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A Z  EG Y ETEM I K Ö N Y V T A R O SK É PZ E S PR O G R A M JA

DÁN RÓBERT

Hogy rémhír volt-e vagy sem az elmúlt években felreppent értesülés az egyetemi 
könyvtárosképzés megszüntetéséről, ma már aligha fontos, és nem kell bizonyítani az 
ellenkezőjét sem. De ha rémhírnek bizonyult is, meglepő egységbe kovácsolta a könyvtá
ros szakma különböző területein dolgozó szakembereket. „Érted és nem ellened harag
szom” töltésű nyilatkozatok jelentek meg napilapjainkban, hetilapjainkban, szakfolyó
iratainkban. A legkülönfélébb szempontok szerint, sajátos és nemegyszer egyéni nézetek 
kihangsúlyozásával, de végeredményben az egyetemi könyvtárosképzés érdekében, javítá
sáért, színvonalának emeléséért léptek fel a nyilatkozók. És ebben igyekezetük találko
zott az ELTE vezetésének véleményével. Közös célért, az oktatás színvonalának emelésé
ért, de különféle szempontok szerint vonultatták fel érveiket mindkét oldalon. Az elmúlt 
időszak bebizonyította, hogy nem feszült ellentmondás a szakma és az egyetemi vezetés 
között. Mindkét irányból „érted” munkálkodtak. Más kérdés az, hogy a könyvtáros 
szakma a gyakorlathoz közelebb állva más elképzeléseket hangoztatott, és az is természe
tes, hogy az egyetemi oktatás a maga szempontjait vette figyelembe. Egyik oldalon 
a speciális igények, hiszen a munkahelyek kész, a részletkérdésekben is járatos szakembe
reket várnak. A másik oldalon a tudományos színvonalat, a részletekben is eligazító elvi 
és elméleti ismeretek fontosságát hangsúlyozták.

Az oktatás általános irányelveiről kiadott minisztériumi tájékoztatás a könyvtárügy 
állami irányító és országos társadalmi szervének néhány észrevételével ötvözve, a IV. 
Könyvtárügyi Konferenciának a képzésre vonatkozó ajánlásaival együttesen és egymással 
összhangban jó alapul szolgálhatott az egyetemi könyvtárosképzés programjának kiala
kításához. A Művelődési Minisztérium Könyvtáros Oktatási Állandó Bizottságot hozott 
létre, amelynek tevékenysége felkért kitűnő szakértők közreműködésével és a képzésben 
közvetlenül érintett hallgatói nyilatkozatok alapján tovább gazdagodott.

Az oktatási program kialakításában fontos szerepet kaptak a Tanszéken szerzett 
pozitív és negatív tapasztalatok. A könyvtárügy, a tudományos tájékoztatás elterjedőben 
lévő új formái, az információáramlásból a könyvtárra és a könyvtárosra háruló hagyomá
nyos és merőben új társadalmi elvárások, a rendkívül komplex és számos esetben ellent
mondó részterületekre figyelemmel bontakozott ki az a vélemény, hogy a modern 
könyvtárosképzés anyaga a hagyományos könyvtári tudományokból és a modem infor
matikai ismeretekből tevődik össze. A Tanszék feladata a társadalmi igényeknek megfele
lően figyelembe véve a tudományos kutatásban, a közművelődésben, a műszaki fejlesztés
ben és a gyakorlati élet egyéb területein jelentkező hagyományos és modern feladatokat,
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magas tudományos szinten képzett könyvtárosokat és tájékoztatási szakembereket 
bocsásson ki. Ilyan szakembereket, akik elmélyült könyv-, írás-, sajtó- és könyvtörténeti, 
elméletileg jól megalapozott pedagógiai, művelődéspolitikai és közművelődési ismeretek
kel rendelkeznek.

Az egyetemi oktatás az ELTE Bölcsészettudományi Karon történik. Figyelembe 
kell venni a Kar általános és a Tanszékre vonatkozó különös szabályait, a hallgatók két- 
szakosságát, s ez önmagában is megold számos, a szakmai közvélemény által megfogalma
zott kérdést. Az ELTE Könyvtártudományi Tanszék nappali tagozatos hallgatóinak 
oktatási anyaga összeállításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy jövendőbeli 
kollégáink egy másik tudományszakból is diplomát szereznek. Ez a „második” szakkép
zettség eleve magában hordozza a későbbi specializálódás lehetőségeit. Ugyanakkor mint
egy versenyre hívja a Könyvtártudományi Tanszéket is. Nemcsak abban, hogy naponta 
sőt óránként összehasonlítási lehetőséget kínál az oktatás minősége és tudományos szín
vonala szempontjából, de a hallgatók megtartása, pályára irányítása szemszögéből sem 
mellőzhető tény. Az egyetemi oktatás oldaláról nézve — és ez a kétszakosság lényege — 
a hallgató két azonos értékű tudományterületen szerez képesítést. Minden tanszék köte
lessége tehát, hogy tananyagát fejlessze, tudományos színvonalát naprakészen tartsa és 
ezeket messzemenően megkövetelje a jelöltektől. A Könyvtártudományi Tanszékre külö
nös terhet ró az oktatási anyag komplexitása és a tudományos ismeretek potenciálisan 
széles körű alkalmazhatósági köre. Karunk tanszékei sorában elsők között valósíthatjuk 
meg az ELTE különféle karain hallgatók „áthallgatását”. A Természettudományi és Jogi 
Kar hallgatói remélhetőleg élnek majd a lehetőséggel, és akkor az említett „verseny” 
tovább szélesedik.

Jogosan merült fel a jövendő könyvtárosok nyelvtudásának kérdése, amire ismét 
a kétszakosság és az általános egyetemi lehetőségek adnak választ. A könyvtáros hallga
tók jelentős része az országban elérhető legnagyobb nyelvtudással rendelkezik, hiszen 
a könyvtárosi diplomával egyidőben orosz, német, angol, latin vagy görög stb. oklevelet 
is szereznek.

Több sajtócikk, szakmai közlemény is utalt arra, hogy ma a könyvtáros három 
szakterületből merített ismeretrendszer birtokában képes választ adni a feléje áramló 
kérdésekre, igényekre. A z ELTE Könyvtártudományi Tanszéke a tudományos alapképzés 
keretében a hagyományos „bibliothekarius”, a közművelődési, az informatikai ismeretek 
oktatását azonos értékű, egymás mellé rendelt diszciplínának tekinti. Ezen belül pedig az 
oktatás elméleti, tudományos- és művelődéstörténeti megalapozottságának, a hagyomá
nyos és modern könyvtári, informatikai elméleteknek és gyakorlatoknak komplex szerke
zetét terveztük meg. Egy pillanatra sem tévesztve szem elől, és remélve, hogy hallgatóink 
nemcsak szakmát, de hivatást is választottak akkor, amikor a Tanszékre kérték felvételü
ket. Ugyanakkor a társadalom igényét is szolgálnunk kell. Nem biztos, hogy tizen- vagy 
huszonévesen minden jelentkezőnk el tudta dönteni, hogy a pálya melyik területe vonzza 
a legjobban. Másrészt viszont a társadalom nem vállalhatja, hogy ott és akkor nyújt 
érvényesülési lehetőséget, amikor és ahol a személyes igények jelentkeznek. A megoldás 
itt is, másutt is, a lehetőségek messzemenő biztosítása. Azaz a hallgatókat magas szintű 
és konvertálható, a szakma és a szakmával kapcsolatos területeken bárhol alkalmazható
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ismeretekkel kell ellátnunk. A komplexitásból és az ismeretek átválthatóságából követ
kezik, hogy korunkban, amikor egyre jobban elmosódik a természet- és társadalomtudo
mányok közötti határ, az információkat kezelő könyvtárosoknak is szélesedik a feladat
köre. A termelés és a kutatás, de a közművelődés is igényli a természettudományokban 
jártas könyvtárosokat. Ezért nemcsak a fentiekben említett „áthallgatás”-sal, hanem 
„átoktatással” is számolnunk kell.

Az oktatási program összeállításánál mindezekre figyelemmel modulszerű, de egy
másra épülő rétegeket alakítottunk ki, melyek összefogják a szétszóródó ismereteket, 
ugyanakkor tekintetbe veszik a diszciplínák önállóságát mind a tudományos mind a gya
korlati területeken. Az alapdiszciplínának tekintett könyvtárosi technikák, mint a katalo
gizálás, szakozás, az elméleti könyvtártan, a históriai stúdiumok, mint az írás--, könyv-, 
könyvtártörténet, és a bevezetés a könyvtári és információs ismeretekbe, a kommuniká
cióelmélet az I. szigorlat előtt kerül tárgyalásra. Az első két évben szerezhetik tehát meg 
a hallgatók a minden könyvtártípusban szükséges történeti, elméleti, és gyakorlati isme
reteket. Ez a biztos bázis szolgál kiindulópontként a modern könyvtári és tájékoztatási 
módszerek oktatásához, különös hangsúllyal a tudományos és szakkönyvtári, a közműve
lődési könyvtári, és a dokumentációs-informatikai ismeretek elméleti és gyakorlati megis
mertetéséhez. Ebben az oktatási szakaszban a modem informatikában elengedhetetlen 
számítástechnikai alapismeretek feldolgozására, a számitógépes könyvtári és informatikai 
rendszerek elveinek megismertetésére, a szaktájékoztatás kérdéseinek a feldolgozására 
kerül sor. A harmadik oktatási szakasz, ami a II. szigorlat után kezdődik és az államvizs
gával záródik, már a gyakorlati munkához való felkészülést megelőző időszak. A hallgatók 
a szakdolgozatuknak választott témával, valamint a másik egyetemi szakjuknak megfelelő, 
de könyvtárosi ismereteket tartalmazó szakirányú képzésben vesznek részt. Ez a mérsé
kelt orientáltság dialektikus kapcsolatban áll a korábban megszerzett, s a könyvtáros 
pálya minden területén hasznosítható alapismeretekkel. Speciális kollégiumok és szemi
náriumok keretében biztosítjuk, hogy mind a hagyományos könyvtáros tudományokban 
(nyomdatörténet, könyvismeret, sajtótörténet, bibliográfia stb.), mind a közművelődési 
könyvtárügy szervezeti kérdéseivel foglalkozó diszciplínákkal, a szakkönyvtárügy és az 
informatika legkülönbözőbb részterületeivel megismerkedhessenek a hallgatók. Ezt 
követi a komplex államvizsga. De a fentiekből az is következik, hogy a pozitív eredmény 
kihirdetésével, a könyvtáros diploma megszerzésével nem záródhat le az egyetem szerepe 
a könyvtárosképzésben.

A fentiekben vázolt nappali képzés természetes kiegészítéseként kerül sor a már 
szakkönyvtárakban és információs intézményekben dolgozó egyetemi vagy főiskolai 
diplomával rendelkezők továbbképzésére. A posztgraduális szint már a specializálódás 
területe, hiszen ez a keret a könyvtári tudományok különleges ismereteinek'átadását 
hivatott elvégezni. Elsősorban természetesen az információs képzésben volt szükség 
a posztgraduális szintű képzés megvalósítására. Kiegészítő szakot indítottunk, ahol a 
nappali tagozaton végzettek, valamint az ELTE más szakjain, sőt más egyetemen diplomát 
szerzettek kapnak felső szintű tudományos oktatási anyagot korunk modem könyvtári 
tudományából. Posztgraduális képzésnek tekinthető a hagyományos könyvtártörténeti 
szakterületen az MTA támogatásával működő fragmentum kutatócsoport oktató, kutató,
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tudományos tevékenysége is. A közművelődési szakterületeken dolgozók posztgraduális 
szintű továbbképzésére, valamint könyvtárvezetői és szervezői érdeklődésű kollégáink 
képzésére a következő évekre tervezünk a fentiekhez hasonló képzést.

Végül néhány szót kell ejtenünk a könyvtárosképzés vertikális szervezetében 
egyetemi képzést megelőző főiskolai képzésről mint oktatási problémáról. A könyvtáros
képzés egészének rendszerében a főiskolai szintű hallgatók száma a legmagasabb. Ez 
a könyvtáros típus fontos társadalmi igényeket elégít ki. Célja olyan könyvtárosok, doku- 
mentalisták képzése, akik főiskolai ismeretek birtokában képesek minden könyvtártípus
ban és a tájékoztatási munkaterületeken érdemi szakfeladatokat megoldani és ellátni. 
Az egyetemi tantervi struktúra figyelemmel van a főiskolai képzésre, mivel a főiskolai 
szintű képzés lényegében egybeesik, de nem azonos az egyetemi tanterv I. szigorlatának 
követelményeivel. Tartalmazza továbbá az egyetemi tantervből a II. szigorlatig terjedő 
anyag részeit, és az informatika alapismereteit is. Helyesnek látszik tehát gondolkoznunk 
azon, hogy milyen összehangolási lehetőségeink lesznek a jövőben az egyetemi és fősiko- 
lai tantervek egybesimítására. Elképzelhetőnek látszik, hogy a főiskolát végzett hallgatók 
érdemjegyeik és eredményes felvételi vizsga alapján mint kiegészítő tárgyat felvehetik 
majd az egyetemi szakot is. Ugyanakkor viszont figyelemmel kell lennünk a főiskolai 
képzés jellegéből következő és a széles körű társadalmi elvárásoknak megfelelő különböző 
szakterületekre képzett könyvtárosok számának növekedésére. Az iskolai és gyermek
könyvtári munka, a közművelődési, az általános jellegű szaktájékoztatás — mint pl. az 
általános és műszaki kultúra, egészségügy, jog stb. — olyan könyvtárosokat vár akik 
a mindennapi élet feladataiban közvetlen segítséget nyújtanak az oktatóknak, az érdeklő
dőknek, a szakembereknek is. Az egyetemi és főiskolai képzés tehát nem csupán a tudo
mányos ismeretek közlésének szintjén tér el egymástól, de funkcionális szempontból is 
különbözik.

Az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke a fenti program alapján tervezi további 
működését. Ma még a reform elején járunk, de a kitűzött célok világosak. Az egyetemi 
oktatók ismerik feladataikat, a felmerülő tudott és ma még aligha sejtett nehézségeket. 
De úgy mint a tanszék fennállása óta mindig, most is tudásuk legjavát adják és aktivitásuk 
remélhetőleg a jövőben sem fog csökkenni. Célunk, hogy az előttünk álló tudományos, 
műszaki, technikai és közművelődési feladatok megoldásához hatékonyan hozzájáruló 
könyvtáros és információs szakembereket képezzünk.

A Schulbibliothek Aktuell humorából.
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A KÖNYVTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EMBERI TÉNYEZŐI

ZSIDAI JÓZSEF

Az információs stratégia és az együttműködés

Az 1960-as és az 1970-es évek fordulóján; 1969 és 1973 között a könyvtárügy 
roppant méretű változás elébe nézett. A társadalom az információ minőségét, hatékony
ságát és hatókörét illetően forradalmi léptékű és forradalmi dinamikájú követelményeket 
jelzett. Ha csak a legnagyobb témanyalábokra figyelünk, akkor is legalább négy olyan 
alapvető csoporttal kell foglalkoznunk, amelyek elemi erővel söpörtek és söpörnek ma is 
végig a világon, ezek a következők:

— a tudomány és az ismeret megnövekedett szerepköre az anyagi javak előállításá
ban és a társadalmi önismeret vizsgálatában,

— a számítástechnika alkalmazásának berobbanása a könyvtári és az információs 
szolgálatba,

— a szakirodalmi ellátás fejlődésének megtörése, ellehetetlenülése az információk 
mennyiségi növekedése és az infláció förgeteges felerősödése miatt,

— a fejlődő országok erőteljesen követelik az információkhoz való hozzáférést 
fejlődésük meggyorsítása reményében.

Ebben a fordulatban és ezt követően a politika a tudást és a tudományt kezdi úgy kezelni, 
mint a legnagyobb tőkét, a leggazdagabb forrást. Az UNCSTD az 1979-es bécsi konferen
ciája lerögzíti:

„A tudományos és műszaki információ nemzeti és nemzetközi erőforrás: a tudo
mány és a technika fejlődése nagy mértékben függ ezen erőforrás hozzáférhetőségétől 
és hatékony fölhasználásától” 1 A szovjet álláspont: „... minden egyes rubel, amit az infor
mációs munkára költünk, a következő évben három rubelt termel.2 Marcos a Fülöp-szige- 
tek elnöke az IFLA 46. konferenciájának megnyitóbeszédében — többek közt — a követ
kezőket mondotta: „Úgy vélem, a tudatlan ,Harmadik Világ’ tudás-szomját szimbolizá
lom, amely arra törekszik, hogy mindent tudjon, mert azt hiszi, hogy a tudással eljön 
a szabadság és a teljesítmény ideje ’.3

Ez az értékítélet, amely soha nem tapasztalt élességgel láttatja azt, hogy a tudás 
birtoklása az erő és a haladás leglényegesebb elemévé vált, azon nyomban új információs 
stratégia kidolgozására sarkallja a politikát.

Információs stratégiát dolgoznak ki a nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ és szakosí
tott szervezetei). Az információs stratégia fontos része lesz a politikai és szakmai töltésű 
államcsoportosulások programjainak (pl. EG, KGST), és e téma igen komoly figyelmet
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kap a nemzeti kormányok részéről is. A stratégia elemzése nem tartozik ide, de hogy 
annak kibontakoztatása érdekében hatalmas erők mozdultak meg, az tény, bizonyságul 
álljon itt néhány olyan utalás, amely közismert ugyan, de az emlékezést felfrissítheti.

