szerzők kísérletet tesznek arra, hogy azt 
a szerteágazó területet, amelyet az angol nyelvterületen ,4nformációtudomány”-nak, 
magyarul informatikának nevezünk, egyetlen könyvben írják le. Az informatika olyan 
interdiszciplináris terület, amely egyesíti az információfeldolgozásra és információkezelés
re vonatkozó összes ismeretet, módszert és eszközt. Interdiszciplináris területek tárgyalá
sakor gyakran vetődik fel az egységes koncepció szerinti tárgyalásmód hiánya. Az infor

Guide to 
Information 
Science

C harles К  D avis 
and

James E  Rush

Könyvtári Figyelő 27(1981)5



388

matika eléggé nehezen körülhatárolható szakterület, amelyik csak a közelmúltban jutott 
el arra a szintre, ahol már információ-tudománynak nevezhető. Ez a hiányosság e könyv
ben is fellelhető. A kötet nem kelti az olvasóban azt az érzést, mintha abban egyetlen 
téma feltárásáról, egyre mélyebb elemzéséről lenne szó, az egyes fejezetek inkább egy-egy 
szakterület önálló tárgyalását tartalmazzák, több-kevesebb összefüggéssel.

A könyv szerkezetéből és az egyes fejezetek súlyozásából nem eléggé világos az, 
hogy milyen olvasókörnek írták e monográfiát. A fejezetek közötti aránytalanság talán 
abból is adódik, hogy a könyv tulajdonképpen egy régebbi munkára épül, így a szerzők 
az előzőkben részletezett kérdéseknek kevesebb helyet szenteltek. Az újonnan írt részek 
viszont nagyon részletesek és alaposak. Feltételezhető, hogy a könyv elsősorban olyan 
szakemberek számára készült, akik találkoztak már e tématerület különböző problémái
val, de összesített formában még nem volt módjuk arra, hogy minden részletét áttekintsék.

E néhány megjegyzés ellenére a „ Guide to  Inform ation f ’ kitűnő munka. 
Címének megfelelően elsősorban útmutató. Az érdeklődő olvasónak a fejezetek végén 
gazdag irodalomjegyzék áll rendelkezésre. A könyv az egyes fejezetekben összefoglalja 
az adott szakterület legfontosabb eredményeit, ellentmondásait, nehézségeit. Megírásának 
időpontjában rögzíti e szakterületek helyzetét, színvonalát, ezért jól tölti be a monográ
fiától elvárható funkciókat.

A szerzők különös érdeme, hogy az informatikát — a régebbi szűkebb értelmezésen 
túlmenően — társadalmi környezetbe helyezik. A könyv elején, ezzel kapcsolatban, a kor
szerű információterjesztés emberi vonatkozásaira hívják fel a figyelmet. Kísérletet tesznek 
arra is, hogy a könyvben tárgyalt témákat elvonatkoztassák azoktól a konkrét tudomány
ágaktól, amelyek információinak feldolgozása során a könyv megírásához szükséges 
tapasztalatokat gyűjtötték. Az általánosító törekvések mindenképpen növelik a könyv 
értékét, bár érvényesítésük nem sikerül minden esetben.

Ch. H. Davis és J. E. Rush monográfiája tehát elsősorban azok számára hasznos, 
akik az informatikát a „felhasználó” oldaláról kívánják megismerni. Kézikönyvként azon
ban — főként az alaposan összeállított irodalomjegyzék miatt — informatikai szakembe
reknek is ajánlható.

SZÉKELY TAMÁSNÉ
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Bibliothek der Stadt — Bibliothek der Bürger in Bielefeld. 
Bielefeld, Verband der Bibliotheken NW — Stadtbibliothek 
Bielefeld, 1980.175 p.

A város könyvtára — az állampolgár könyvtára

A negyedmilliós kelet-westfaliai város, Bielefeld 
közművelődési könyvtárügyének 75 éves jubileumán 
reprezentatív tanulmánygyűjteményt jelentetett meg 
a tartományi könyvtárak szövetsége és a városi könyvtár. 
A kötet tartalma egyértelműen bizonyítja, hogy a három
negyed százados évforduló eseménytörténeti jelentősége 
túlmutat a szűkén vett könyvtári érdeklődés körén és 

várospolitikai tartalmakat is magába foglal.
A kötet élén a könyvtárigazgatói előszó társaságában a város főpolgármesterének 

és kulturális főigazgatójának meleghangú, az intézmény érdemeit méltató bevezetője áll, 
amelynek a központi gondolata az, hogy a könyvtár demokratikus közgondolkodás 
előmozdításának a letéteményese, s mint ilyen, meghatározó eleme a város életének.

