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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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