Párizsban 1971. októberében kihirdették az UNISIST világot átfogó információs 
fejlesztési programot.4 Ugyanebben az évben az EG Miniszteri Tanácsa döntést hozott az 
EURONET automatizált, on-line üzemmódban dolgozó információs hálózat kiépítésére 
saját tagjai és Svájc számára.5 A skandináv államok egy sor intézkedést tettek ugyancsak 
a közösen szervezett számítógépes tájékoztató rendszer megvalósítására és a szakirodalmi 
ellátás összehangolt garantálására (NORDFORSK, NORDINFO, SCANNET, NORDDOK, 
SKANDIA PLAN).6 Japánban 1969-ben dolgozták ki a NIST szisztémát (The National 
Information System for Science and Technology).7 Kanadában 1968 és 1972 között az 
információ és könyvtárügyet elemző és a fejlesztést célzó számos tanulmányt dolgoztak 
ki, amelyek megalapozták az 1970-es évek hatalmas fejlesztési programjait.8 A Szovjet
unióban 1969-ben fogadták el az ASSISTENT tervet, amely rögzíti az országos informá
ciós rendszer fejlesztési irányait és módszereit.9 Kissé megkésve, de viszonylag jó időben 
eszmélnek még a közepes és a kisebb országok is, pl. Lengyelországban 1974-ben dolgoz
ták ki a SINTO tervet,10 és Ausztriában igen alapos munkával megalkotják a tudományos 
könyvtárak reformtervét11 külön rendelet jelenik meg az egyetemi könyvtárakról,12 és az 
automatizált tájékoztató rendszer főbb körvonalait is felrajzolják.13

Ebből a néhány utalásból is ismételten megállapítható, hogy az 1960-as évek végétől 
az információügy politikai rangot öltött. A politika itt is, mint mindig igen magas érdeke
ket fejez ki, mely érdekek realizálódását a hatalom segíti, illetve a hatalom a politikai 
akaratot érvényesíti. A politika e tárgykörű egyetemes produktuma pl. az AGRIS, az 
INIS, az IMPADOC; a regionális egyeztetett politika pregnáns terméke az EURONET; 
vagy a nemzeti információs politika szülötte a szovjet ASSISTENT terv.

A tervek sorra-rendre, hasonlóképpen az elért eredmények, roppant teljesítménynek 
minősíthetők. A teljesítmények mögött nemcsak óriási erőfeszítések húzódtak meg, 
hanem nagyszerű szervezettség is, melynek lényege az együttműködés. Nyilvánvaló, hogy 
a nagy horderejű progiamok kidolgozását és megvalósítását nemzetközi méretben csakis 
kormányközi együttműködéssel; országon belül kormányszintű intézkedés nyomán 
sikerült véghezvinni. Az itt kiválasztott három programféleség (ENSZ, EG, szovjet) 
mind, mind gigantikus méretű hálózati, azaz együttműködési vívmány. Csak éppen az 
elsőnél világméretű, a középsőnél nyugat-európai iegionális hatókörű, a harmadiknál 
nemzeti keretek között folyó magasrendű kooperáció megy végbe. így bízvást állítható, 
hogy a valóban nagy és korszerű programok megvalósíthatóságának feltételrendszerében 
központi, kitüntetett helyet foglal el az együttműködés, amely része a struktúrának és 
legfontosabb biztosítéka a sikernek.

Az információs stratégia ez irányú változásából bontakozik ki annak oka, hogy 
a nemzetközi fórumokon: kongresszusokon, szemináriumokon; a szakirodalomban és 
lassan-lassan a szakmai köztudatban és az egyéni szóhasználatban egyre gyakrabban hang
zanak fel és honosodnak meg olyan kifejezések, amelyek az együttműködésnek rokon- 
értelmű szavai, szinonimái, mint kooperáció, koordináció, munkamegosztás, összehango
lás, koncentráció, centralizáció, decentralizáció stb.
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Az együttműködés kölcsönös előnye, hatékonysága és gazdaságossága és nem utolsó 
sorban közösségformáló ereje, minden értelmes elmében egyetértést indukál. És még sem 
megy a dolog zökkenőmentesen, sőt helyenként zökkenőkkel sem. Az előbb azt mond
tam, hogy a politika is akcióba lépett az ügy érdekében, s valóban az információs politika 
beszökött, beépült a NAGYPOLITIKA szféráiba. A felrangosodott információs politika, 
nemzetek, államcsoportok érdekeit testesíti meg, fennmaradásukat, versenyképességüket 
és haladásukat segíti elő. És mégis panaszok vannak, ellenállás is van, értetlenség is elő
fordul, a szervezésben fennakadások mutatkoznak stb .14

A nehézségek ellenére a könyvtárközi munkamegosztás híveinek száma szépen 
szaporodik.

A kutatók és az érdemes olvasók azért sürgetik az előrelépést az együttműködésben, 
mert önmaguk tartalmasabb, differenciáltabb és biztonságosabb ellátását remélik ettől. 
A könyvtárosok úgy vélik, hogy ezzel a módszerrel jobb az esélyük a korszerű technoló
giák meghonosítására és az infláció leküzdésére. A kormányzati szervek azért kínálják 
olyan lelkesen ezt a metodikát, mert ezt tudják nyújtani a fejlesztési eszközök helyett.

Az együttműködés tartalma sokféle tevékenységre irányulhat, az alapvető feladato
kat azonban három pontba lehet sűríteni: együttműködés a szakirodalmi információ- 
ellátásban; a szakirodalmi-ellátásban; és a szakirodalom nyilvántartásában. Ez minden, 
a lényeg benne van de a működő organizmushoz még két járulék azért szükséges: 
nyosítás és információs infrastruktúra, vagyis telekommunikációs technika és technológia.

Az együttműködés gyakorlati folyamatai igen bonyolultak ezért az elméleti tisztán
látás eléggé nehéz. Nem véletlen, hogy e témakörrel az USA-ban és az NSZK-ban külön 
kutatóintézetben foglalkoznak.

Az élő vagy megvalósulóban lévő együttműködés serkentő és (vagy) fékező tényezői 
közül ez idő szerint mintegy 16—18 axiómát vagyunk képesek megfogalmazni. E sorból 
valószínűleg az alábbi három érdemel elsősorban figyelmet :

— az együttműködés elemi feltétele az érdekek azonossága, az érdekek teljes egybe
esése,

— az együttműködés olyan új, közösen megfogalmazott célokra irányuljon, ame
lyek külön-külön nem érhetőek el, de a közösség által igen,

— az együttműködés kibontakoztatásában, megvalósíthatóságában meghatározó 
szerepe van a közreműködők személyiségbeli jegyeinek, hajlamainak, orientál- 
hatóságának, azaz az emberi tényezőknek.

Ebben az írásban a személyiség szerepével, a problémakör néhány jellegzetes voná
sával foglalkozom.

Az együttműködéssel való szembenállás motivációi

Az egyén az alkotó jellegű munkafolyamatban háromféle igényt támaszt környeze
tével szemben, ezek a következők: szuverenitás; cselekvési szándék és lehetőség; valamint 
az elismerés. A három tényező szorosan összefügg egymással, egymásra épül. Az ember 
ősidők óta úgy véli, hogy személyisége kiteljesedésének alapja a szabad választás, a szabad
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döntés, a szabad vállalkozás, mert hiszen a szűk korlátok közé szorult szellem nyomorú
ságra ítélt.

Az alkotó ember tettre vágyik, cselekedni akar. Tudja azt is, hogy a szuverenitás 
foka, kitágultsága magában hordozza a cselekvés feltételeit is: az időt és az anyagi eszkö
zöket. Ha ezek adottak, akkor a becsvágyó képesség teljesítményre igyekszik. A megélt 
munka és a megszenvedett eredmény a siker kivívását, azaz az elismerést óhajtja. Talán 
hiúságból teszi ezt, talán önmaga mérésének módjaként vár a minősítésre.

A legtöbb ember — így a legtöbb könyvtáros is — eleve szembehelyezkedik az 
együttműködés minden válfajával. Az ellenállás legfőbb oka a szuverenitás féltése. A hol
land Gils úgy véli, hogy a könyvtárak vezetőiben félelem alakul ki. A félelem elemei: az 
autonómia elvesztése; a bürokrácia fokozódása; bizalmatlanság a tervbevett eredményeket 
illetően; és félelem attól, hogy a kritika számára nagy felületet nyit az együttműködés.15 
Számba kell venni azt a tényt is, hogy minden együttműködés valamiről való lemondással 
jár, mert amit beviszünk a közösbe, azzal rövidülünk. E tekintetben élhetünk gyakorlati 
példával is: bizonyára hasznos a felhasználók széles köre számára, ha egy méregdrága 
folyóiratot közösen képesek megvenni, de jobbára csak az az intézmény érzi magát csorbí
tatlanul, akinél ezt a folyóiratot elhelyezik, a többi számára közvetett Ígéretről, várható 
realitásról lehet beszélni.

Az együttműködési nemakarás tényezői között külön jelenség a közreműködő 
intézmények nagyságrendjéből fakadó különbség, mert a nagyságrend erősen motiválja 
a vezető kooperatív magatartását. Igaz az, hogy a kooperációt olyan közös tevékenység
nek tekintjük, amely mindegyik fél számára előnyökkel jár, de az is igaz, hogy jogvesztés 
is fennáll — miként az előbb utaltam rá — amely jogvesztés egy kisebb intézménynél 
aránytalanul jelentős mérvű is lehet. Ha ugyanis a közreműködők azonos értékű energiá
kat juttatnak oda a közös vállalkozások teljesítéséhez, akkor az a kisebb intézmény 
számára elfogadhatatlan lesz, mert a nagykönyvtár erőforrásai 2—5%-ának mobilizálása 
a kisebb méretű intézmény teljesítőképességének 20—30%-át is lekötheti. Ezért a gyen
gébb reflexei önkéntelenül összerándulnak, szembenállásba rendeződnek és megmereved
nek. Ebben a szorongó, immár egyéni magatartásban ismételten a szuverenitás erőteljes 
féltése fejeződik ki. A félelem fokozatai az együttműködés tagadásáig, elszánt bojkottjáig 
terjedhetnek. Ez a felismerés azt sugallja, hogy az együttműködésben nem kell feltétlenül 
paritásra törekedni, azaz nem az intézmények, hanem az erők paritását kell megcélozni.

A kisebb intézmény vezetőjét helyenként önmaga kisszerűsége tartja vissza a kollek
tív munkától. Az ilyen kisszerű ember elsáncolja magát saját intézménye falaival és ott 
akar igazán „nagy ember” lenni. Ő a szakmai fejlődés szélesebb horizontjára eleve nem 
akar kitekinteni és az ő világképébe az együttműködés, mint magasabbrendű intelligens 
tevékenység bele sem illeszthető. Az ilyen ember úgy véli, hogy ott, a másik oldalon, 
a kollektív munkában elhalványul „magas” személyisége, semmivé foszlik megszokott 
presztízse. Ez ellen is lehet tenni: a gyengébbet a közösségen belül olyan rangos feladattal 
kell megbízni, melynek teljesítése megtisztelő és a csoport valamennyi tagjából tisztele
tet, megbecsülést vált ki.

Másfajta indítékú ellenállás figyelhető meg a kiemelkedően nagy intézmény képvise
lőjénél, amely ellenállás egocentrikus jegyeket visel magán. A nagy könyvtár vezetője
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azért nem siet esetenként a közösséghez, mert úgy érzi, hogy bármilyen cél eléréséhez 
saját erőforrásaiból minden szükséges eszközzel rendelkezik. így azután érdektelen 
a közös eredmények produkálásában és nem akar osztozni a dicsőségben sem, ha azt 
sokkal fényesebb ragyogásban egyedül is elérheti. Szót kell itt ejteni az egyén és közösség 
összefüggésében, a verseny pszichózisáról is. Az egyénileg végzett, szubjektíve elkülönített 
munka versengésre ad lehetőséget és a versenyzők közül csak egy fő érheti el a magas célt, 
a többi versengő lemarad.16 így ugyan nem nagy az esély az első helyre, de ez az esély 
fennáll és a beteljesülés esetén az elismerés nyeresége igen nagy. A csoportos teljesítmény
ben az egyén elhalványulhat. Ezért van annyi különút pl. a komputerizációban, a szabvá
nyok be nem tartásában, a kiadványok túltengésében, stb.

Az egocentrikus magatartás gyakran a megalapozatlan és a humanitást nélkülöző 
önteltségben fejeződik ki. Ki ne lett volna még olyan szituációban, amikor a kollektivitás
ra tisztességesen hajló vezető szerényen felemlít valamely újabbkeletű munkaféleséget, 
netán eredményt saját házatájáról, az előbb említett öntelt személyiség nyomban magá
hoz ragadja a szót és rendre ontja saját intézménye programjait olyan elánnal, hogy általa 
a másik fél létét is semmissé igyekszik tenni.

Az egocentrikus személyiség reakcióit megfigyelve néhány tanulság hasznunkra is 
lehet. Az első: az együttműködés a személyiségtől szociális beállítottságot feltételez, 
ezért csak ilyen alkatú emberekkel lehet együttműködni. A szervezés során arra kell 
törekedni, hogy egy-egy intézménynél az erre lagalkalmasabb személyt (vezető beosztású 
dolgozót) kell bevonni a közös munkába. A második: az egocentrikus személyiséggel nem 
igen lehet együttműködni, ezért a munkáltatókra és a szakmai felügyeletre tartozik az 
a káderpolitikai konzekvencia, hogy a magasabb vezetőposztok betöltésénél a jelölt 
kollektivista adottságait és hajlamait is gondosan kell vizsgálni.

A személyiség magatartását a hatalom jelenléte tagadó viszonyulásra késztetheti. 
Azért van így, mert — miként köztudott — az együttműködés eredete szerint lehet politi
kai döntéstől kiinduló; vagy belső szükségből fakadó szakmai „ráérzés” , szükségszerű 
szakmai elhatározás. Az is köztudomású, hogy az egyén mindig fenntartással van a felsőbb 
kezdeményezéssel szemben, kényszerképzete támad, a szuverenitás tudat nyomban 
akcióba kezd. Ám józan ésszel azt is el kell fogadni, hogy magasabbrendű, nagyhorderejű 
együttműködés a hatalom (kormányzat) közreműködése és támogatása nélkül nem való
sítható meg. Azért nem, mert pl. az infrastruktúra (telekommunikáció) kiépítése és 
a szabványosítás következetes alkalmazása, valamint a nemzetközi munkamegosztásban 
való részvétel kormányzati szintű feladat. Mindezt tudatosítani kell az együttműködők 
körében. Azt pedig tudniuk kell a hatalom képviselőinek, hogy bizalomra épülő konstruk
tív szimbiózis akkor valósul meg, ha a hatalmi eszközöket a közösség működési feltételei
nek javítása céljából alkalmazzák.

A személyiség ösztönzése az együttműködési identitásra

Az előző címszó alkalmat adott az együttműködéssel való szembenállás néhány 
emberi tényezőjének felemlítésére. A bevezetőben viszont arról szóltam, hogy világpoliti-
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kai stratégiai szempontok indokolják ezen a területen is az együttműködés széleskörű 
kibontakoztatását. Hiszen pl. Magyarország sem képes önmagában a szakirodalmi infor
mációellátás komputerizálására; s különösen nem egyetlen intézmény hazánk határain 
belül. Az egyénieskedő különutak példátlan pazarlást eredményeznének, nem beszélve az 
alacsony hatékonyságról és a haladás lassú üteméről. Nincs más választás, mint a jól 
összehangolt munka, a munkamegosztás, az együttműködés.

A téma szakértői rendre egyetértenek abban, hogy általában véve nem megy 
önmagától a közösség szekere. Az előbb idézett holland szociológus Gils azt mondja: 
„minthogy a koordináció célja az emberi szereplők viselkedésének irányítása, az ilyen 
irányítás eszköze a hatalom és a befolyás” .17 A norvég Rúgás professzor hasonlóan véle
kedik: „A kooperáció legnagyobb problémája az, hogy az embereket kell rábírni, hogy 
hatékonyan tudjanak együttműködni” .18

Mi magunk is jól tudjuk, hogy az emberi tevékenység irányai és intenzitása szank
cionáló és kitüntető eszközökkel szabályozható. Az együttműködés tekintetében az 
ösztönzés, az elismerés, a kitüntetés, összefoglalóan: a jutalmazás a legcélravezetőbb 
módszer. A svédek azt vallják, hogy ki kell tűzni a feladatokat és ahhoz pénzt kell adni, és 
akkor megy a dolog.19

A jutalmazás irányulhat az ügyre és a közreműködő személyekre. A feladat jó 
időben érkező céltámogatása igen nagy lendületet ad a közösség munkájához, úgy bővíti 
ésszerűen az együttműködés eszköztárát, hogy közben morális erősítést is végez. 
(A miskolci egyetemi könyvtár vezette vegyipari együttműködést a Műv.Min. 1981. de
cemberében 500 000 Ft céltámogatással segítette, amely igen jó hatást gyakorolt az 
együttműködés menetére, további fejlődésére.) Itt most azonban a személyekkel van 
dolgunk.

A jó és életképes közösség működését, működésének megszilárdulását és elmélyíté
sét igen hathatósan lehet segíteni biztató figyelemmel és tárgyiasult elismeréssel. A szemé
lyekre irányuló elismerés módozatai többfélék lehetnek, de mindenképpen két fő 
csoportra oszthatók: egymás tevékenységének elismerése az együttműködési körön belül 
(a közösség belügye); a kör egészének, vagy egyes tagjainak elismerése kívülről, a fenntar
tó, a felügyeleti vagy társadalmi szerv részéről.

Az együttműködési körön belül minden egyes résztvevő érdemes munkáját azon 
nyomban észre kell venni és honorálni kell. A pszichológia úgy kezeli ezt a folyamatot, 
hogy a jó és hasznos tevékenységben a személyeket időnként meg kell erősíteni, vagyis 
tudatni kell, hogy figyelünk és tetszik amit csinálnak (akció — interakció). Ebben a meg
erősítésben benne van a biztatás is. Az effajta értékelés különösen hasznos akkor, ha 
önbizalmukban gyengélkedő kollegákat segítünk felerősödni. Kérdés azonban, hogy 
körön belül ki végezheti el, ki végezze el ezt a kényes munkát? A válasz: az a személy, 
aki a közösségen belül szellemi vezetőnek számít, annak fogadta el a kollektíva. Mert 
mindig van ilyen személy. Lépten-nyomon hangsúlyozzuk, hogy az együttműködés egyen
rangú felek kötődésén nyugszik, de igaz ám a latin mondás is: primus inter pares = első 
az egyenlők között.