A szakmai tanulmányok sorát a városi könyvtári hálózat jelenlegi szervezetének 
a részletes bemutatása indítja az 1979. évi működési, adatok egyidejű közlésével. Erről a 
pontról visszatekintve terjedelmes tanulmány ismertet meg a könyvtár előéletével, az 
egyesületi összefogásból született ősi munkáskönyvtárral, a Weimari Köztársaság korsza
kának megújuló közkönyvtáraival, a Harmadik Birodalom beszűkült népkönyvtári szemlé
letével, majd a könyvtár szinte teljes megsemmisülésének körülményeivel és a háború 
utáni viszontagságos újjászületésével. A történeti visszapillantást követő további írások 
két témakört fognak át. Az első csoportba tartozók aprólékos gondossággal ismertetik 
a könyvtár részlegeit, szolgáltatásait, közönségkapcsolatait, a másodikban az ún. tartalmi 
kérdések kapnak helyet.

Az utóbbiaknak mintegy elvi megalapozását adja az NSZK határain túl is ismert 
kitűnő szakíró, az intézményt igazgató Hansförg Süberkrüb könyvtárpublicisztikai írása, 
a városi közművelődési könyvtár társadalmi felelősségéről és a felelősségvállalás társadalmi 
feltételeiről. Itt jelentkezik újra, ezúttal kifejtve az a — már a bevezetőben leírt — gondo
lat, hogy a demokratikus társadalom létfeltétele az egyén minden irányú informálódásá
nak a köz által garantált lehetősége és ezt a tömegkommunikációs eszközök elhatalmaso
dásának a korszakában még inkább a nyilvános könyvtár biztosítja, mint bármikor 
ezelőtt. A társadalomnak az az érdeke, hogy a politikai és hatalmi csoportosulásoktól 
független maradhasson a könyvtár, mert az egészséges közvélemény az egyéni vélemény

1905-1980
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form álásból épül, ez ped ig  a sokoldalú tájékozódáson alapszik. A polgári demokratikus 
könyvtár-értelmezésnek a fentiekben röviden összegezett alapelvétől némileg eltávolodik 
a szerző, amikor az intézmény feladatait általánosságban rögzíti eképpen: a politikai 
és társadalmi oktatás, véleményformálás támogatása; a szellemi tevékenységek könyvtári 
szolgálata; gyakorlati kérdésekben tanácsadás; à képzés, továbbképzés segítése; a szabad
idő kreatív eltöltéséhez könyvtári tájékoztatás nyújtása.

A tartalmi feladatok körébe tartozó további tanulmányok az állományépítésről, 
a könyvtári szolgáltatások kiszélesítéséről (zenei könyvtár, artotéka stb.), valamint a spe
ciális könyvtári feladatokról (vendégmunkások ellátása, iskolai és közművelődési funkciók 
egy könyvtáron belül) szólnak.

A hazai közművelődési könyvtárak számos kérdésével rokon  problémák megoldott 
vagy megoldás felé tartó állapotban való ismertetése izgalmas szakmai élményt kínál 
a magyar könyvtárosok számára.

SZENTE FERENC
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AID
ВМЕ
DEVSIS
ELTETTK
ETO
FSZEK
GIN
KM
KMK
MAKSZAB
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MTA
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OCLC
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OPEC
OSZIIR
OSZK
RMNY
SDI

TWIN
UBC

UN
UNCSTD
UNISIST

US
VB

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Automatic Interaction Detector
Budapesti Műszaki Egyetem
Development Science Information System
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
Egyetemes Tizedes Osztályozás
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Global Information Network
Kulturális Minisztérium
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája
Mezsdunarodnaja Informacionnaja Szisztéma po Obscsesztvennüm Naukam
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar Tudományos Akadémia
Minisztertanács Tájékoztató Hivatala
Nemzetközi Tudományos Műszaki és Információs Rendszer
Ohio College Library Center újabban Online Computer Library System
Országos Könyvtárügyi Tanács
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Organization o f the Petroleum Exporting Countries 
Országos Szakirodalmi Információs Rendszer 
Országos Széchényi Könyvtár 
Régi Magyar Nyomtatványok
Selective Dissemination of Information — Szelektív Információteijesztés 
(SZÍT)
Third World Information Network
Universal Bibliographic Control — Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel 
(EBSZ)
United Nations
United Nations Conference on Science and Technology for Development 
United Nations Information System in Science and Technology — System 
for Information in Science and Technology — World Information System 
for Science and Technology — nemzetközi tudományos és műszaki 
információs rendszer 
United States 
Végrehajtó Bizottság
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CONTENTS

