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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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