A jutalmazás magasabb eszköztára a fenntartó és a felügyeleti hatóság kezében van. 
Arra nem is lehet panasz, hogy a magyar könyvtárosok munkáját nem övezi elismerés,
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nem kapnak kitüntetéseket, hiszen volt példa a Kossuth-díj és az Állami-díj odaítélésére 
is. A hiba abban van, hogy a honorálás módja — gyakorlata történetileg — az egyéni 
teljesítmény elismerésére idegződött be, szemben a kollektív értékalkotás különleges 
rangjának felismerésével. A kollektív teljesítményt ráadásul magasabb jutalomban kell 
részesíteni, mint az egyéni munkát, éspedig nem összességében, hanem egyéni részese
désben. A pszichológia azt állítja, hogy a kollektív erőfeszítésre csak az a jutalom ösztö
nöz, amely több, minőségileg magasabbrendű, mint az egyéni úton elérhető megbecsü
lés.20 Konkrét formában: ha az egyéni teljesítményt általában miniszteri elismerés hono
rálja, akkor a közösen alkotott értékeket kormányszinten kell minősíteni.

Figyelmeztetni kell arra, hogy a jó együttműködési körből egyes személyek kieme
lése és megjutalmazása nem helyes, sőt veszélyes lehet, akár a felbomlás kiváltójává válhat. 
Mindig a kollektíva valamennyi tagját kell jutalmazni, s azon belül a kiemelkedő tevékeny
séget lehet már differenciáltan honorálni.

Az akarat és a türelem a jutalmazás segítségével ahogy viaskodik az együttműködést 
gátló negatív erőkkel, vele párhuzamosan a közösség aktivitása egyre jobban kibontako
zik A kitűzött, mündig magas cél elérése roppant energiákat szabadít fel valamennyi részt
vevőnél, mert egyenként is meg akarják mutatni, hogy pontosan teljesítik vállalásukat. 
Egy szovjet pszichológus így ír erről: „S valóban, az ember a kollektívában nagyobb 
akaraterőt, fegyelmezettséget és kitartást tanúsít a közös cél elérése érdekében, mintha 
ezeket a társadalmi célokat egyedül akarná megvalósítani. így nemcsak a kollektíva vagy 
az egyesek tevékenységéért felelős személyek ellenőrzésének van jelentősége, hanem 
annak a sokszor megfoghatatlan kollektív hangulatnak is, amely minden embert mozgósít 
a közös feladat teljesítésére, a versenynek és az együttműködésnek az a szelleme, amely 
elkerülhetetlenül kialakul a kollektívában, s mindenkit aktivizál.”21

A tartós együttműködés a személyiség formálódására, a kollektív vonások erősítésé
re is igen pozitívan hat. Az előbb idézett pszichológus erről azt mondja, hogy „A kollek
tívában folytatott élet és tevékenység állandó kölcsönhatást, érintkezést követel, 
amelynek során az emberek kölcsönösen megismerik egymást, s kölcsönösen hatnak egy
másra. Az érintkezés során alakul ki a nézeteknek, a társadalmi események értékelésének, 
az egyes személyek magatartásának azonossága”.22

Senki nem tagadhatja, hogy szakmánknak milyen nagy szüksége lenne az efféle 
összetartozásra.

Az együttműködési témakörben nem hallgathatom el véleményemet : alaposan elma
radtunk az együttműködés emberi tényezőinek és néhány más speciális tünetének kuta
tásában. Végre lássuk be, hogy az örökös szajkózástól nem jutunk előbbre az együttműkö
dés megvalósításában. Bonyolult körülmények és sokarcú jelenségek szövevényében nem 
lehet ösztönösen utat jelölni és módszereket választani, mert azok biztonságát öntörvé
nyűk ismerete adja. Ehhez igen megalapozott kutatómunkára van szükség. Kényelmes 
volna azl várni és követelni, hogy a szakmai felügyelet és a fenntartó legyen annyira 
felkészült, hogy képes legyen orientálni az ilyen jellegű folyamatokat is, de hát ők sem 
lehetnek mindentudóak Ez a feladat a gyakorló szakma dolga, ő ismerje és tárja föl a ha
ladás mozgatóit és azután kérjen segítséget az ösztönzés realizálásához.
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ILLÚZIÓK ÉS REALITÁSOK A TERÜLETI KÖNYVTÁRI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖRÜL

FOGARASSY MIKLÓS

Közkeletű tapasztalat az, hogy a jogszabályokban, hivatalos (rendeleti jellegű) 
dokumentumokban lefektetett elvek és kívánalmak — nevezzük (most) őket a társadalmi 
élet „szuperstruktúráinak” — megpróbálnak „erőszakot tenni” a valóságon. Nem ritkán 
eredménytelenül. A könyvtárügy vidékén is akad erre szép számmal példa. Vegyük csak 
kézbe — mint történeti forrást — az 1956-os könyvtári törvényt, és végrehajtási rendelke
zését: bizony, ma már meg lehetne pirosceruzázni azokat a paragrafusokat és bekezdése
ket, melyeknek előírásai holt betűk maradtak. Míg érvényben volt a jogszabály, e passzu
sok fölött szégyenlős gyorsasággal suhant át a hivatalos tekintet, s nem azért, mert téves 
vagy netán ostoba előírásokról volt szó, hanem mert a jogalkotói akarat előrelátása, 
valóságismerete szenvedett ezekben az esetekben csorbát. Utólagos merengés tárgya lehet 
az is, hogy követelmény és csak viszonylagos elaszticitású, képlékenységű valóság, szándék 
és megvalósítás reális adottságainak ellentmondásait időben felismerve nem lehetett volna-e 
végrehajtani bizonyos program-módosításokat? Mindezt azért bocsátom előre, mert félő, 
hogy újabb könyvtári jogszabályoknak a területi együttműködésről szóló rendeleti irány
vonalaival is hasonló módon járhatunk. Már csak azért is, mert ez a témakör — legalábbis 
a tvrs a végrehajtási utasítás valamint az 1978-as keretrendelet értelmében — nem taglalha
tó szorosan vett könyvtári problémaként; az országos településfejlesztési koncepció 
immár tíz évnél régebbi iránymutatásaival összefüggésben kell azt kritikailag mérlegre 
tenni.

Mi a régió, van-e régió?

Az 1971-ben kiadott, s időközben némileg (tanulságosan) módosított országos tele
pülésfejlesztési irányelvek, melyek az ezredfordulóig kívánták megszabni a hazai település- 
hálózat kialakításának fő vonalait, burkolt formában hat hazai nagy területegység, „régió” 
megrajzolására tettek (halvány) kísérletet. A jogi érvényű dokumentum az országos köz
pontként megjelölt főváros mellé rendelte a budapesti agglomerációs övezetet, és öt 
kiemelt felsőfokú központot jelölt meg: Miskolcot, Debrecent, Szegedet, Pécset és Győrt. 
A többi nem megyei jogú megyeszékhely és jelentős város egyrészt felsőfokú központ
ként, másrészt részleges felsőfokú központként szerepelt ebben a szövegben (az utóbbi 
kategória időközben „felsőfokú társközpont”-ra módosult). A „burkolt” jelleg abban 
nyilvánult meg, hogy a koncepció nem a régiók határait jelölte meg, csupán azt jelezte,
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hogy az ezredfordulóig milyen nagyságú, népességű területek „fölé” rendeli ezeket a kie
melt központokat — a fővárosi régióban (Budapesttel együtt) 2,8 millió, egyebütt 
1,0—1,5 millió népességben jelölve meg a területek lélekszámát és megadta a központi 
városok kívánatos lakónépességének irányszámait is. Nem mehetünk el szó nélkül a mel
lett sem, hogy ez a koncepció a hagyományos, s lényegében még a régi magyar vármegyei 
rendszerre visszavezethető megyei közigazgatási keretek fellazítását kísérelte meg és egy 
részben annál nagyobb, regionális részben (a nem megyeszékhelyek központtá emelése 
révén) annál kisebb területi szerveződések távlati létrehozását tűzte ki célul. Nem lehet 
feladatunk, s kellően részletes információval sem rendelkezünk ahhoz, hogy ezt a lénye
gében három évtizedre szóló (1971—2000) szóló tervet a periódus első harmadában vég
érvényesen sikertelennek ítéljük, leszögezhető azonban, hogy a jogi struktúra nem vett 
„erőt a valóságon” , már csak azért sem, mert „irányelv szinten” maradt, továbbá mert 
a végrehajtás helyi szervei épp azok a megyék lettek, melyeknek megbontása szemben állt 
saját helyi hatalmi érdekeikkel. Az ügy végleges „bukásáról” talán nem is lehet beszélni, 
s jobb — távlati bizalmat szavazva — „halasztódását” emlegetni, s ezt épp a kiemelt felső
fokú központoknak nevezett és a „nem-megyeszékhely” jellegű társközpontok fejlődésén 
is le lehet mérni. Míg ugyanis a középnagynak nevezhető felsőfokú központok (megyék 
központi városainak) fejlődése az elmúlt évtizedben továbbra is lendületes volt, az utób
biak — Nagykanizsa, Baja, Hódmezővásárhely, Sopron — infrastrukturális beruházásai 
tőlük jelentősen elmaradtak, s a kiemelt megyei jogú városok, bár valóban nagy, agglome
ráció-képző centrumokká lettek, messze nem voltak képesek azt a nagyobb területre is 
kiható vonzóerőt gyakorolni, amelyet szerepük sejtetni engedett. Aminek természetesen, 
mély rehajtó társadalmi és politikai (és ezzel összefüggő, de inkább csak mint következ
ménynek mutatkozó: gazdasági) okai vannak.

Érdemes témánk szemszögéből egy pillantást vetni a legújabb statisztikai adatokra. 
Ha a területfejlesztési koncepcióban ki nem fejtett, de sejthető határoknak megfelelően 
csoportosítjuk a mai megyerendszer demográfiai mutatóit (az is mily figyelemreméltó, 
hogy a statisztikai rendszer sem vesz tudomást a koncepció település-típus kategóriáiról!), 
a következő kerekített adatokat kapjuk:

Észak-Dunántúl (Győr központtal): 1,8 millió lakos
Dél-Dunántúl (Pécs központtal): 1,4 millió lakos
Dél-Alföld (Szeged központtal): 1,5 millió lakos
Észak-Alföld (Debrecen központtal): 1,5 millió lakos
Észak-Magyarország (Miskolc központtal): 1,3 millió lakos
Központi régió (Budapest és Pest megyei): 3,0 millió lakos

Mint látható: a településfejlesztési irányelvben megszabott értékeket csak a központi és 
a nyugat-dunántúli terület lépi át. Jelentősen módosul a kép, ha felvetjük a kritikus 
kérdéseket: Nógrád valóban gravitál-e Miskolc felé, továbbá Szolnok Debrecenhez, Fejér 
és Komárom megyék Győrhöz? Ha a tényleges kommunikációs és lakossági mozgások 
dinamikáját és az ezzel összefüggő közlekedési és egyéb vonalakat vesszük tekintetbe, 
félő, hogy nem három milliós, hanem szinte az ország lakosságának felét kitevő „központi 
régió” fogalmához jutunk el. S akkor már: mit kezdjünk a szerves egységeknek csak 
közelhozzá tekinthető „gyepük” régióival?
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Mindezt ily metszetben azért kellett felvetni, mert könyvtári rendszerünk fő vona
lainak megrajzolásánál — a hálózati elv fenntartása mellett — a tvr. és kiváltképpen az 
5/1978-as KM rendelkezés a szakterületivei egyenrangú formációnak mondta ki a „területi 
együttműködési” körök elvét, és a jogszabály mellékletében mindjárt listát is adott az 
egyes együttműködési régiókba tartozó megyékről. Ha ez a lista, érezvén talán a „halasz- 
tás-halasztódás” kényszerét, konkrétan nem is jelölte ki a központi könyvtárakat, végülis 
megrajzolt egyfajta keretet, melynek mentén a szakmai ügybuzgalom és a dolgok ügy
viteli nehézkedése idővel kénytelen mozgásba lendülni, kénytelen feltenni ilyen kérdése
ket: mi is hát a regionális együttműködés? melyek legyenek céljai és tartalmai? elképzel - 
hetők-e változatai? Most már néhány kardinális tervezési kérdés megválaszolása nem 
halasztható, hiszen nem hiányzik a központi könyvtári szerephez tartozó „tudományos 
könyvtári” cím és rang sem, amely formális feltételét képezte egy területi szerveződést 
koordináló központi könyvtári működésnek. S itt, ezen a ponton kell nemcsak a jogisme
retnek, a távlati koncepciók beható tanulmányozásának helyet adni, hanem a józan ész
nek, a valóságismeretnek is. Kérdéses ugyanis, hogy miután a tanácsi könyvtárak időben 
megjelent könyvtárfejlesztési irányelveivel a könyvtárpolitika meglehetősen korán „utána
ment” a területfejlesztési koncepcióban megjelölt céloknak, épp ebben a megyei kerete
ket meghaladó lépcsőben nem „fantomokat” kerget-e, nem „légvárakat” épít-e és ott 
munkálkodik, ahol épp az alapok hiányoznak.

A józanság „pillérei”

Mielőtt elhamarkodottan válaszolnánk a fentiekben felmerülő kétségekre, siessünk 
leszögezni: minden okunk megvan arra, hogy az intézmények közötti területi együttmű
ködés szélesen alapozott változatát a vidéki könyvtárügy, a szakemberek ellátásának elég
gé nem sürgető gondjainak enyhítését kívánja célozni. A célokkal nemigen lehet vitánk, 
s egy olyan országban kiváltképpen nem, ahol a centralizáltságnak, a főváros-központúság
nak oly hatalmas tehertételei vannak, mint nálunk. A Jégvár” még azt sem jelentheti, 
hogy „légből kapott” dologról van szó, hiszen a területi együttműködésnek eleven hagyo
mányai, kudarcai és szép sikerei is vannak a kulturális szolgáltatásoknak ebben az ágaza
tában, és a könyvtárügy nemzetközi tendenciái is erre mutatnak: nálunk fejlettebb könyv
tárüggyel rendelkező országok szakirodaimában is sűrűn találkozni a kooperáció hasonló 
jellegű terveivel és eredményeinek taglalásával. Kérdés marad: mi itt a fürdővíz s mi 
a gyermek, hogy az utóbbit az előbbivel együtt ki ne öntsük?

A regionális könyvtárügy múltjából a szakmai emlékezet őrzi még egy korábbi ún. 
tájkönyvtári koncepció szép lassú és nemes agóniájának képeit. Ki vonná kétségbe, hogy 
Csűry István és a debreceni könyvtárosok céljai és szándékai nagyratörőek és igaz ügyet 
szolgálóak voltak, amikor egy ilyen terv megvalósításába kezdtek? S hogy ne csak debre
ceni példával, s egy régió központ nagyszabású helyismereti ambícióinak emlékeivel fog
lalkozzunk, hadd említsük azt is, hogy a Pécsi — ma már Janus Pannonius nevét viselő — 
Tudományegyetem Könyvtára regionális könyvtári jogon évtizedeken át kapta a köteles
példányokat, amelyekből a dél-dunántúli könyvtáraknak szinte semmi, de semmi haszna
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nem lett, s amely állományrész még ma is jobb sorsra érdemesen porosodik az intézmény 
raktári zugaiban. Nem ezeket a könyvtárakat kellene talán hibáztatnunk, hanem azokat 
a jogalkotókat, akik lehetőséget, személyi es szakmai adottságokat s a települések-intéz- 
mények Közötti tényleges, eleven kapcsolatokat nem kellően ismerve hoztak döntést 
ily természetű funkciókról. Pedig akkor a területfejlesztési koncepció még nem is szere
pelt az irányadó jogi jellegű dokumentumok között.

Félre azonban a negatív példákkal — nézzük a mérleg másik oldalát. A könyvtárak 
közötti — ugyancsak területi szerveződésű — együttműködés ügye az elmúlt években szép 
csendesen és persze igen egyenetlenül előrehaladt azért. Az iméntieknél sokkalta szeré
nyebb és reálisabb dimenziókban. Szép számmal sorolhatók azok a városok, megyék, 
amelynek közművelődési és felsőoktatási szakkönyvtárai közös vállalkozásokat hoztak 
tető alá: folyóiratok lelőhelyjegyzékeit, könyvtári forrásokról szóló adat- és címtári 
tájékoztatókat. A helyismereti munka is, mihelyst nem elmaradások belső gondjaival kell 
küszködnie, s egy-egy megyei könyvtár rangot szerez ezen a téren: természetes módon 
találja meg a könyvtári partnereket... S az egyházi gyűjteményekkel való — sokszor 
szerződéssel alátámasztott, patronáló jellegű — kapcsolatra is lehet jó példákat említeni 
(s épp Debrecenből, az Egyetemi Könyvtár részéről). Az ésszerű munkamegosztás és 
egymásra utaltság eredményeként — s hálózati központ szervező munkája révén — az 
orvosi szakkönyvtári ágazatban is vannak pozitív fejleményei a területi szerveződésnek. 
Igaz, ezek afféle „tudomány ági” területi kooperációk, egy-egy orvosegyetemi, centrális 
szerepű kórházi könyvtár köré fűződve, mégsem lehet szó nélkül elmenni mellettük. 
A veszprémi és a miskolci egyetemi könyvtárak szolgáltatásai túl is nyúlnak a városok 
környékén található ipari üzemek szakkönyvtárain — ők voltaképpen országos kisugárzású 
tájékoztatási vállalkozásokat működtetnek; ám partnereik, részesítő-részelő intézményeik 
jelentős hányada mégiscsak egy-egy szűkebb vidék, régió intézményei, vállalatai közül 
valók. Mi ennek a tanulsága? — tehetjük fel ismét a kérdést. S a válasz ez: eleven igények, 
szükségletek és az erre válaszolni kész könyvtári tevékenység megléte esetén az élet 
mészetesen színes és gazdag szőttese" igenis létrehoz területi jellegű könyvtári „társulá
sokat", melyeket felkarolni, támogatni, továbbfejleszteni központi akarat és felelősség 
dolga. De — és ez legalább olyan fontos konklúzió — nem formalizált és nem „nagy 
régiókra” kiterjedő változatokat szemlézhetünk, hanem a könyvtári élet és a tájékoztatás
ügy természetes demokratikus, célirányos vállalkozásait. Mihelyst — jogszabályban rögzí
tetten — merev keretekre próbálnánk szabni a dolgot, s egy egyéb tekintetben is kiéretlen, 
életképességét még alig bizonyító regionális koncepció szabványát próbáljuk modellszerű
en ráerőltetni vidéki könyvtáraink valóságára, félő, hogy kudarc és fölös „anyaggyártás” 
lesz a kétesnek is aligha nevezhető végeredmény.