FÉNYES MIKLÓS -  FOGARASSY MIKLÓS -  MÁDER BÉLA: Professional directives 
for the development of university libraries. — The plan study outlines the social objectives 
of Hungarian university libraries, determines their place in Hungarian and international 
library provision (basic functions, relation to education and research, national special 
library tasks). It designates the directives for operation and development, determines 
standards in relation to stock building, services, organization and management, staff, 
building, fittings and equipment. [325—336.p.]

National research of librarianship. 1981—1985. Draft programme. — National research 
programmes for librarianship are going on in this country since 1961, as an organic part 
of the Five Year Plans. The National Council for Librarianship is working now on the 
compilation of the research programme for 1981—1985. The Centre for Library Science 
and Methodology has prepared proposals for the working committee which is published 
in order to get public opinions. The proposed research topics of library science are 
grouped round five problems: library fulfilment of social demands; optimalization of 
document bases; systems of information storage and retrieval; activity of information on 
science; historical research. [337—340.p.]

SZ. NAGY LAJOS: The matter of special libraries in offices is again in the limelight. 
— The article reports on the experiences and lessons of a survey carried out by 
questionnaire: 1. special libraries in offices, ensuring the document and information 
provision for the council apparatus, are functioning only in one third of Hungarian 
counties; in the other third of counties almost no measures were taken to organize the 
provision; 2. country-wide arrangements are necessary: for this purpose a working 
committee was set up to elaborate guiding principles. Solutions are suggested as follows: 
1. it is expedient to run the libraries in question as outlaid special sections of the county 
libraries; 2. the national special centre for jurisprudence (the Parliamentary Library) and 
the special library of the Administrative College may assist library work by offering 
special services and organizing specialized extension training for librarians. [341—349.p.]

SZENTIRMAI LÁSZLÓ — GALAMBOS GÁBOR: Investigation o f reading activity among 
industrial workers of Szeged with many-variable analysis. — What kind of factors 
influence the development of different readers’ types (regular reader, irregular reader, 
no reader). In the course of a comprehensive investigation as regards the living habits
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and conditions o f industrial workers in a large city, the reading activity was analysed, too. 
During the analysis the variation o f some symptoms together with its joint variables were 
disclosed and forecaste given in connection with it. The authors considered appropriate 
the presented methods and processes in development (time value-cluster, computerized 
concretization o f forecasts, Automatic Interaction Detector) not only for investigating 
the population o f a city or a region but also to serve as a national model for the 
investigation o f reading activity. [350—355.p.]

F o r u m

SZENTMIHÁLYI JÁNOS: Exclamation marks in connection with the current biblio
graphic processing o f Hungarian literature abroad. Reflections about the article o f Mohor 
Jenő published in Könyvtári Figyelő, 1981. 2ло. — The author does not agree with 
Mohor Jenő’s final conclusion, namely the ’’Hungarica documentation planned from the 
middle o f the sixties, and the Hungarica bibliography existing in the seventies, could be 
replaced by Hungarica information." The author, in his article o f debate, makes clear that 
Hungarica bibliography could not be replaced by but supplemented to the Hungarica 
information, further on, he draws attention to the requirements o f Hungarian science 
and cultural policy and in this connection with the most urgent objectives based on 
interlibrary cooperation in the field o f Hungarica information. [356—365.p.]

KÖBÖLKUTI KATALIN: Information on science of literature and arts. — The author 
remarks upon the article "The state and perspectives o f cultural and artistic information” 
(Mohor Jenő — Sárdy Péter), published in Könyvtári Figyelő, 1979. 6.no. She does not 
agree with above authors, namely that information coincident with the activities o f the 
competent ministry should be drawn into the scope of cultural and artistic information, 
that is to say, with the conception o f the information system established on the basis o f 
administrative structure. In her opinion, when establishing information systems, the 
characteristics, pecularities o f the given information, the laws o f systematics o f the 
respective discipline should be considered. Starting from this fundamental position the 
author describes how and to which degree o f efficiency could a county library make use 
of the information devices available in the fields of literature and other arts. [368— 
374.p.]

