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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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