A kötelespéldány-ügy környéke

Akad azonban a témakörnek egy olyan vonatkozása, mely újabb megfontolásra 
késztethet. Történt ugyanis valami, amit a vidéken élő szakemberek ellátását, könyvtári 
igényeik kielégítésének ügyét — legalábbis perspektivikusan — előrelendítette, s amelynek
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keretei eme regionális könyvtári színtérre vannak szabva. A kötelespéldány elosztás új 
rendjére, az egyes régiókba jutó teljes, ám helyileg megosztottan őrzött, feltárt dokumen
tumbázisra gondolunk. Az e körül fellángolt és jogos viták elükével, s a munkamódszerek 
időközben történt kialakulását is tekintetbe véve: látszik már e döntés jót, rosszat egy
aránt mutató mérlege. Megfelelő színvonalú fogadó könyvtár esetén nemcsak az állomány 
raktári bázisa növekszik megbízhatóan, hanem a kötelespéldányokból is gyarapodó gyűj
temény a helyi szakembereknek szóló szolgáltatások bázisává is válhat. A rendszer gyengé
je abban mutatkozik, hogy a fogadó intézményekről való döntés sokszor „jobb híján” 
történt. Hiszen hogyan lehetne például egy szakirányú, szerény képességű műszaki főisko
lai könyvtár egy egész országrész általános műszaki tájékoztatását ellátó (szolgáltatást 
közvetítő) intézménye? — hogy csak egy tipikus kérdéssel példázzuk a problémát. A vidé
ki könyvtári rendszer sok gyenge pontja, „fehér foltja” mutatkozik meg ebben — s az 
okok mégcsak nem is közvetlenül könyvtáriak. Ha felsőoktatási rendszerünk fontos 
intézményeit egy országos térképre vetítjük és megnézzük a „szóródásokat”, aligha lehet 
remélni, hogy minden égtájon lelni fogunk erős egyetemi, főiskolai könyvtárat, s különö
sen nem minden'‘szakirány szerint. Márpedig a megyei és városi könyvtárak mellett első
sorban ezzel az intézménytípussal kell és lehet számolnunk. (Legalább zárójelben szerepel
jen az a témánkkal többé-kevésbé összefüggő tény is, hogy az új kötelespéldány rendelet 
regionális elosztás elve — egyebek között — azon az „áron” valósult meg, hogy a megyei 
könyvtárakat megfosztotta a helyismereti gyűjtés terén korábban élvezett helyi köteles
példány joguktól. S mivel itt egy jól megalapozott és országosan előrehaladott könyvtári
szolgáltatási szakterület csonkításáról van szó, kétlem, hogy amit ezen a „vámon” nyerni 
lehetett, megérte-e azt, amit a „réven” elvesztettünk.)

A kötelespéldányok elosztásáról szóló megjegyzések után válaszra vár a következő 
kérdés: a részesülő és szolgáltatásokra hivatott intézmények közepes állagát és teljesítő- 
képességét szemügyre véve, elképzelhető-e, hogy mint „pillérekre” rájuk építsünk egy, 
az állományi forrásmegosztásnál szélesebb szabású regionális könyvtári ellátást? Vála
szunk a leghatározottabb nem.

És eddig az állományi alapoknak csak az egyik részéről volt szó. Nincs kellően friss 
adatunk, de a korábbi országos szakkönyvtári statisztikák adatai alapján körülbelül megál
lapítható hogy a hazai teljes szakkönyvtári vagyonnak (kb. 55 millió) közel harmada 
található vidéki szak- és felsőoktatási könyvtárakban (kb. 16—18 millió egység). Ha 
nagyon mechanikus is az eljárás, osszuk csak el ezt az utóbbi mennyiséget öt részre. 
3 milliós nagyságrendet kapunk. Ezzel szemben: a fővárosban közel 40 milliós szakkönyv
tári összállomány található. A mennyiségi aránytalanság még nem szükségszerűen jelent 
minőségi differenciát is, de a történeti forrásokat és kurrens külföldi beszerzéseket is 
tekintetbe véve azt hiszem okkal feltételezhetjük, hogy — mutatis mutandis — egy hatal
mas központi, fővárosi „könyvtári régió” van, s egy szükség szerint ehhez tájolódó vidék. 
Amely attól, hogy könyvtáraikat formálisan egy tető alá hozzuk, még nem lesz más. 
Függetlenül attól, hogy sok vidéki városunk szakmai ambiciózussága relative több ered
ményt hozott az elmúlt években közművelődési és szakkönyvtári téren, mint a hatalmas 
fővárosi könyvtári — hadd írjuk le óvatos határozottsággal — „vízfej”.
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A külföld példái

Nagy keletje lett az elmúlt években, évtizedben a területi könyvtári együttműködés 
jelszavainak és programjainak világszerte — Kamcsatkától Kaliforniáig. A fogalom azonos
sága persze nem fedheti el eltérő tartalmát, értelmezését. A szocialista országokban a már 
kialakult hálózati, vertikális ellátórendszerek illetve ilyen jellegű párhuzamos hálózatok 
territoriális egybekapcsolása, koordinatív szolgáltatási csatornáinak összeépítése a cél. 
Az analógiákat látszólag itt kellene keresni — szovjet vagy NDK-beli mintákban.

A fejlett könyvtárüggyel, a mienkénél sokkalta magasabb technikai színvonalon 
szervezett könyvtári szolgáltatásokkal bíró országok szakterületi-területi együttműködési 
(országos központokhoz és nagy egyetemi és szakkönyvtárakhoz kapcsolódó) rendszerei
nek a hátteréből hiányzik az az irányítási, „módszertani” struktúra, mely tájainkon 
ismerős. Az együttműködés, a kooperáció ott az egyre emelkedő pénzügyi fordítási 
terhek miatt, józan munkamegosztás alapján és — ami nagyon fontos — a számítógépes 
információtárolás és -visszakeresés bázisai alapján jön és jö tt létre. S az erről szóló cikkek 
ezt az utóbbi tényezőt az egész ellátási-szolgáltatási rendszer punctum saliensének ítélik. 
Hollandiában éppúgy, mint Ausztráliában.

Újabb kérdésként adódik: mindezek a példák (még ha perspektivikus mintának 
tekintjük is őket) nem épp a rokon fogalom miatt téveszthetnek meg, s ami ezekben 
a miénknél sokkalta nagyobb, népesebb országokban egy-egy régió, az a magyar léptékek 
szerint szinte a fé l országot, ha nem az egészet jelenti? Szabad-e a kilencvenháromezer 
km2-ért szeletelni, s épp könyvtárilag, amikor a történeti fejlődés eredményeként arány
talanul elosztott, főváros-centrikus rendszerrel vagyunk kénytelenek számolni? A holland 
minta, ahol a regionális könyvtárak rendszerének kiépítésével ugyancsak fáradoznak, 
ezért nem vehető példának. S a nyugatnémet változatok, ahol nem csupán tartományokat 
átfogó területi kooperációs körökre találunk példát, hanem a szakirodalomból ismerünk 
ezeknél kisebb könyvtári régiókat is, melyek egy-egy modern, jól felszerelt egyetemi 
könyvtár körül épülnek ki, kihasználván a korszerű kommunikáció és járműközlekedés 
minden csínját-bínját és helyi adottságait. Ha valami, talán ez az utóbbi felelne meg lépté
keinknek és belső, természetes könyvtárfejlődésünk irányainak — merül fel bennünk 
a gyanú; ilyen minták nyomán kellene terveket kovácsolni.

Városi könyvtárpolitikát! Jót!

Kanyarodjunk vissza a hagyományokról, előzményekről szóló megállapításoknak 
ahhoz a részéhez, melyben arról szóltunk, hogy az elmúlt évek során egy-egy szűkebb 
területi egységen (városon, várost körülölelő ipari övezeteken belül) igenis létrejöttek 
életképes, hasznos, példának tekinthető együttműködési vállalkozási formák.

Véleményünk szerint itt kellene meglelni a tovább vezető szálakat, a helyi könyvtári 
források nyilvánossá, közhasznúvá tételének közös ügyében. Mert erre a legeltérőbb típu
sú településeken — olyan egyetemi városokban, mint Debrecen és Pécs, és olyan főiskolá
val sem vagy alig rendelkező városban, mint Szolnok és Székesfehérvár — egyaránt akad
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példa. Itt, a magyar urbanizálódás és az ezzel szorosan összefüggő tájékoztatási igény eme 
eleven centrumaiban kellene horizontális irányú és ésszerű gyarapítási, szolgáltatási 
együttműködési rendszereket kifejleszteni. Szaktárcák, helyi tanácsok és központi könyv
tári felügyelet támogatásával. Melyek lehetőségeik, igényeik és földrajzi elhelyezkedésük 
függvényében építhetnék ki az országos szaközpontokhoz, illetve más (pl. centrális szere
pű egyetemi könyvtárakhoz) való információs kapcsolatrendszerüket. Ami sokkalta 
bonyolultabb, de természetesebb és elevenebb formációt igér. Talán nem is várost : felső
fokú központot kellene mondani, hozzáértve mindazt a realitást, ami ezeknek a települé
seknek a megyei funkciójából illetve vonzáskörzetükre gyakorolt „agglomeráló” hatásából 
adódik.

Azon az úton elindulni ugyanis, amit a vonatkozó rendelkezés megjelöl (3—5 megyé
re kiterjedő méretekben), felettébb kétségesnek látszik. Bár ezt a formát sem kellene 
végérvényesen kizárni, de semmiképpen sem erőltetve, hogy ott is' megvalósuljon, ahol 
ennek sem területi, sem könyvtári körülmények nem kedveznek, ahol erre könyvtárilag 
,se pénz, se paripa, se fegyver”. Vegyünk egy példát: az észak-magyarországinak nevezett 

és Borsod-Abaúj»Zemplén valamint Heves és Nógrád megyéket egybefoglaló régiót. Nem 
valószínű, hogy mondjuk a salgótarjáni Megyei Kórházban vagy a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola helyi tagozatán felmerülő szakirodalmi igényt a régióközpontból — Miskolcról — 
gyorsabban, megnyugatóbban lehetne kielégíteni, mint a fővárosból. Annak viszont 
nagyobb jelentősége lenne, ha a meglévő gyűjtemények, szakirodalmi igények alapos 
feltérképezésével és egyfajta helyi közös könyvtári stratégiával a nógrádi megyeszékhely 
információs ellátása helyes irányba állna és ennek konkrét eredményei születnének. 
Demokratikusabb, korszerűbb, a közösségek igényeire közvetlenebbül reagáló változat
nak látszik ez.

Ám tételezzük fel, hogy központi támogatással segítve valahol mégis reális esélyei 
vannak egy megyehatárokat átlépő és nagyobb területegységeket, több nagy, teljesítőké
pes könyvtár munkáját összehangoló együttműködési rendszer megteremtésének. A közös 
folyóiratjegyzékeken, lelőhelykatalógusokon túl egyfajta tájékoztatási apparátus (refeiral 
centre) felállítása feltétlenül szükségesnek fog mutatkozni, és mindez talán azzal az előny
nyel is járna, hogy központi könyvtára révén idővel ez a vidék közvetlenül kapcsolódik 
a majdani fővárosi számítógépes adatbázisokhoz, szakközpontokhoz, szolgáltató intéz
ményekhez. Feltételezve a könyvtárközi kölcsönzés helyi intézmények közötti gyors, 
zökkenőmentes útját, a telex- és távhívóberendezéseken keresztüli gyors kommunikációt 
és bízva abban, hogy a (kölcsönös) másolatszolgáltatásban közhaszonra venne részt vala
mennyi szóbajöhető érdemi könyvtár — akkor sem jutunk tovább civilizált, korrekt 
szolgáltatási rendszer megteremtésénél. Amihez, ha tárgyi és személyi feltételek intézmé
nyenként adottak, különösebb szervezés nem is szükséges. Mert arra venni az irányt, hogy 
külön országrésznyi számítógépes adatbázisokat létrehozni, amikor (legalábbis a tervek 
szerint) a központi, országos nyilvántartások korszerű tárolásának és visszakeresésének 
a perspektívájával kell számolni, elhamarkodott lépésnek tűnik.

Még a könyvtári rendszerünk peremvidékén létező, ugyanakkor a vidéki kutatási 
forráshelyek, gyűjtemények között jelentős értéket képviselő egyházi könyvtárak (régi 
középiskolai gyűjtemények, múzeumi, levéltári könyvtárak) „beemelése” a könyvtári
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szolgáltatási színtérre is jobban elképzelhető egy jó városi vagy nevezzük „kis-regionális” 
együttműködés néven. A közvetlen és nem személytelen kapcsolatok — sokszor nem 
kellően méltányolt emberi tényezők! — is sokat jelentenek az ilyen természetű ügyek 
sikerében.

Könyvtárügyünk ismert (s nem is szorosan vett szakmai eredetű) jelensége, hogy 
„valahol fenn” megtervezik valaminek a „tetejét” , jó esetben a „ház homlokzatát”. 
Nem törődve azzal, hogy lesz-e mész, cement, homok, s milyen természetű téglák, kövek 
állnak majd rendelkezésre az épület felhúzására. Pedig érdemes lenne figyelni arra is, hogy 
milyen terepen dolgozunk, s milyen az a valóság, mely maga szabja ki, s jelzi előre 
a számára kézenfekvőén szükséges intézményeket, dolgokat, szerveződéseket. Az életide
gen szuperstruktúrákat pedig leveti magáról: lassan, fondorlatos módon kimúlásra ítéli 
őket. Félő, ha illúziók és realitások nem válnak majd széjjel a regionális könyvtárügy 
terveiben, ezzel is hasonló módon járunk. S akkor aztán friss törvényeinket, rendelkezé
seinket — mihelyst elmúlik pár év, évtized — megint megpirosceruzázhatjuk.

Hélène Desvals:Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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ELLÁT-E A KÖNYVTÁRELLÁTÓ?

GYŐRI ERZSÉBET

A címbeni kérdésre minden bizonnyal kórusban érkezne a válasz: „de hogyan?!”.
Az 1952-ben létrehozott szervezet mindig is az aktív kritika tárgya volt, s bizonyára 

sokáig az is marad. A könyvtári szaksajtó többnyire a periférián említi, leggyakrabban 
a „kék ceruzáról” esik szó, megméretik más, haladottabb technikájú országok tevékeny
ségének a tükrében, s bizony könnyűnek találtatik. Csak magánbeszélgetésekben hangzik 
el ritkán, hogy minden jogos kritika mellett igazán akkor vennénk észre, ha nem lenne, 
ha valamilyen oknál fogva, máról holnapra megszűnne.

Harminc éves fennállása alatt szervesen beleépült a magyar könyvtári rendszerbe 
s a három évtized talán reményeket is ébreszt egy teljeskörű mind kevesebb hibával dolgo
zó Könyvtárellátóra.

Európa különböző országaiban működő hasonló szervezetek önálló vállalkozások, 
amelyeket a könyvtáros szakma — testületekbe tömörülve — tart fenn, vagy maga a kultu
rális kormányzat. Kevés kivételtől eltekintve nem profilérdekelt szervezetek, működé
sükhöz az alaptőkét, a szakmai irányítást viszont éppúgy biztosítják, mintha tőkeorien
táltak lennének. Nálunk valami oknál fogva a kezdetektől a könyvkereskedelem szerveze
tében kapott helyet, s ez sokáig determinálta is a tevékenységi körét. A kereskedelmi 
pozíció azt a meggyőződést is táplálta a használókban, az ellátottakban, hogy a tevékeny
ség csupán üzleti érdek.

Furcsa módon nyűt vitákban soha meg nem fogalmazódott a kérdés: föltétlenül 
kereskedelmi vállalkozásnak kell-e lenni a könyvtárellátásnak? Tevékenysége legteljesebb 
körű bírálatát a III. Országos Könyvtáros Konferencia előkészítő anyagában találhatjuk.1

Mind a mai napig az ott megfogalmazott programot tartjuk ideálnak, célnak. Ha 
a késettség tudata mellett van még ami fájó, akkor annak kell éreznünk azt a tényt, hogy 
azokban az években a könyvtárak fejlesztésének felfelé emelkedő korszakát éltük, s velük 
együtt nem növekedhetett a szolgáltatás köre és színvonala. Természetes, hogy a gazdaság 
„egészségi állapota” mindig meghatározója a szolgáltatások fenntartásának és minőségi 
javításának. Soha nem volt nagyobb szükség a megbízható központi szolgáltatási rendszer
re, mint a takarékosság az ésszerűsítés esztendeiben. A jól szervezett könyvtárellátó min
dig és mindenütt a munkaerővel való gazdálkodást is lehetővé teszi, bizonyos tekintetben 
pótolni tudja a hiányzó szakértelmet, ugyanakkor hozzá is segít az ismeretek megszer
zéséhez, egy egész országban garantálni tudja az azonos minőséget és központi funkciója 
révén az alacsonyabb előállítási költséget is biztosítja. Ezek az érvek valószínű, hogy 
minden használó előtt ismertek és senkit nem kell meggyőzni állításunk valódiságáról.
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Mint, ahogyan e sorok íróját sem kell felvilágosítani arról, hogy mindez akkor ér valamit, 
ha a rendszer hibamentesen, zökkenők nélkül működik.