O u t l o o k

Research activity in Slowakian librarianship. -  D escription  on the basis o f the manuscipt 
plan and report entitled "Plán vedeckovyskumnych úloh na гоку 1981—1985 riesenych 
V knizniciach Jednotnej sústavy SSR” and "Hodnotenie vedeckovyskumnych uloh za 
roky 1976—1980 riesenych v rezorte kultúry SSR” (Bratislava, Matica Slovenská, 1981. 
27 p.) [375—376.p.]
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DRAKE, M. A.: Sum m ary o f the article The environment for special libraries in the 
1980s, published in Special Libraries, 71.vol. 1980. 12ло. 509—518.p. [377—379 .p.]

ZIAUDDIN SARDAR: Sum m ary o f the GIN and TWIN: meeting the information needs 
of the Third World, published in Aslib Proceedings, 33.vol. 1981.2 л о . 53—61.p. [380— 
384.p.]

R e v i e w s

The many faces of information science. — Ed. by E. C. WEISS, Boulder Colorado, West- 
view Press, 1977. 128 p. /AAAS Selected Symposia Series/ (Rev. by: HORVÁTH Tibor). 
[385—З86.р.]

DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information science. London, The Library 
Association, 1979.305 p. (Rev. by: SZÉKELY Tamásné). [387— З88.р.]

Bibliothek der Stadt — Bibliothek der Bürger in Bielefeld. L ibrary o f  th e c ity  -  the library 
o f  th e citizen s in Bielefeld. Bielefeld, Verband der Bibliotheken NW — Stadtbibliothek 
Bielefeld. 1980.175 p. (Rev. by: SZENTE Ferenc). [389—390.p.]
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FÉNYES MIKLÓS -  FOGARASSY MIKLÓS -  MÁDER BÉLA: Berufliche Richtlinien 
fur die Entwicklung der Universitätsbibliotheken. — Die Planstudie entwirft die gesell
schaftlichen Aufgaben der ungarischen Universitätsbibliotheken, bestimmt ihren Platz 
im Versorgungssystem in dem ungarischen und internationalen Versorgungssystem der 
Bibliotheken (Grundfunktionen, Verhältnis zur Bildung und Forschung, das ganze Land 
betreffende fachbibliothekarische Aufgaben). Ehe Richtlinien für Betätigung und Ent
wicklung werden festgesetzt, Normativen bestimmt in Hinsicht der Bestandsentwicklung, 
Dienstleistungen, Organisation und Management, Personal, Gebäude, Einrichtung und 
Ausstattung. [325—ЗЗб.р.]

Das ganze Land betreffende Forschungen des Bibliothekswesens. 1981—1985. 
Programmentwurf. — Seit 1961 werden in Ungarn das ganze Land betreffende For
schungsprogramme für das Bibliothekswesen, als organischer Teil des mittelstreckigen 
(fünfjährigen) Bibliotheksplanes angefertigt. Der Nationalrat für das Bibliothekswesen 
arbeitet gegenwärtig an die Zusammenstellung des Forschungsprogramms für 1981—1985. 
Die Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und Methodik hat ihren Vorschlag für den 
Arbeitsausschuss unterbreitet, welcher zum Zwecke der Meinungsforschung veröffentlicht 
wird. Die vorgeschlagenen Forschungsthemen für das Bibliothekswesen wurden um fünf 
Themen gruppiert: bibliothekarische Erfüllung des gesellschaftlichen Anspruches; die 
Optimalisierung der Dokumentenbasis; Informationsspeicher- und Recherchesysteme; 
Aktivität auf dem Gebiete der Quellenerschliessung; geschichtliche Forschungen. [337— 
340.p.]

