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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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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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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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