Sorolhatnánk itt tisztes számadatokat a szerződött könyvtárak ezreiről, a növekvő, 
de előre ki nem számolható forgalomról, a fokozatosan kiépülő szolgáltatási rendszerről, 
de nem kívánunk bizonyítványt magyarázni, gondoljuk, hogy partnereink elsősorban 
a jövőre kíváncsiak, arra, hogy hogyan kívánjuk szolgálni a magyar könyvtárügyet.

Hogyan tovább?

A Könyvtári Figyelő 1981/6. számában Bereczky László beszámolt az Új Könyvek 
c. állománygyarapítási tanácsadóról.2

Dolgozata nagymértékben megkönnyíti helyzetemet, nem kell előtörténetet írnom, 
s nem kell programot sem felvázolnom. Az Új Könyvek c. tanácsadó hisszük, hogy jó 
segédeszköz, s nem csupán az állomány gyarapításában, hanem a valóságos olvasószolgá
lati munkában, a könyvtári reference szolgálatban is az. Éves kumulációi, retrospektív 
ajánló bibliográfiái igazi tájékoztatási műszerként szolgálhatnak a könyvtárakban, kisebb 
szakkönyvtárakban. Bibliográfiai közlései az MNB feldolgozó szalagjáról származnak, 
megkönnyítik a könyvtárakban az üj szabvány alkalmazását. Az Új Könyvek szerkesztő- 
gárdája összeszokott, jól funkcionáló team, munkatársaik a Könyvtárellátó gondjait és 
lehetőségeit egyaránt ismerik, kölcsönösen inspiráló hatást gyakorolnak egymásra.

Érdemes lenne — különösen most a racionalizálások korszakában — megvizsgálni 
annak a lehetőségét, hogy például miként működhetne ez a szervezet a Könyvtárellátó 
testében. Az északi országok könyvtárellátóiban mindenütt van bibliográfiai osztály; 
létrejöttük idején a miénkhez hasonló módon valamiféle együttműködés volt csupán; 
fejlődésük során integrálódtak. Jelenleg szerteágazó együttműködési megállapodásokkal 
próbál a Könyvtárellátó talpon maradni, ami a sokszámú partner miatt nem mindig sike
rül és sok esetben az egységet veszélyezteti.

Nézzük csak a bibliográfiai szempontokat!
1. A magyar nyelvű könyvújdonságok bibliográfiai leírásait az Országos Széchényi 

Könyvtártól, a Nemzeti Bibliográfia szerkesztőségétől veszi meg a Könyvtárellátó. 
A művekről készült recenziókat az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
tól (Új Könyvek szerkesztősége) kapjuk, ehhez évente meghatározott összegű támogatást 
nyújt a Művelődési Minisztérium, a támogatás összege az ismertetett művek növekedésével 
arányosan csökken.

2. A Nemzetiségi Új Könyvek négynyelvű sorozatához az Állami Gorkij Könyvtár 
állítja össze a bibliográfiai leírásokat, ehhez is nyújt anyagi támogatást a minisztérium; 
itt is a művek növekedésével arányosan csökken a támogatás összege.

3. Az Új Hanglemezek c. kiadványhoz a bibliográfiai leírásokat 1982-től ugyancsak 
az Állami Gorkij Könyvtár szolgáltatja. Ennek a tevékenységnek nincs pillanatnyilag 
anyagi fedezete, beleépül a könyvtár hivatalos napi munkájába, de éppen ezért nagyon 
nehéz a Könyvtárellátó ügymenetébe zökkenők nélkül illeszteni. A könyvtár feldolgozási 
üteme más, mint amit a központi ellátás igényel.
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4. Az elmúlt év utolsó negyedévében indítottuk útjára új szolgáltatásunkat Diafilm- 
újdonságok címen. Az ehhez szükséges bibliográfiai leírások egy újabb könyvtártól szár
maznak majd, pillanatnyilag nincs anyagi fedezete.

A felsorolásból talán kitetszik, hogy a jövő mindenképpen egy bibliográfiai osztály 
létét feltételezi.

Ha sorra vesszük a szolgáltatásokat, nyüvánvalóvá válik, hogy azóta beszélhetünk 
fejlődésről, amióta a központi cédulaszolgáltatás megindult, környezetében megszülettek 
és növekednek az információs források. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a könyvtári szük
ségleteknek még mindig csak egy részét elégíti ki a Könyvtárellátó. Az egész könyvtáros 
társadalom tudja, hogy feladataikat csak akkor teljesíthetik, ha a jelenleginél sokkal szín
vonalasabb és sokkal szélesebb körű szolgáltatásban részesülnek.

Az elvi irányítás is tisztában van mindezekkel, de a gyakorlatban „sajnálatos módon 
— még mindig nem elég nyilvánvaló, hogy a könyvtárügy fejlesztése elképzelhetetlen 
a könyvtárellátás fejlesztése nélkül.” Az idézőjeles mondat a III. Országos Könyvtáros 
Konferencia már idézett előkészítő anyagából való. A tizenkét esztendő annyit javított 
a helyzeten, amennyit a vállalat önerőből meg tudott oldani, s ez nagyon kevés a közben 
növekvő igények miatt is.

A kérdés — „Hogyan tovább?” — nem költői, eldöntendő a kulturális kormányzat 
részéről. Amennyiben nem kívánja az egyes tevékenységi formákat dotálni az állam, úgy 
a vállalati gazdálkodás teljes körű törvényeit kell érvényesíteni, ha a könyvtárak központi 
ellátásának kérdése, javítása anyagi áldozatokat is megér, akkor a jövőben ezt kell szabá
lyozni és egyértelművé tenni.

A teljes körű ellátásért

A magyar és idegen nyelvű irodalom könyvtári használatra alkalmassá téve eljut 
tehát a könyvtárakhoz. Itt sincs minden rendben, a magyar nyelvű könyvújdonságokból 
az elmúlt évben igen hiányosan szállítottunk. Kevés vigasz, s főként nem pótolja a köny
vet, hogy elsődlegesen a megnövekedett könyvtári igények okozták a nagy hiányokat. 
Jogos sérelem hogy a könyvek későn érkeznek meg a könyvtárakba, ezen a helyzeten csak 
az előrendelés bevezetése segíthet, amihez az első lépéseket megtettük, legalább két 
esztendő kell még a megvalósításához. A számítógépes nyilvántartást mielőbb meg kell 
teremteni, de mindaddig amíg raktározási gondok fojtogatják a vállalatot, nyilvánvalóan 
raktárát fog építeni.

A hanglemezek, kazetták forgalmazása már a szolgáltatások bővítését jelezte, ehhez 
társul most a diafilmek leírásokkal együtt való eljuttatása. A mikrofilmes információhor
dozók iránt ugyan még kevés az igény, reméljük majd egyre több lesz. A hátrányos 
helyzetű olvasók ellátása úgy tűnik megint a Könyvtárellátó asztala lehetne. Gondolunk 
itt a hangos könyvekre és az öregbetűs könyvekre. Folynak is tárgyalások ezekben a kér
désekben, igaz, hogy a Hanglemezgyártó Vállalat és a hivatásos könyvkiadók is kitérő 
válaszokat adnak. A megoldást itt is a közös összefogás jelenthetné, valamint az állami 
akarat kinyilvánítása, mely valóban fontosnak tartja ezeket a feladatokat. Régi óhaj meg-
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valósításához fogtunk 1982-ben: a könyvtári bútorok és felszerelési cikkek árusításának 
megszervezését indítottuk el. Nem csupán a kereskedelemben kapható bútorok terjeszté
sét tartjuk feladatnak, hanem teljes könyvtári bútorcsalád terveztetését és forgalmazását. 
Rövid időn belül kézhez vehetik partnereink azt a katalógust, amelyik cikkeinket ajánlja, 
bemutatótermet hozunk létre, ahol funkciójukban tekinthetik meg a könyvtárosok és 
fenntartóik az egyes bútorokat, eszközöket.

Minden eddigi tevékenységünk azt igazolta, hogy szállításaink csak akkor lehetnek 
pontosabbak, ha biztos nyomdai háttere van munkánknak. Nem kell túl szabadjára 
engedni a fantáziát ahhoz, hogy jól működő és gazdaságos kiadóként képzeljük el 
a Könyvtárellátót. A könyvtári szakirodalom tisztes gazdája lehetne egy a jelenleginél 
jobban felszerelt és gazdaságilag ösztönzött nyomda. Megvalósítása kultúrpolitikai elhatá
rozás, jobban koncentrált anyagi bázis kérdése. 1980-ban és 1981-ben több,a könyvtárat 
és olvasást népszerűsítő plakáttal, szórólappal, ajánló bibliográfiával jelentkeztünk — jó 
fogadtatásra talált. Ez is arra bátorít bennünket, hogy újabbakkal kopogtassunk a könyv
tárak ajtaján. Mind ez ideig megoldatlan a retrospektív állománygyarapítás, most indítjuk 
útjára az antikvár kereső szolgálatot. Bizonyára sok könyvtáros munkaidejét, utazását 
lehet megtakarítani majd ezzel a formával. Értelmet kaphat a könyvtárak desiderata 
katalógusa, hisz ez többnyire csak növekszik. A teljesíthetetlen kérések pedig hasznos 
alapként szolgálhatnak a reprintek, vagy mikromásolati tervek készítéséhez, s ily módon 
ebben is lehetne kezdeményező a Könyvtárellátó. A már évek óta alkalmazott könyvtári 
kötés színvonalát is javítani kellene, választási lehetőséget biztosítva a könyvtáraknak 
a kiadói és a könyvtári kötés között. El kell rövid időn belül jutni oda is, hogy újrakötést, 
teljes folyóiratévfolyamok kötését is vállalni tudjuk. Mindezekhez természetesen saját 
kötészet szükséges, nem elegendő a jelenlegi bérmunka kapacitás és színvonal.

Biztosan nincs messze az idő, amikor jó célgépekkel nagy gyűjtemények rekatalogi
záló tevékenységét is vállalni lehet, rengeteg időt és mechanikus munkát megtakarítván 
ezzel a könyvtáraknak.

A szakma jó, vagy rossz közérzete igen erősen érzékelhető a központi szolgáltatások 
környékén, így a Könyvtárellátóban is.

A magunk részéről hiszünk abban, hogy minden olyan funkció vállalása és végzése, 
ami központilag korszerűbb, csak javítja a közérzetet, s végső fokon szolgálja az olvasót, 
akikért valamennyien dolgozunk.

JEGYZETEK 1 2

1. MÁTÉ György: A Könyvtárellátó kérdései. = III. Országos Könyvtáros Konferencia. Országos 
Központi Szolgáltatások. Az 1970. október 8 — 9-i ágazati ülés anyaga. 402—406.p.
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MEGÚJULÁS KÉRDŐJELLEL?
Válasz Mezey László Miklósnak*

SÁNDOR ERNŐ -  SONNEVEND PÉTER

Nem gyakori az az öröm, amellyel Mezey László Miklós a szakmabelieket megörven
deztette : bírálatot írt az egyik nemzeti könyvtári szolgáltatás, a cikkrepertórium átalakí
tásáról, ezzel kapcsolatos gondolatairól, gondjairól. A téma iránti eleven érdeklődést már 
a három évvel ezelőtti egyesületi vita is előrevetítette. (Legalább zárójelben hadd kívánjunk 
hasonló részvételt a“többi „központi szolgáltatás” sorsában is, remélve, hogy néhai Csűry 
István és Szentmihályi János elejtett stafétabotját lesz, aki hivatottan átveszi.)

Örömünk azonban nem üröm nélküli, mivel bírálónk terjedelmes írása: 1. kevés 
pontos érvet, önálló gondolatot; 2. kevés hasznosítható javaslatot tartalmaz. E fenntartá
sainkat alábbiakban indokoljuk. Ám előbb egy stilisztikai észrevétel: ismerjük és elfogad
juk a honi hagyományt, miszerint a bíráló — a közösséget, a nyilvánosságot képviselve — 
többesszám első személyben nyilatkozik, de kételyünk támad, ha Mezey László Miklós 
„végső összegzésében” már „valamennyi használó” nevében kívánja ezt tenni. (Esetünk
ben a többesszám csupán a válasz szerzőpárosát — a kiadvány felelős szerkesztőjét 
s a szerkesztőség felelős vezetőjét jelöli.)

Bírálónk pro és kontra érvei, állásfoglalásai

Tekintsük át előbb bírálónk egyetértő észrevételeit!
Mezey László Miklós elfogadja a nemzeti könyvtár vezetőségének döntését, amely

nek alapján a Repertórium a szerkezeti reform keretében „tematikában — ésszerűen — 
zsugorodott” (miért éppen zsugorodott?), azáltal, hogy a mezőgazdasági, műszaki és 
orvosi szakbibliográfiákat az illetékes szakközpontok gondozzák, velünk együttműködve, 
tehát hasznosítva a tőlünk kapott ún. „szóródó” anyagot.

Bírálónk néhány szakterületet vizsgálva úgy látja, hogy „valamelyest szélesedett 
a földolgozott folyóiratok, lapok száma? Szeretnénk ezt teljes adatokkal illuszt
rálni: 1980 júniusában, amikorra a nem folyóirat jellegű kiadványok (évkönyvek stb.) 
feldolgozása viszonylag teljessé vált, 615 forrásból dolgoztunk, 1982 januárjában pedig 
már 736-ból. Tehát valóban „valamelyest szélesedett” a forrásbázis.

* Könyvtári Figyelő. 1982/2. 133 —142.p.
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Ha jól értjük, bírálónk egyetért a szakrend általunk foganatosított egyszerűsítésével 
(„összeszedettebbé vált az anyag és áttekinthetőbbé” bár sajnálja a helytörténet beolvasz
tását a Magyarország története szakcsoportba. (Ez nem elvi kérdés, valóban elképzelhető 
önálló szakcsoportként is, bár szerintünk a magyar hely történetírás a magyar történet- 
tudomány része, s a vonatkozó anyagok visszakeresését a tárgymutató segítségével biztosí
tottnak látjuk.)

„Mindenképpen fejlődést mutat az új Repertórium mutatója a korábbihoz képest... 
Az újhoz már igazi tárgymutató csatlakozik...” — olvassuk a támogató állásfoglalást. 
A tárgymutató elemző értékelését is szívesen vettük volna...

Következzenek ezután az írás bíráló megállapításai.
„Jogos kérdések” — szögezi le bírálónk tömören Zöldi Péter azon aggályaival kap

csolatban, hogy hova vezethet a Repertórium „felszeletelése” , s a szakbibliográfiák okán 
netán az MNB Könyvek Bibliográfiája is felosztható. Zöldi inkább szellemes mint megala
pozott kérdésfeltevésével nem kívánunk vitázni, csak megígérjük, hogy nem szándékozzuk 
felszeletelni a nemzeti könyvbibliográfiát, viszont nem átallunk ellentmondást sejteni 
bírálónk ,jogos kérdései” és fentebb idézett pozitív állásfoglalása (ld. „tematikában 
— ésszerűen — zsugorodott”) között.

A bírálat Elemzés című fejezetében leírtak számos—a Repertórium 1980. és 1981. 
évi 3—3 számára vonatkozó — adatsorral lényegében társadalomtudományi válogatási 
elveinket-gyakorlatunkat kérdőjelezik meg. (Némely adatsor célzatát nem egészen értjük, 
mint pl. a terjedelem-csökkenésre vonatkozót; mi mindenesetre azt az eredményt, hogy 
a füzetek összterjedelme 1981-re a felére, 200 nyomdai ívről 100-ra csökkent, örömmel 
konstatáljuk.)

Bírálónk láthatóan küszködik a nemzeti bibliográfiai teljesség kérdésével, érezve, 
hogy ez cikkek esetében másképpen jelentkezik, mint a könyveknél és egyéb dokumen
tumtípusoknál. Egy helyütt úgy vélekedik, hogy a) a nemzeti cikkbilbiográfía „szükség
szerűen válogató” , b) a Repertórium a „számára megmaradt területeken sem teljességre 
törekvőén” listázza az anyagot. Mi az első megállapítással bátorkodunk egyetérteni, amit 
úgy értelmezünk, hogy a még oly pontos gyűjtőköri határok betartása sem jelenthet 
mechanikus eljárást.

Bírálónk a 3—3 vizsgált szám társadalom- és természettudományi tételszámai alap
ján úgy véli, hogy „valamelyes csökkenés tapasztalható mindkét tudományág területén” . 
Hadd vessük mi össze az általunk korábban vizsgált 1979-es évet (ld. Könyvtári Figyelő. 
1980/6. 603.p.) az 1981. évvel. Társadalomtudományi tételek: 9902 (1979 — 12309 
(1981); természettudományi tételek: 2740 (1979 — 2911 (1981). A többlet 2407, illetve 
171 címleírás.

Forrásainkat vizsgálva bírálónk kevésnek találja a napilapokból válogatott cikkek 
számát, s külön felhívja a figyelmet a „tudomány számára hasznosítható írásokon” kívül 
a művészeti bírálatokra, kritikákra. Mi a napilapokból is az általánosan érvényesített gyűj
tőköri elvek szerint választjuk ki a tanulmányértékű — vagy azt megközelítő — írásokat. 
Nem kívánunk tehát a napilapok esetében más elveket érvényesíteni — akkor más lenne 
a repertóriumunk. A kérdés megvilágítása végett lássunk egy konkrét külföldi példát: a 
cseh repertórium — készül a prágai Állami Könyvtár szerkesztésében — mintegy 450 idő-
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szaki kiadványból évente közel 60 000 tételt dolgoz fel, igaz, hogy nem 9, hanem 20 
munkatárs közreműködésével, s nem nyomdakész kéziratot állítanak elő, hanem cédula
anyagot, ráadásul az átfutási idő — a forrás beérkezésétől a bibliográfiai füzet megjelené
séig — 1,5 év, míg nálunk csak 0,3 év.