SZ. NAGY LAJOS: Die Angelegenheit der Fachbibliotheken in Ämtern steht wieder im 
Vordergrund. — Die Veröffentlichung legt klar die Erfahrungen und Lehren einer mit 
Fragebögen durchgeführten Untersuchung: 1. amtliche Fachbibliotheken, um die Doku
menten- und Informationsversorgung für den Räteapparat zu sichern, funktionieren nur 
in einem Drittel der ungarischen Komitate; in einem anderen Drittel der Komitate wurden 
gar keine Schritte unternommen, um die Versorgung zu organisieren; 2. das ganze Land 
betreffende Massnahmen sind erforderlich: aus diesem Grunde wurde ein Arbeitsaus
schuss ins Leben gerufen um die Richtlinien auszuarbeiten. Die vorgeschlagene Lösung 
ist: die in Rede stehenden Bibliotheken sollen 1. als hinausgesetzte Fachabteilungen der 
Komitatsbibliotheken funktionieren; 2. die nationale Fachzentrale für Rechtswissenschaft 
(die Parlamentsbibliothek) und die Fachbibliothek der Verwaltungshochschule sollen mit
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speziellen Dienstleistungen und mit Organisierung der Weiterbildung von Bibliothekaren 
in Richtung des bezüglichen Faches* die Arbeit der Bibliotheken helfen. [341—349.p.]

SZENTIRMAI LÁSZLÓ — GALAMBOS GÁBOR: Untersuchung der Lesetätigkeit im 
Kreise der Industriearbeiter in Szegedin, mit mehrvariabler Analyse. — Welche Faktoren 
beeinflussen die Entfaltung verschiedener Lesertypen (regelmässige Leser, unregelmässige 
Leser, Nichtleser)? Im Laufe einer umfassenden Untersuchung des Lebensweises und 
Lebensverhältnisses im Kreise der Industriearbeiter in einer Gross-Stadt, wurde die 
Lesetätigkeit analysiert. Im Laufe dieser Analyse wurde die Art irgendeines Vorganges mit 
mehreren variablen Gemeinsamkeiten erschlossen und boten damit im Zusammenhänge 
Vorverkündigungen. Die Verfasser halten die angeführte Methode und die sich in Aus
arbeitung befindlichen Vorgänge (Zeitwert-Cluster, komputerisierte Konkretisierung der 
Vorverkündigung, Automatic Interaction Detector) als geeignet nicht nur für die Unter
suchung der Lesertätigkeit im Kreise der Einwohnerschaft einer Stadt, sondern auch 
als das ganze Land betreffendes Modell. [350—355.p.]

F o r u m

SZENTMIHÁLYI JÁNOS: Ausrufungszeichen in Verbindung mit der fortlaufenden 
bibliographischen Erchliessung ausländischer Hungarica, Gedanken über den Artikel von 
Mohor Jenő, veröffentlicht in Könyvtári Figyeld, 1981.2N o. — Der Verfasser ist mit den 
Schlussfolgerungen in Mohor Jeno’s Artikel nicht einverstanden. Er behauptet nämlich, 
„dass die von Mitte der sechziger Jahre geplante Hungarica Dokumentation, der in den 
siebziger Jahren vorhandenen Hungarica Bibliographie, die Hungarica Information folgen 
könnte.” Der Verfasser stellt in seinem Diskussionsartikel dar, dass die Hungarica Biblio
graphie die Hungarica Information nicht ablösen sondern ergänzen könnte; er lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Forderungen unserer Wissenschafts- und Bildungspolitik und 
behauptet, dass die dringendsten und auf die interbibliothekarische Zusammenarbeit 
basierenden Aufgaben dementsprechend durchgeführt werden müssen. [356—365.p.]

KÖBÖLKÚT! KATALIN: Information über die Literaturwissenschaft und Künste. — Die 
Verfasserin reflektiert auf den Artikel, veröffentlicht in Könyvtári Figyelő, 1979. 6.No. 
unter dem Titel „Die Lage und Perspektiven der kulturellen und künstlerischen Infor
mation” (Mohor Jenő — Sárdy Péter). Sie stimmt nicht überein damit, dass die Verfasser 
die Informationen, welche mit dem Tätigkeitskreis des kompetenten Ministeriums 
koinzidieren, in den Kreis der kulturellen und künstlerischen Informationen einreihen, 
dJi. mit der Idee des Informationssystems, ausgebildet aufgrund der Verwaltungsstruktur, 
Ihrer Meinung nach muss bei Entiwcklung des Informationssystems, die Charakteristik, 
die Eigenartigkeiten der gegebenen Informationen, die Gesetze der Systematik des in 
Rede stehenden Wissenschaftszweiges berücksichtig werden. Aus dieser Grundstellung 
ausgehend stellt sie dar: in welcher Weise und mit welchem Wirkungsgrad kann eine 
[3 6 8 - 374.p.]
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Komitatsbibliothek auf den Gebieten der Literatur und sonstiger Künste die zur Ver
fügung stehenden Informationsmittel ausnützen. [368—374.p.]

A u s b l i c k

Forschungstätigkeit im slowakischen Bibliothekswesen. -  Darlegung des Manuskript
planes und des Berichtes betitelt „Plán vedeckovyskumnych úloh na roky 1981—1985 
riesenych v knizniciach Jednotnej sustavy SSR” und „Hodnotenie vedeckovyskumnych 
uloh za roku 1976—1980 riesenych v rezorte kultúry SSR” , (Bratislava, Matica Slovenská, 
1981.271.). [375—376.p.]

DRAKE, M. A.: Die amerikanischen Fachbibliotheken in den achtziger Jahren. -  Zu
sammenfassung des Artikels The environment for special libraries in the 1980s, veröf
fentlicht in Special Libraries, 71.vol. 1980. 12.no. 509—518.p. [377—379.p.]

Z1AUDDIN SARDAR: Informationsanspruch der dritten Welt. — Zusammenfassung 
des Artikels GIN and TWIN: meeting the information needs o f the Third World, veröf
fentlicht in Aslib Proceedings, 33.vol. 1981. 2 .no. 53—61.p. [380—384.p.]

R e z e n s i o n e n

The many faces o f information science. D ie vielseitige Inform ationswissenscahft. Red. 
E. G. WEISS, Boulder, Colorado, Westview Press, 1977.128 p. /AAAS Selected Symposia 
Series/ (Réz.: HORVÁTH Tibor). [385-386.p.]

DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information science. Führer zu r Inform ations
wissenschaft. London, The Library Association, 1979. 305 p. (Réz.: SZÉKELY Tamás- 
né). [387—З88.р.]

Bibliothek der Stadt — Bibliothek der Bürger in Bielefeld. Bielefeld, Verband der Biblio
theken NW -  Stadtbibliothek Bielefeld. 1980. 175 p. (Rez. SZENTE Ferenc). [3 8 9 - 
390.p.]
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СОДЕРЖАНИЕ

ФЕНЕШ МИКЛОШ -  ФОГАРАШИ МИКЛОШ -  МАДЕР БЕЛА: Профессиональные 
директивы для развития университетских библиотек. — Проектный труд 
очерчивает общественные задания венгерских университетских библиотек, 
определяет их место в системе отечественного и международного библиотечного 
обслуживания (основные функции, отношение библиотек к образованию и ис
следованию, общегосударственные специально-библиотечные задачи), намечает 
директивы для функционирования и развития, определяет нормы развития 
фондов, обслуживания, структуры, руководства, кадрового состава, здания и 
оборудования. [ стр. 325—336]

Государственные исследования по библиотечному делу 1981—1985. Проект 
программы. — В Венгрии с 1961 года создаются государственные программы 
исследований по библиотечному делу, как организационные части пятилетних 
планов библиотечного дела. Венгерский совет по делам библиотек теперь 
составляет программу исследования на 1981—85 гг. Центр библиотековедения и 
методической работы сделал свои предложения для рабочей комиссии Совета, 
которые появляются в печати с целью исследования общественного мнения. 
Предлагаемые темы исследования по библиотековедению выделены в 5 темати
ческих группах: библиотечное удовлетворение общественных потребностей, 
оптимизация документационных баз, системы хранения и поиска информации, 
раскрытие источников, исторические исследования. [ стр. 337—340]

С. НАДЬ ЛАЙОШ: Снова на виду дело административных специальных библиотек. 
— В статье сообщается об опыте и выводах анкетного исследования: 1) В Венгрии 
только в третьей части областей существует административная специальная 
библиотека при совете, обеспечивающая снабжение аппарата советов документами 
и информациями, а также в третьей части почти ничего не случилось в интересах 
организации такого обслуживания, 2) потребуется государственное распоряжение: 
поэтому и основалась рабочая комиссия для разработки директив. Предлагаемое 
решение: 1) указанным библиотекам целесообразно работать в качестве раз
мещенного при советах специализированного отдела областной библиотеки, 
2) государственный специальный центр юридических наук (Библиотека Венгер
ского государственного собрания) и специальная библиотека вуза по управлению 
государством оказывают помощь в работе этих библиотек с специальными
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услугами и организацией профессионального повышения квалификации 
библиотекарей, [стр. 341—349]