Mezey László Miklós a Repertórium tételeit „szúrópróbaszerűen összevetette néhány 
általa közölt (közölt? — a szerzők megjegyzése) folyóirat tényleges közleményeivel’.’ 
Egyes példái számszerűek, a folyóirat közleményeinek számát veti össze a Repertórium 
által leírtak számával. Legkirívóbb példája szerint a Repertórium „1981. júniusi száma 
a Helikon 1980. З^Ф. számában megjelent 21 eredeti közleményből hetet vett számba” . 
A Helikon-szám törzsanyaga (209 -328.p.) tematikus összeállítás az orosz szimbolizmus
ról; ezt összefoglaló leírással jeleztük a 7596. tételszámon (ugyanitt utalunk a 281—283. 
oldalakon található bibliográfiára). Az anyag első, nagyobbik része (211—280.p.) négy 
terjedelmesebb cikket tartalmaz (Id. a 7595., 7592., 7602. és a 7600. tételeket), majd 
szemelvénygyűjtemény következik (284—328.p.) amely egy féloldalas bevezetőből 
(Gránitz I.) és nyolc szimbolista (A. Belij, A. Blok, V. Brjuszov stb.) 13 rövidebb korabeli 
írásából (írásrészletéből) áll. E 2—5 oldalas szemelvényeket tételesen nem analizáltuk 
(kivéve egyet, ld. 6545.), létükre az összefoglaló leírás utal. (Egyébként a témára utaló 
összes tételszám fellelhető a „szimbolista dráma, orosz” ... stb. tárgyszavaknál.) A folyó
iratszámban három további — más témába vágó — írás olvasható (329—354.p.), ezekről 
szintén önálló címleírások készültek (7587., 7601. és 7594. tételszám). Valóban meg
károsítottuk volna a felhasználót, ahogy ez bírálónk odavetett adataiból következne?

A továbbiakban tételesen is a fejünkre olvassa, hogy a Kritika néhány számából 
„olyan fontos és terjedelmesebb írások maradtak ki (a Repertóriumból -  S.E.—S.P.), mint 
Bokor Péter: Egy év Kovács Imre életéből (3.sz. 7—ll.p .) ;  Sík Csaba: Komlós Aladárról 
(3.sz. 26.p.); Mocsár Gábor: Tények, Tanú, Napló (4.sz. 18—19.p.); Testvérkiadók. 
(5.sz. 2—6.p.); Vörös T. Károly: Pro és kontra a krimiről (5.sz. 14—16.p.)” . Bírálónkat 
feltehetően cserben hagyta az éberség: kérjük a pártatlan olvasót és repertórium-használót, 
lapozza fel bibliográfiánk 1981. évi 8. számának 8964., 9786., 9876., 8872. és 9770. 
sorszámú tételeit. Döntsenek a tények.

Mezey László Miklós ezek után arról tudósítja az olvasót, hogy „viszonylagos 
pontosságra törekvő becslést” végzett a FSZEK szociológiai dokumentációs osztálya, 
bibliográfiai osztálya, valamint a Budapest-gyűjtemény által a hazai időszaki kaidványok- 
ból készített „címfölvételek hozzávetőleges adataira” vonatkozóan. (Közbevetve: talán 
nem titkosak a pontos adatok egy FSZEK-munkatárs számára, hogy becslésekkel kell 
bajlódnia?) E „hozzávetőleges adatok” összevetése a Repertórium megfelelő szakcsoport
jainak tételszámával nem tűnik teljesen korrektnek. 1. A szociológiai osztály által gondo
zott szakbibliográfia tematikája jelentősen túllép a szűkebben vett szociológia határain 
(ld. belpolitikai, statisztikai, demográfiai, történelmi stb. írások); e témák a Repertórium
ban más szakcsoportokban találhatók. 2. Az irodalomtudomány szakban kritikákkal, 
recenziókkal tetézett számot ad meg — nálunk az irodalmi recenziók nem tartoznak 
a gyűjtőkörbe, annál inkább a Látóhatár igen jó negyedéves összeállításába, nem is beszél
ve az OSZK által felvállalt éves magyar irodalmi és irodalomtudományi bibliográfiáról, 
amely a FSZEK évi 5400 tételének mintegy dupláját közvetíti. (Most mi utaljunk a szak-
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bibliográfiákkal mérhető repertorizálás teljességére?) 3. A Budapest-gyűjtemény hasonló
an impozáns, évi 4500 tétele a helyismereti információszükségletet szem előtt tartva 
— helyesen — nem a tanulmány értékű írásoknál vonja meg a gyűjtőköri határt, s ezért 
a Repertóriummal való közvetlen összevetése ingoványos talajra visz. A helytörténeti 
anyag feltárására még álljon itt egy konkrét példa: a bírálónk által is vizsgált repertórium
füzetben (1981. 8.sz.) a tárgymutató 231 közvetlenül helyismereti vonatkozású tárgyszót 
tartalmaz (gyakorlatunkban általában egy közlemény tárgyszót kap).

A fentiek alapján nincs módunkban egyetérteni bírálónk sommás értékelésével, 
amely szerint 1981-ben az „MNB IKR még nem tudott eleget tenni azoknak a megnöve
kedett minőségi követelményeknek, amelyeket indulásakor szerkesztői vállaltak, s ame
ly e t^ ) valamennyi használója joggal elvárna” .

Bírálónk javaslata

Mezey László Miklós véleménye szerint „előbbre mozdítaná az MNB IKR ügyét egy 
általam (S.P.) leírt ,óhaj’ — nekünk jobban tetszik az eredeti ,kívánatos irány’ kifeje
zés — amelynek értelmében az egyszeri feldolgozás érvényesítése jelentene további előre
lépést. Viszont nem tudunk komolyan foglalkozni bírálónk konkrét ötletével, aki olyan 
központi feldolgozást irányoz elő, amely a ,legfontosabb kéttucatnyi hazai folyóiratot, 
lapot’ 100%-os teljességgel repertorizálná” . A javaslattévő szerint ezáltal „csakugyan 
megbízhatóbbá válna a hazai cikktermés repertóriumi földolgozása, temérdek erő szaba
dulna föl a párhuzamosan végzett munkák sora alól” . Most bennünk merülnek fel „jogos 
kérdések” : hogyan lehetne a 7—800 kiadvány közül kiválasztani a 24 legfontosabbat, 
s ki lenne az, aki éppen a legfontosabb kiadványok konkrét elemzéséről könnyű szívvel 
lemondana, s megelégedne a közlemények bibliográfiai leírásával (nem is beszélve a „több
száz helyen” felmerülő, a tartalmi feltárásra irányuló igényekkel); s egyáltalán, nem kissé 
„népkönyvtári” ízű-e két tucat kiadványra korlátozni a központi feltárás illetékességét?

Mi valahogy szerényebbek vagyunk a végrehajtott szerkezeti reform után, s valósabb 
együttműködési területeket szeretnénk találni — mások mellett a FSZEK illetékeseivel 
is, kölcsönös erővel, de elvi alapként szem előtt tartva eltérő funkcióinkat. (A FSZEK 
szerepvállalásának egyik lehetséges változatáról — a helyismereti információgyűjtés 
koordinálásáról — óvatos formában szó esett korábbi Figyelő-cikkünkben, ld. 1980/6.sz.
608.p.)

Utolsó megjegyzéseink a bírálat „jelhasználatára” vonatkoznak. Nem értjük, kissé 
furcsának találjuk — sa  magunk részéről követésre nem méltónak — azt a takarékos-nagy
vonalú eljárást, ahogy Mezey László Miklós korábbi szövegeinkkel bánik. Hosszabb szaka
szokat vett át tőlünk, többnyire idézőjel nélkül, átigazított stílusban, s az odabiggyesztett 
hivatkozási számokból kiindulva is csak filológusi nyomozással deríthető ki, hogy egy 
mondat, vagy netán több szakasz származott-e tőlünk. (Csak egy példa erre a 3. számú 
hivatkozás szövegkörnyezete. E hosszú szakaszt s a megelőző eredetijét ma is vállaljuk, 
más kérdés, hogy a megtört gondolatívű másolatot szívesen hagyjuk meg bírálónknak.)
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Végül a bírálat címébe emelt „megújulás” szóról és a kérdőjelről. Az 1978-ban meg
jelent Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „megújulás: az a folyamat, ill. jelenség, tény, 
hogy valami megújul” , „megújul: ismét (szinte) újjá, éppé, Ш. frissé, elevenné válik”. 
A „megújulás” kifejezést nem mi választottuk minősítésül, de a meghatározás alapján 
— s bírálónk gondolatait mérlegre téve — nem érezzük minden tekintetben indokoltnak 
a címben utána álló kérdőjelet.

Hírek a könyvtári terminológiáról

— „A könyvtári terminológia aktuális problémái” címmel 1979-ben Rigában konferenciát 
tartottak a szovjet könyvtárosok, amelynek anyagát a moszkvai Lenin Könyvtár gyűjte
ményes kötetben adta közre. A konferencián a könyvtári terminológia fejlődésének sokol
dalú bemutatására törekedtek: a terminológiai munka eredményeinek összegzése; 
a könyvtári terminológia nyelvészeti kérdései; a könyvtári terminológia kapcsolatai a 
könyvvel foglalkozó más tudományokkal; a szakkifejezések létrejöttének elvei (főképp 
az osztályozás és a katalogizálás terminológiájának a példáján); a szövetséges köztársasá
gokban (Lett, Litván, Észt, Örmény SZSZK) folyó terminológiai munka bemutatása; 
a könyvtári terminológia egységesítése, szabványosítása, terminológiai szótárak összeállí
tása. — A konferencia ajánlásainak egyik legfontosabb pontja, hogy az Állami Lenin 
Könyvtárban hozzanak létre terminológiai szolgálatot, amelynek fő feladata a könyvtári 
terminológiai munka koordinálása.

— A könyvtári terminológia máshol is az érdeklődés középpontjába került. A prágai 
UVTEI (Üstredí vëdeckÿch, technickÿch a ekonomickÿch informací) könyvtártudományi 
és informatikai terminológiai szótársorozat kiadását kezdte meg 1979-ben. A szakkifeje
zéseket a hazai és külföldi szakszótárakból, ül. nagyobbrészt a hazai és a külföldi szakiro
dalom dokumentációs feldolgozása során épített terminológiai kartotékból válogatták ki. 
A cseh kifejezéshez rövid cseh nyelvű értelmezés kapcsolódik, és a legtöbb esetben meg
adják a kifejezés angol, francia, német és orosz nyelvű megfelelőit is. A szótár két részből 
áll: első része a szakkifejezéseket tartalmazza betűrendben, a cseh és idegen nyelvű 
mutatókban pedig az inverz alakok és a szinonimák is szerepelnek. — A szótársorozat 
809 kifejezést tartalmazó első kötete „Információs források” címmel a primér és szekun
dér dokumentumtípusok megnevezését adja közre, a további kötetek a dokumentumok 
feldolgozása, az információs állományok, az információs szolgáltatások, az információ 
felhasználása körében használt kifejezéseket gyűjtik majd össze.

Az Aktual'nüprobléma term inologii bibliotecsnogo delà 
(Szbornik naucsnüh trudov. Moszkva, Gosz. b-ka. SZSZSZR

im. V. I. Lenina, 1981. 126 p.) és az 
Inform acni pram eny. Term inologicky slovník 

(Sest. Éva Hlavatá a kol. Praha, UVTEI, 1979. 331 p.
/Terminologie informatiky, l.sv./) kiadványok alapján

RÁCZ ÁGNES híradása.
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bibliográfiákkal mérhető repertorizálás teljességére?) 3. A Budapest-gyűjtemény hasonló
an impozáns, évi 4500 tétele a helyismereti információszükségletet szem előtt tartva 
— helyesen — nem a tanulmányértékű írásoknál vonja meg a gyűjtőköri határt, s ezért 
a Repertóriummal való közvetlen összevetése ingoványos talajra visz. A helytörténeti 
anyag feltárására még álljon itt egy konkrét példa: a bírálónk által is vizsgált repertórium
füzetben (1981. 8.sz.) a tárgymutató 231 közvetlenül helyismereti vonatkozású tárgyszót 
tartalmaz (gyakorlatunkban általában egy közlemény 2 -4  tárgyszót kap).

A fentiek alapján nincs módunkban egyetérteni bírálónk sommás értékelésével, 
amely szerint 1981-ben az „MNB IKR még nem tudott eleget tenni azoknak a megnöve
kedett minőségi követelményeknek, amelyeket indulásakor szerkesztői vállaltak, s ame- 
lyet(?) valamennyi használója joggal elvárna”.

Bírálónk javaslata

Mezey László Miklós véleménye szerint „előbbre mozdítaná az MNB IKR ügyét egy 
általam (S.P.) leírt ,óhaj’ — nekünk jobban tetszik az eredeti ,kívánatos irány’ kifeje
zés — amelynek értelmében az egyszeri feldolgozás érvényesítése jelentene további előre
lépést. Viszont nem tudunk komolyan foglalkozni bírálónk konkrét ötletével, aki olyan 
központi feldolgozást irányoz elő, amely a »legfontosabb kéttucatnyi hazai folyóiratot, 
lapot’ 100%-os teljességgel repertorizálná”. A javaslattévő szerint ezáltal „csakugyan 
megbízhatóbbá válna a hazai cikktermés repertóriumi földolgozása, temérdek erő szaba
dulna föl a párhuzamosan végzett munkák sora alól”. Most bennünk merülnek fel „jogos 
kérdések” : hogyan lehetne a 7—800 kiadvány közül kiválasztani a 24 legfontosabbat, 
s ki lenne az, aki éppen a legfontosabb kiadványok konkrét elemzéséről könnyű szívvel 
lemondana, s megelégedne a közlemények bibliográfiai leírásával (nem is beszélve a „több
száz helyen” felmerülő, a tartalmi feltárásra irányuló igényekkel); s egyáltalán, nem kissé 
„népkönyvtári” ízű-e két tucat kiadványra korlátozni a központi feltárás illetékességét?

Mi valahogy szerényebbek vagyunk a végrehajtott szerkezeti reform után, s valósabb 
együttműködési területeket szeretnénk találni — mások mellett a FSZEK illetékeseivel 
is, kölcsönös erővel, de elvi alapként szem előtt tartva eltérő funkcióinkat. (A FSZEK 
szerepvállalásának egyik lehetséges változatáról — a helyismereti információgyűjtés 
koordinálásáról — óvatos formában szó esett korábbi Figyelő-cikkünkben, ld. 1980/6.sz.
608 .p.)

Utolsó megjegyzéseink a bírálat „jelhasználatára” vonatkoznak. Nem értjük, kissé 
furcsának találjuk — sa  magunk részéről követésre nem méltónak — azt a takarékos-nagy
vonalú eljárást, ahogy Mezey László Miklós korábbi szövegeinkkel bánik. Hosszabb szaka
szokat vett át tőlünk, többnyire idézőjel nélkül, átigazított stílusban, s az odabiggyesztett 
hivatkozási számokból kiindulva is csak filológusi nyomozással deríthető ki, hogy egy 
mondat, vagy netán több szakasz származott-e tőlünk. (Csak egy példa erre a 3. számú 
hivatkozás szövegkörnyezete. E hosszú szakaszt s a megelőző eredetijét ma is vállaljuk, 
más kérdés, hogy a megtört gondolatívű másolatot szívesen hagyjuk meg bírálónknak.)

Könyvtári Figyelő 28(1982)3



Válasz Mezey László Miklósnak 257

Végül a bírálat címébe emelt „megújulás” szóról és a kérdőjelről. Az 1978-ban meg
jelent Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „megújulás: az a folyamat, ill. jelenség, tény, 
hogy valami megújul” , „megújul: ismét (szinte) újjá, éppé, Ш. frissé, elevenné válik”. 
A „megújulás” kifejezést nem mi választottuk minősítésül, de a meghatározás alapján 
— s bírálónk gondolatait mérlegre téve — nem érezzük minden tekintetben indokoltnak 
a címben utána álló kérdőjelet.

Hírek a könyvtári terminológiáról

— „A könyvtári terminológia aktuális problémái” címmel 1979-ben Rigában konferenciát 
tartottak a szovjet könyvtárosok, amelynek anyagát a moszkvai Lenin Könyvtár gyűjte
ményes kötetben adta közre. A konferencián a könyvtári terminológia fejlődésének sokol
dalú bemutatására törekedtek: a terminológiai munka eredményeinek összegzése; 
a könyvtári terminológia nyelvészeti kérdései; a könyvtári terminológia kapcsolatai a 
könyvvel foglalkozó más tudományokkal; a szakkifejezések létrejöttének elvei (főképp 
az osztályozás és a katalogizálás terminológiájának a példáján); a szövetséges köztársasá
gokban (Lett, Litván, Észt, Örmény SZSZK) folyó terminológiai munka bemutatása; 
a könyvtári terminológia egységesítése, szabványosítása, terminológiai szótárak összeállí
tása. — A konferencia ajánlásainak egyik legfontosabb pontja, hogy az Állami Lenin 
Könyvtárban hozzanak létre terminológiai szolgálatot, amelynek fő feladata a könyvtári 
terminológiai munka koordinálása.

— A könyvtári terminológia máshol is az érdeklődés középpontjába került. A prágai 
UVTEI (Ustredí védeckÿch, technickÿch a ekonomickych informací) könyvtártudományi 
és informatikai terminológiai szótársorozat kiadását kezdte meg 1979-ben. A szakkifeje
zéseket a hazai és külföldi szakszótárakból, ill. nagyobbrészt a hazai és a külföldi szakiro
dalom dokumentációs feldolgozása során épített terminológiai kartotékból válogatták ki. 
A cseh kifejezéshez rövid cseh nyelvű értelmezés kapcsolódik, és a legtöbb esetben meg
adják a kifejezés angol, francia, német és orosz nyelvű megfelelőit is. A szótár két részből 
áll: első része a szakkifejezéseket tartalmazza betűrendben, a cseh és idegen nyelvű 
mutatókban pedig az inverz alakok és a szinonimák is szerepelnek. — A szótársorozat 
809 kifejezést tartalmazó első kötete „Információs források” címmel a primér és szekun
dér dokumentumtípusok megnevezését adja közre, a további kötetek a dokumentumok 
feldolgozása, az információs állományok, az információs szolgáltatások, az információ 
felhasználása körében használt kifejezéseket gyűjtik majd össze.

Az A ktua l'nüe  problem ü term inologii bibliotecsnogo  
(Szbornik naucsnüh trudov. Moszkva, Gosz. b-ka. SZSZSZR

im. V. I. Lenina, 1981. 126 p.) és az 
Inform acni prameny. Term inologicky slovník 

(Sest. Éva Hlavatá a kol. Praha, UVTEI, 1979. 331 p.
/Terminologie informatiky, l.sv./) kiadványok alapján

RÁCZ ÁGNES híradása.

Könyvtári F igyelő 38(1982)3



258

<в>
л о7

А КМК TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
-  1981 -

PAPP ISTVÁN

Talán már fölöslegés megismételnem, — bízva az olvasók és az évente kötelező 
fcámadás ürügyén jelentkező reflexiók szerzője között kialakult megegyezésben, — hogy 
nem szabályos jelentés kerül e lap hasábjaira; amaz külön dokumentumként1 is eljutott 
már a hálózati központokhoz, s később publikáltatik is az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyvében. Inkább Déry Tibortól kellene címet kölcsönöznöm, s azt írnom mondan
dóim élére: egy év hordaléka. Vagyis mindaz, ami egy-egy feladatkör, teljesítmény, jelen
ség kapcsán elgondolkodtatott, s úgy véltem, hogy a további munkálkodásra is kihat.

A KM K a magyar könyvtárügyben

A legtermészetesebb dolog, hogy minden intézmény újra meg újra felteszi magának 
a „mi végre vagyok a világon?” kérdését, s a válaszok még viszonylag rövid időszakok 
múltán is, ha kisebb mértékben is, különböznek egymástól. Sajnos, nem sikerült megren
dezni 1981-ben azt a kerekasztalbeszélgetést, amelyen a könyvtárak képviselőivel közösen 
kerestük volna a ma aktuális választ, pedig а IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia 
után, az új alapjogszabály okban felvázolt keretek megerősödésével, a magyar könyvtár
ügyben központi és meghatározó szerepet játszó testületek és szervezetek aktivitásának, 
s ennek következtében súlyának megnövekedésével új helyzet állt elő, amelyben a KMK 
szerepköre is óhatatlanul módosul.

Ha könyvtárügyünket egy autóhoz hasonlítanám, akkor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete, az Országos Könyvtárügyi Tanács, a Könyvértékesítő Vállalat, s a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ lenne a négy kerék. Az ötödik kerék pedig a Műve
lődési Minisztérium Könyvtári Osztálya. Az ötödik keréken, a volánon ugyan nem gurul 
Я7 autó, de nélküle kormányozhatatlanná válik. Nem folytatom azonban ezt a hasonlatot, 
mert nyilvánvaló santasága — a szakirodalmi tájékoztatás és könyvtári bázisának hiánya — 
mellett rejtett mozgásszervi hibái is könnyen kiderülhetnek. Mert hátha nem is az említett 
négyek, hanem a hat, később több koordinációs központ tölti be a kerék szerepét, s akkor 
már nem is autóról, de tankról beszélhetnénk...

Amire ki akartam lyukadni, az semmi több, mint hogy az MM, az MKE, az OKT, 
a KÉV és a KMK feladatkörét és funkcionálását nemcsak önmagában, hanem egymáshoz 
való viszonylatukban is tisztázni kell. A KMK szemszögéből tekintve, s a KMK-ra vonat
koztatva a kölcsönös függés viszonylatait munkahipotézisként a következőképpen vázol
hatnám.
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A Művelődési Minisztérium a könyvtárügyért viselt ágazati felelőssége gyakorlásá
ban mint döntéselőkészítő szakmai szervre támaszkodhatik a KMK-ra. Persze nem kizáró
lag a KMK-ra! A könyvtárpolitikai döntések előkészítési folyamatában valamely ponton 
be kell kapcsolódniuk a vezető könyvtáraknak, a könyvtárügyi testületeknek is. Ugyan
akkor a központi államigazgatásban érvényesülő tendenciák (decentralizáció, elvi irányítás 
erősödése, hatáskörök leadása stb.) következtében a könyvtárpolitikai koncepciók valóra- 
váltásában, az igazgatási feladatok rutinjellegű körében, a visszacsatolás (esetünkben 
főként a szakfelügyelet) gyakorlásában, az információk begyűjtésében és elemzésében stb. 
a KMK-nak — úgy látszik — még többet kell vállalnia, a szükséges felhatalmazásokkal 
felvértezve. Kérdéses lehet, hogy célszerű-e más könyvtári intézményeket is bevonni ezen 
feladatok ellátásába.

Ma már másképpen kell számoni a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, mint akár 
csak öt évvel ezelőtt. Önálló arculatot nyert, tekintélyt vívott ki magának, s széles körű és 
hatásos tevékenységet fejt ki közmegelégedésre társadalmi szervezetünk.2 A KMK-nak 
főként szakmai kérdésekben kell kölcsönösségen alapuló kapcsolatot kiépíteni vele; 
egyfelől késznek kell lennie azokból az igényekből és kezdeményezésekből fakadó tenni
valók végrehajtására, amelyeket a könyvtárostársadalom képviseletében az egyesület 
hozzá közvetít, másfelől élnie kell azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a bürokrácia- és 
hierarchiamentes, demokratikus alapon szerveződött egyesület rendelkezik. Az MKE nem 
irányíthatja és utasíthatja a KMK-t (ez az MM dolga), de ösztönözze, noszogassa, bírálja 
és támogassa, a KMK pedig ne képzelje az MKE-t saját végrehajtó és fedőszervének, 
amelyre feladatokat oszthat s amely mögé bármi okból is elbújhat, hanem tudomásul 
véve az egyesület személyes jellegét, helyezzen súlyt arra, hogy munkatársai legyenek 
aktív tagjai az MKE-nek, vállaljanak benne feladatokat és funkciókat, s ily módon szerez
ze meg a könyvtárostársadalom széles rétegeihez fűződő, nélkülözhetetlen kapcsolatokat 
a maga számára.

Meglehetősen tisztázatlan egyelőre az Országos Könyvtárügyi Tanács és a KMK 
viszonya. Az újjászervezett OKT igen élénken tevékenykedett az elmúlt egy-két évben, 
s minden bizonnyal a jövőben sem engedi alább, már csak azért sem, mert a jelek szerint 
az MM fokozottan kíván támaszkodni a részben intézményi képviselet, részben szakmai 
kompetencia alapján összeállított testületre. Nyilvánvaló az OKT politikaformáló, döntés
előkészítő, tanácsadó funciója, de az is éppen olyan nyilvánvaló, hogy operatív, admi
nisztratív, végrehajtási feladatokat jellege miatt sem vállalhat.3 Hiba lenne, mert pazarlás, 
ha az OKT és a KMK nem egyeztetné és hangolná össze feladatkörét és konkrét munkála
tait. Szerencsére a gyakorlatias józan ész nem várja meg az elvi szabályozást: számos 
OKT munkabizottság kereste meg a KMK-t, hogy igénybe vegye közreműködését, vagy 
egyenesen a titkári szerepet bízta egy-egy munkatársára. Azt hiszem, ezen a nyomon 
kellene továbbhaladni, s feleleveníteni azt a régi elképzelést és gyakorlatot, hogy a KMK 
intézményesen is és munkatársai révén is váljék az OKT titkárságává. Ez nem korlátozná 
semmiképpen sem az OKT testületi önállóságát, hiszen számadással megbízójának tarto
zik, de olyan apparátushoz jutna, amely fölött munkaterve határai között és az MM fel
ügyelete mellett rendelkezési joga lenne. Talán nem szükséges részleteznem e megoldás 
előnyeit.
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Lehetséges, hogy az anyagi erőforrások egyenlőtlen újraelosztása miatt belátható 
időn belül nem tudja beváltani minden korábbi ígéretét a Könyvértékesítő Vállalat, mégis 
a könyvtárostársadalom örömmel üdvözölte a könyvterjesztés minapi átszervezését, mert 
határozott lépést lát régi reménye, egy önálló könyvtárellátó vállalat megvalósulása felé. 
Ezért türelemmel és megértéssel leszünk, ha a KÉV szolgáltatásaiban kisebb-nagyobb 
fennakadások lesznek belső nehézségei, korlátozott lehetőségei miatt. Hosszú távon 
bízunk abban a vállalatvezetésben, amely most már néhány éve a könyvtárak érdekeivel 
egybevágóan alakítja a vállalati stratégiát. Ezért alakult kedvezően a KÉV és a KMK kap
csolata is: a korábbi ellenségeskedést a természetesnek tekintett pertneri viszony váltotta 
fel. Ez az érdekazonosságon alapuló együttműködés a jövőben szükségszerűen tovább fog 
javulni annak következtében, hogy a KÉV profiljának fő meghatározójává a könyvtár- 
ellátó funkció lépett elő. A KÉV a KMK-tól várhatja a könyvtári vevőkör igényeinek 
megfogalmazását és képviseletét (ez persze nem menti fel őt saját piackutató tevékenység 
kifejtése alól), s ezen túlmenően szolgáltatásaihoz és fejlesztési terveihez a szakmai hitel- 
fedezetét. A más országokban működő, nagy tapasztalatokkal rendelkező és irigylésre- 
méltó teljesítményeket felmutató könyvtárellátó szervezeteket azonban ha tekintjük, azt 
kell látnunk, hogy saját keretükben is megteremtették a szakmai alapokat: bibliográfiai, 
építési-berendezési, könyvtárpropaganda stb. szolgálatot. így az átszervezett KÉV-et 
tekintve, már nem tűnik szentségtörésnek például egy olyan javaslat sem, hogy a KÉV 
által kiadott Új Könyvek szerkesztősége is a KÉV keretében működjék.

A  regionális együttműködés

A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásai4 nyomán különös figyelmet 
kellett fordítanunk az együttműködés különféle módozataira, formáira és tartalmaira. 
Hadd foglalkozzam itt most a regionális együttműködés kérdéseivel, mivel az elmúlt évben 
néhány műhelytanulmány készült róluk a KMK-ban.

Különbséget kell tennünk a területi vagy regionális együttműködés helyi (egy tele
pülés könyvtáraira korlátozódó) megyei és tervezési-gazdasági körzetet átfogó szintjei 
között nemcsak azért, mert a vonatkozó jogszabály5 ezeket különbözeti meg, hanem 
azért is, mert szintenként más-más problémákat, megoldási kísérleteket, s bontakozó 
gyakorlatot látunk. A szakirodalom, különösen a hálózati híradókban megjelenő közlemé
nyek egyre bőségesebben foglalkoznak könyvtári fejlődésünk ezen egyik kulcskérdésével; 
meghaladná e cikk kereteit, ha részleteiben át kívánnánk tekinteni. Talán elég annyit meg
állapítani, hogy minél nagyobb területet fog át az együttműködés, a távolságból, a fenn
tartók sokféleségéből, a közigazgatási kapcsolatok lazulásából, illetve teljes hiányából, 
a jogok és kötelezettségek tisztázatlanságából, s ki tudja még milyen okokból kifolyólag 
annál kezdetlegesebb, erőtlenebb, s céljai kijelölésében is bizonytalanabb. S ha végül 
a területi együttműködés legfelső szintjéhez, azaz a területi együttműködési körök vezető 
könyvtárainak az együttműködését szervező koordinációs központhoz — ami a jogsza
bály szerint az Országos Széchényi Könyvtár, s benne feltételezhetően, legalábbis a közre
működő szerepében, a KMK — érkezünk, még fokozódik ez a benyomásunk. Ha nem
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volnának az egész könyvtárügyet és minden könyvtártípust átfogó központi szolgáltatá
sok (kötelespéldányok elosztása, könyvtárközi kölcsönzés stb.), bizony hogy üresnek 
látnánk a koordinációs központ szerepét. S éppen olyasfajta feladatok azonosíthatatla
nok, amelyeket, ha sikerülne néven nevezni őket, a KMK-nak kellene ellátnia.

A KMK ugyanis elsősorban és mindenekelőtt a közművelődési könyvtári hálózatok 
koordinációs központja, s ennek a funkciójának vannak alárendelve egyéb teendői is, vagy 
másképpen: e funkció határozza meg az egész könyvtárügyre kiterjedő feladatait is. 
S egészen pontosan: a KMK mint koordinációs központ elősegíti a közművelődési könyv
tárak és minden más típusú könyvtár együttműködését, különösen a regionális, és járulé
kosan a szakterületi metszetben. Tehát a területi együttműködési körök vezető könyvtá
rai között betöltendő koordinációs központi feladatai is elsődleges feladatából vezeten- 
dők le, illetve azzal összhangban végzendők.

Hazai könyvtárközi együttműködésünket gyakran fenyegette az öncélú feladatok 
kitűzésének és néha megvalósításának veszélye. Ezért talán nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy a koordinációs központnak egyik legfőbb gondja legyen értelmes és hasznos célokat 
ajánlani a különféle szinteken megalakuló területi együttműködési köröknek. Mindenki 
szívesen végzi azt a munkát, amelynek közvetlen haszna van saját szolgáltatásai, tevékeny
sége szempontjából is; ha azonban az együttműködésben való részvétel haszontalannak 
bizonyul, kiábrándulás a vége. Fontos annak mérlegelése is, hogy a ténylegesen szükséges 
feladatokat, szolgáltatásokat mely közreműködő végezze. Egy bizonyos: az együttműkö
dési kör központja nem dolgozik a tagkönyvtárak helyett, hanem munkamegosztásban 
áll velük, s hasonló a viszony a koordinációs központ és a körök vezető könyvtárai 
között. Ez utóbbit illetően valamiféle szervező szerepet is tulajdonítok a koordinációs 
központnak: azonosítja a résztvevők közös érdekeként jelentkező tennivalót, s vállalkozót 
keres a feladatra legalkalmasabb könyvtárak közül. Ha a munkálat vagy folyamatos szol
gáltatás anyagi feltételei nem állnak a jelentkező rendelkezésére, saját erőforrásainak 
átcsoportosításával vagy központi támogatás megszerzésével igyekszik gondoskodni 
róluk. Ilyen alapon folyik a szombathelyi Megyei Könyvtár gondozásában az irodalom- 
kutatások központi nyilvántartása, a debreceni Megyei Könyvtár erőfeszítésével a köz- 
művelődési könyvtárak kiadványainak előzetes regisztrációja, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár szerkesztésében az Eseménynaptár, az Állami Gorkij Könyvtár vállalásával 
a Nemzetiségi Új Könyvek négy sorozata és a hanglemezek központi címleírása.

Ezen a nyomon továbbhaladva nem nehéz felfedezni azokat a teendőket, amelyek 
külön-külön nem terhelnek meg túlságosan egy-egy könyvtárat, de feltételezik számos 
közreműködő csatlakozását, s a könyvtárak széles köre igazolhatja hasznosságukat. Csak 
néhány példát. Túl kellene lépni a bibliográfiai tervek regisztrálásán, s valódi koordinációt 
megvalósítani egy-egy középtávú terv időtartamára szóló bibliográfiai feladatok szétosztá
sával, megállapításával és vállalásával. Folyóirataink szerkesztősége csak az éves tartalom- 
jegyzék elkészítését tekinti saját feladatának, a tájékoztató munkában azonban égető 
szükségünk van a nagyobb időszakokat átfogó repertóriumokra is, — hol van az a könyv
tár, amelyik kijelöli a repertorizálandó folyóiratokat, s a munkára vállalkozókat keres 
és támogat? Van tűzoltó múzeum, postamúzeum, sportmúzeum, — de hol őrzik meg 
könyvtári szolgálatunk túlhaladott, de nekünk kedves tárgyi emlékeit? Tömegével tarta-
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nak gyerekkönyvtárainkban különféle foglalkozásokat, sokhelyütt alapos forgatókönyve
ket is készítenek hozzájuk, — a jól sikerűiteket miért nem lehet országosan is hozzáférhe
tővé tenni? Minden könyvtárban vannak hiányos folyóiratsorozatok, — miért ne lehetne 
országos akciót indítani a sorok teljessé tételére azon az áron, hogy a könyvtárak hiányos 
folyóirataikat átengedik egymásnak, s a folyóiratirodalom lehető teljességét egy nagyobb 
régió könyvtárainak együttese garantálja? Nem hiszem, hogy ne akadna egy könyvtár arra 
a feladatra, hogy szerkessze a külföldi hanglemezek központi katalógusát, és egy másik 
arra, hogy nyilvántartsa a maguk a könyvtárak által készített hangfelvételeket. Az Új Kül
földi Kézikönyvek című állománygyarapítási tanácsadó, amelyet a KMK szerkesztett, 
megszűnt; nem azért, mert nem volt rá szükség, hanem mert a KMK nem bizonyult e célra 
megfelelő műhelynek, hiszen nem volt áttekintése a külföldi kiadványokról; itt is szabad 
az út a jelentkező előtt.

Joggal mondhatja bárki, hogy a fentiekben felsorolt feladatok nem a könyvtári 
szolgálat lényegét illetik, s igaza is van. Fő gondunk nem lehet más, mint hogy a doku
mentumokat, a dokumentumokra vonatkozó és a dokumentumokból nyert információkat 
a használókhoz eljuttassuk. Ebben a tekintetben mi még a kézművesség korát éljük, de 
talán nem is olyan távoli az a jövő, amikor könyvtárügyünk egésze is megteszi a nagy 
ugrást az automatizálás korába, oda, ahová már néhány vezető könyvtárunk némely szol
gáltatását illetően már megtette. Akkor át- és újraértékelődik a közművelődési könyvtári 
szolgálat is, s minden valószínűség szerint az együttműködésnek az országos szintjére 
helyeződik a hangsúly. Ahogy a telekommunikációs csatornák, az elektronikus számító
gépek, s különösen a mikroprocesszorok áthatják a könyvtári és szakirodalmi információs 
munka egészét, úgy kell mind nagyobb szervezetekben gondolkodnunk. Miért korlátoz
zuk az együttműködést egy-egy tervezési-gazdasági körzetre, amikor az egész ország, az 
egész világ forrásaihoz lehet hozzáférhetésünk?! Helyesen akkor járunk el, ha a ma 
teendőit is már ebben a tudatban végezzük.