СЕНТИРМАИ ЛАСЛО — Г АЛ AM БОШ ГАБОР: Исследования чтения индустриаль
ных рабочих в г. Сегед с помощью нескольких переменных. — Чем объясняется 
формирование частоты чтения? Какие факторы влияют на формирование разных 
читательских типов (регулярно читающий, нерегулярно читающий, не читающий)? 
В ходе обширного исследования образа и условий жизни в кругу индустриальных 
рабочих крупного города проводился такой анализ чтения, в ходе которого с 
помощью комплекса разных переменных раскрывались вариационные возможности 
некоторых явлений, и в связи с этим создались прогнозы. Использованные методы 
и находящиеся в стадии разработки способы (cluster величины времени, конкре
тизация прогноза на ЭВМ, AID = Automatic Interaction Detector) авторы считают 
способными для исследования чтения не только одного города, населения одной 
регии, но и обцегосударственной выборки. [ стр. 350-355]

Ф о р у м

СЕНТМИХАИ ЯНОШ: Восклицательные знаки в связи с текущим библиогра
фическим раскрытием зарубежной хунгарики. Рефлексии к статьи Мохора Ене, 
опубликованной в 2-ом номере 1981 г. журнала K önyvtári F igyelő. — Автор — 
не соглашаясь с конечными выводами Мохора Ене, по которым планированную с 
середины 60-ых годов документацию хунгарик, и существуюшуюся в 1970-ых 
годах библиографию хунгарик может заменять информация о хунгарик ах — в 
своей дискуссионной статье излагает, что библиографию хунгарик не заменять, 
а дополнять может информация о хунгариках; а также обращает внимание на 
самые срочные, основанные на межбиблиотечном сотрудничестве задачи, связан
ные с информацией о хунгариках, которые соответствуют требованиям нашей 
научной и культурной политики. [ стр. 356—365]

КЕБЕЛКУТИ КАТАЛИН: Информация о литературоведении и искусстве. — Автор 
рефлектирует на статью, опубликованную в 6-ом номере 1979 г. журнала Könyvtári 
Figyelő. — "Состояние и перспективы информации по проблемам культуры и 
искусства” (Мохор Ене — Шарди Петер) — и не соглашается с тем, что авторы 
считают за информации по проблемам культуры и искусства те области, которые 
совпадают с сферой деятельности компетентного министерства, точнее она не 
согласна с идеей информационной системы, созданной на основе структуры 
управления. По ее мнению, при формировании информационной системы надо 
учитывать характер и особенности информации, а также закономерности системы 
данной научной области. Исходя из этой точки зрения она представляет, как и 
с какой эффективностью может областная библиотека использовать имеющиеся 
в области литературы и других искусств информационные средства. [ стр. 368— 
374]
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Б и б л и о т е ч н о е  д е л о  з а  р у б е ж о м

Исследовательская деятельность в словацком библиотечном деле. — Сообщ ение 
на основе рукописного проекта и отчета „Plán vedeckovyskumnych uloh na roky 
1981—1985 riesenydi v knizniciach Jednotnej sustavy SSR” и „Hodnotenie vedeckovys
kumnych uloh za roku 1976—1980 riesenych v rezorte kultury SSR” (Bratislava, Matica 
slovenská, 1981. 27 р.)[стр. 375-376]

ДРЕК, M. А.: Американские специальные библиотеки в 1980-х годах. — Сум 
м ирование на основе статьи автора The environment for special libraries in the 1980’s 
(Special libraries. 71.vol. 1980.12.no. 509—518.р.)[стр. 377—379]

ЗИАУДИН III АР ДАР: Информационные потребности развивающихся стран. — Сум
м ирование на основе статьи автора GIN and TWIN: meeting the information needs of 
the Third World (Aslib Proceedings. 33.vol. 1981. 2.no. 53—61.p.) [ стр. 380—384]

О б з о р

The many faces of information science. М ноголицая информатика. Ред. E. C. WEISS, 
Boulder, Colorado, Westview Press, 1977. 128 p. /AAAS Selected Symposia Series/ 
(Рец.: ХОРВАТ Тибор). [ стр. 385-386]

DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information science. Справочник по
тике. London, The library Association, 1979. 305 p. (Рец.: СЕКЕЙ Тамашнэ).
[ стр. 387—388]

Bibliothek der Stadt — Bibliothek der Bürger in Bielefeld. Библиотека города — биб
лиотека гражданина. Bielefeld, Verband der Bibliotheken NW — Stadtbibliothek Biele
feld, 1980. 175 p. (Рец.: СЕНТЕ Ференц). [стр. 389—390]
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