A z  Új Könyvek megújulása

Amit összefoglaló névvel Új Könyveknek hívunk, az messze túlmegy az egyszerű 
állománygyarapítási tanácsadáson, bár ha csak ez lenne is a funkciója, akkor is nélkülöz
hetetlen eleme volna közművelődési és iskolai könyvtári szolgálatunknak. Az Új Könyvek 
tájékoztatási és olvasáspedagógiai segédeszköz is, de ugyanígy a könyvtári feldolgozó 
munka alapja nemcsak a reá épülő központi cédulaellátással, hanem az egységes címleírási 
és katalógusszerkesztési gyakorlatot meghatározó és irányító szerepével. Az Új Könyvek 
szerves alkotórésze a nagyobb könyvtárak feldolgozó futószalagjának, s katalógusként 
szerepelhet a kiskönyvtárakban és a központosított ellátási rendszerekben. Lényeges 
mozzanat, hogy az Új Könyvek az utóbbi évek erőfeszítései eredményeképpen túllépett 
azon, hogy pusztán kéthetenként megjelenő folyóirat legyen, s egy olyan rendszerré vált, 
amely képes az előbbiekben felsorolt feladatokat teljesíteni, s amely egyre inkább kiter
jed a könyvtári gyűjtés körébe eső valamennyi dokumentumra. Ezekkel a kérdésekkel 
többek között folyóiratunk is foglalkozott,6 ezért itt további részletezésre nincs 
szükség. Inkább néhány más összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet.
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A rendszernek, amelyet az imént említettem, csak egyik alrendszere, bár — minden 
túlzás nélkül mondható — meghatározó összetevője a KMK által gondozott szolgáltatás
csokor. A KMK-ban működő szerkesztőséghez hasonló műhelyek alakultak ki más intéz
ményekben is, amelyek felelősséget vállaltak a dokumentumok egy-egy jól körülhatárol
ható körének gondozásáért. Könyvtárpolitikánk állásfoglalása a közművelődési könyv
tárak gyűjtőkörébe valamennyi dokumentumtípust besorolta, s ugyanakkor részint 
a nemzetiségek könyvtári ellátása, részint az információs bázis növelése céljából a külföldi 
dokumentumok fokozott beszerzését is előirányozta; elméletileg két lehetőség között 
lehetett választani, amikor az állománygyarapítási tanácsadó szolgálatot (és minden egyéb 
csatlakozó járulékos hasznát) a gyűjtendő dokumentumok teljességére akartuk kiterjeszte
ni. Az egyik lehetőség az Üj Könyvek szerkesztőségének fokozatos fejlesztése és illetékes
ségi körének állandó bővítése lett volna. A másik pedig az, hogy felkészült és kompetens 
műhelyeket kell megbízni az újabb és újabb dokumentumkörök tekintetében e szolgál
tatás üzemeltetésével.

Kétségtelen, hogy az első megoldás választásának anyagi természetű akadályai 
(a létszámfejlesztés határai, elhelyezésbeli szűkösség stb.) is voltak, s ezért kissé kényszer- 
pályán választottuk a másodikat, mégis, a gyakorlat utólagosan igazolta: ha kényszerűen 
is, de helyesen döntöttünk. Rendkívül fontos tényezőnek bizonyult, hogy az egyes 
újonnan létrejött szerkesztőségek olyan gyűjteményekre és szolgáltatásokra támaszkod
hatnak, amelyek az általuk gondozott dokumentumkor országosan elismert intézményei. 
Ez adja szakmai biztonságát és hitelét az Új Média (Országos Oktatástechnikai Központ), 
az Új Nemzetiségi Könyvek (Állami Gorkij Könyvtár), az Új Hanglemezek (Állami Gorkij 
Könyvtár Zenei Részlege) elnevezésű alrendszereknek. Ezek mindegyike éppen olyan 
viszonyba került a Könyvértékesítő Vállalattal, mint az Új Könyvek, s remélhetőleg foko
zatosan továbbiak is csatlakoznak hozzájuk.

Ebben a folyamatban a KMK tudatosan vállalta a kezdeményező, az ösztönző szere
pet. Néhány szolgáltatást, szinte kísérleti jelleggel maga indított el, s csak később adta 
át őket az illetékesebbnek, mások megszületésénél pedig bábáskodott. Nehéz folyamat 
volt ez, mivel eleinte nem támaszkodhatott a KÉV megértő támogatására; a jövő e tekin
tetben is biztatóbbnak látszik.

A törzssorozattal kapcsolatos reformmunkálatok 1981-ben látványos eredményeket 
hoztak. A szabadlapokon való megjelenés rugalmassága még sok lehetőséget rejt magában, 
így például a címleírások benyomtatását a kiadványokba (mivelhogy a műszaki példányok 
alapján dolgozik a szerkesztőség, van idő a kiadóhoz eljuttatni a leírást még a nyomtatás 
megkezdése előtt), az ismertetések propaganda célokra való felhasználását, a szakosított 
kumulációk folyamatos szerkesztésének megvalósítását stb. A KÉV-vel egyetértésben azt 
tervezzük, hogy minden év végén megjelenik az Új Könyvek tételeinek szakrendbe sorolt, 
s az ismertetéseket is tartalmazó kumulációja betűrendes és tárgymutatóval. (Az anyagban 
való eligazodást segítendő talán nem szükséges minden negyedév végén, hanem csak az 
első félév lezártával kiadni egy köztes mutatót.) Folytatni kívánjuk — nagyjából ötéves 
ciklusokat felölelően — a régen megígért, s régóta készülő szakosított kumulációk első 
sorozatát, amelyből az első kötetek megjelenését örömmel jelenthetjük,7 továbbiak (ma
gyar irodalom, művészetek és sport, földrajz) a nyomdában vannak, s a négy utolsó 
(világirodalom, természettudományok, alkalmazott tudományok, történelem) 1982-ben
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kerül nyomdába; a gyerekirodalomból pedig már a második kumuláció készül az 1976 óta 
megjelent kiadványokról.

S ha távolabbra nézünk, nem látszik lehetetlennek a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése által kiadott Általános könyvjegyzék c. éves bibliográfiával 
való szorosabb kooperáció sem (például az MKKE kiadványa csak azokat a tételeket 
sorolná fel, amelyek nem szerepelnek az Új Könyvek kumulációjában), s talán még az 
sem, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi adattárában előbb-utóbb helyet kapnak az 
Új Könyvek ismertetései is, amivel a szerkesztési munka további gyorsítása lenne elérhető, 
egyéb előnyeiről nem is szólva.

Audiovizuális dokumentumok

Az AV-dokumentumok könyvtári története elsősorban azért tanulságos, mert 
szembetűnően példázza, milyen hosszú időnek kell eltelnie egy gondolat, egy cél valóra- 
válásához még akkor is, ha tulajdonképpen minden érdekelt — legalábbis elviekben — 
egyetért vele. Tananyagainkban már közhely, hogy a könyvtár valamennyi dokumentum- 
típus gyűjtőhelye, s az égvilágon semmi okunk nincs rá, hogy különbséget tegyünk 
aszerint, hogy az információ milyen anyagi hordozón jelenik meg, mégis könyvtáraink 
gyakorlatában, hogy csak egy példát mondjak, nehezen tört utat magának a hanglemez, 
s még nehezebben követik őt a képi ábrázolások változatos dokumentumai. S a mozgó
kép? Anathéma sit! — mondja még jónéhány könyvtárosunk ma is.

S tetszetős mindazoknak az érve, akik idegenkednek gyűjteményükbe fogadni az 
újabb dokumentumtípusokat: hogyan tehetnék, amikor még a könyvre és a folyóiratra 
sem elég a beszerzési keret? Persze, hogy nem elég, de nem is lesz elég soha. Ha arra 
várnak, hogy előbb megvehessenek minden szükséges könyvet a kívánt példány számban, 
s utána külön pénzt kapjanak más dokumentumokra, bizony várhatnak. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy érdemes kihasítani valamicskét a meglévő keretből a gyűjtőkör tipológiai 
szélesítésére, mert ez előbb-utóbb a keret megemelését fogja eredményezni.

Jól tudott azonban, hogy bizonyos központi injekciók sikerrel ébresztik fel 
a könyvtárosok — és a fenntartók — vállalkozókedvét. Ez történt a zenei részlegek polgár
jogi harca során, s hasonló eredmény várható az Országos Közművelődési Alap támogatá
sától, amely egyelőre 25 könyvtárban teremtette meg a vizuális dokumentumok gyűjte
ményének és használatának alapjait.

Megállás — sajnos vagy nem sajnos, — nincs. A vizuális kultúra., vagy legyünk szeré
nyebbek, a vizuális dokumentumhordozók és az elektronika kapcsolata gyökeres változá
sokat ígér mindennapi életünk számos szektorában, de különösen informálódási és szóra
kozási szokásainkat illetően. A tévékészülékek képernyőjéről leolvasható adatbázisok, 
a videokazetták vagy videolemezek fogadására, illetve gyűjtésére és hasznosítására 
mielőbb fel kell készülnünk. S ha mi nem, lesz rá éppen elég jelentkező. Például a műve
lődési otthonok is természetesnek veszik, hogy látogatóik számára újságokkal és folyó
iratokkal, hanglemezekkel, kazettákkal, kézikönyvekkel és információs anyagokkal 
szolgáljanak, — a könyvek tömegét nem fogja senki elirigyelni tőlünk. Viszont így az 
egységes, visszakereshető dokumentumbázis eszméje és gyakorlata megy veszendőbe.
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A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Egyesületének 1981. évi, Budapesten tartott 
konferenciája jó alkalmat adott arra, hogy számbavegyük, hol is tartunk az AV-dokumen- 
tumokhoz talán a legszorosabban kapcsolódó területen, könyvtáraink zenei gyűjteményei 
és szolgáltatásai terén. Azon túlmenően, hogy a KMK munkatársai igen aktívan részt vet
tek a szervezés munkájában, néhány kiadványt is megjelentettünk ez alkalomból. Az elsőt 
az MKE zenei szekciójával közösen,8 és nem is véletlenül: alighanem nincs más ágazata 
könyvtári szolgálatunknak, amelynek kezdeményezésében, kifejlesztésében és működte
tésében ilyen meghatározó szerepet játszott volna a társadalmi erő. A konferencia egyik 
fontos dokumentuma volt a hangzó dokumentumok bibliográfiai leírásával foglalkozó 
korábbi kiadványunk angol fordítása.9 Végül elsősorban az idelátogató külföldi vendégek
nek szólt a zenei könyvtárainkat és gyűjteményeinket ismertető füzetecske,10 amelynek 
azonban komoly szépséghibája, hogy éppen az elsők és leggazdagabbak egyikét, a békés
csabai Megyei Könyvtár zenei részlegét hagyta ki a felsorolásból azzal az erősen vitatható 
indokkal, hogy átmenetileg, az új épület elkészültéig a közönség számára nem hozzáfér
hető. Remélhetőleg, ha majd a vizuális dokumentumok gyűjteményeit fogjuk néhány év 
múlva áttekinteni, nem fognak kimaradni olyan, minden dicséretet megérdemlő pionírok, 
mint a miskolci Városi Könyvtár, vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai fő
könyvtára.

Továbbképzés

Általában elismeréssel szokták emlegetni a KMK továbbképző tanfolyamait, s egyér
telműen hasznos szolgáltatásnak tekintik a könyvtárak. Valóban, most már vagy tíz éve 
rendszeresen indulnak azok az egy-két, sőt három-négy féléves tanfolyamok, amelyek 
egy-egy könyvtári szakterületen speciális képzést nyújtanak. Lényeges vonásuk, hogy 
tematikailag igazodnak a könyvtárügy előtt álló aktuális feladatokhoz, hogy megindítá
sukat közvéleménykutatás előzi meg, s hogy a könyvtárak jó időben megtudják: a követ
kező 3—5 évben milyen tanfolyamokra kerül sor, s ennek megfelelően készíthetik el 
beiskolázási terveiket. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy vagy már a tanfolyam megindí
tása előtt elkészülnek egyes, más oktatási formákban is hasznosítható segédletek,11 
vagy pedig a tanfolyam eredményeképpen jön létre a tananyagot összefoglaló kiadvány.12

Egyáltalán nem a központi tanfolyamok iránti érdeklődés csökkenése miatt, hanem 
részint saját kapacitásunk igen korlátozott volta, részint a könyvtárak csökkenő anyagi 
lehetőségei (drága dolog akár egy munkatárs számára is kifizetni az útiköltséget, még 
inkább a szállásdíjat) miatt a közeljövőben újra át kell gondolnunk a könyvtárostovább
képzés rendszerét. Bizonyos gyakorlati lépések már jelzik ezt a törekvést. Az új bibliog
ráfiai leírást ismertető tanfolyamokra annyian akartak beiratkozni, hogy töredéküknek 
sem jutott hely; ezért megkezdtük ezen ismeretek oktatóinak a kiképzését, s e területen 
állunk legjobban az oktatási segédletek dolgában is (transzparensek, programozott feladat- 
gyűjtemények, nem könyvjellegű dokumentumok leírási példatára). Egyre több hálózati 
központ véleményezteti velünk továbbképzési tervét, kéri ki tanácsainkat tartalmi és 
didaktikai kérdésekben; valószínű, hogy ezen a réven is tehermentesíthető lesz a központi
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továbbképzés. Néhányszor előfordult már az is, hogy egy nálunk lefutott tanfolyamot 
ismételt meg némi módosítással, saját igényeihez igazítva egy-egy hálózati központ 
(például a zenei tanfolyamot Pest megyében, a szépirodalmi tanfolyamot Szolnok megyé
ben). Azt hiszem, mindezen túlmenően még nagy tartalékok vannak az együttműködés 
kínálta lehetőségekben, — ijt elsősorban a koordinációs központokra gondolok, amelyek 
feladatai között előkelő helyen kell, hogy álljon a hozzájuk tartozó hálózatok és együtt
működési körök számára szervezett továbbképzés. Az anyagi nehézségekből kivezető 
másik útnak pedig az oktatási módszerek felülvizsgálata és korszerűsítése kínálkozik. 
Tömören: több önálló tanulás, több oktatási segédlet, szigorúbb vizsga. Kétségtelen, hogy 
ezek a módszerek nagyobb követelményeket támasztanak mind a tanulókkal, mind pedig 
az oktatókkal és szervezőkkel szemben. Az ilyesfajta tanfolyamokból előzetesnek tekint
hető a szakirodalmi igény- és ellátottsági vizsgálatok módszereit tanulmányozó csoport: 
a résztvevők mindegyike maga is lefolytatott egy kisebb arányú vizsgálatot a továbbkép
zés keretében; a dolgozatok legjobbjait publikálni fogjuk. Vagy ugyancsak előremutató 
vállalkozás volt az 1980-ban Telkibányán és 1981-ben Ásotthalmon mégrendezett — jobb 
szó híján — könyvtárosi olvasótábor, amelynek elsőrendű célja az volt, hogy megtalálja 
és mozgósítsa a könyvtárügyért, az olvasókért tenni akaró és tenni képes fiatal kollégákat.

Még mindig nyitott kérdés, hogy mikor és milyen formában kapcsolódnak be intéz
ményesen a felsőoktatás könyvtárosképző tanszékei a továbbképzésbe, mint ahogy 
a továbbképző tanfolyamokon nyert oklevelek értéke, fizetésemelésre és előmenetelre 
váltható értéke is nyitott kérdés maradt. Úgy vélem, e két probléma összefügg egymással, 
s igazából csak együttesen oldható-oldandó meg.

Ugyanakkor már látszanak továbbképzési rendszerünk újabb feladatai, s ezek prob
lémái. Nem lehetünk elégedettek a felsőfokú szakképzettségű könyvtárosok továbbképzé
sével másik szakjuk terén, mivelhogy ilyen “szervezett formában nem is létezik. Legalább 
a szakosított könyvismereti naprakész tájékozottság megszervezésére lenne szükség, 
s ebbe belekapcsolódhatnának — ha alacsonyabb szinten is, — a csak könyvtárosi felsőfo
kú szakképzettséggel rendelkező (komplex főiskolai államvizsgát tett) könyvtárosok is. 
S eszünkbe jutott-e már a továbbképzésre váró, kiképzett és kiképzendő könyvtárkezelők 
tömege, vagy csak álmainkat zavarja még?

Akikkel külön is törődnünk kell

Kié a könyvtár és kit illet a könyvtári szolgálat? Egyszerűnek tűnik a válasz: min
denkit. Nagy hibát követnénk el azonban, ha ezzel a válasszal meg is elégednénk, s nem 
tennénk fel további kérdéseket. Attól, hogy deklaráljuk a könyvtári ellátáshoz való jogot, 
s attól, hogy megteremtjük akár a legtökéletesebb könyvtári rendszert, ténylegesen 
„könyvtártulajdonossá” válik-e társadalmunk minden egyede? Vagy legalábbis nagyobbik 
része? A könyvtári szolgálat egészének és egyes pontjainak méretezésénél, a kapacitások 
elosztásánál figyelembe vesszük-e kellőképpen a már konkrét igényként jelentkező szük
ségleteket? Vagy mereven ragaszkodunk bizonyos dogmákhoz céljaink kitűzésekor, s nem 
ezekhez a kissé utópisztikus célokhoz rendeljük-e anyagi erőforrásainkat, függetlenül
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attól, hogy igénybevételük nem áll arányban a költségekkel? Megtettünk-e mindent, 
vagy legalábbis megtett ük-e, amit megtehel^iénk annak érdekében, hogy a könyvtárhasz
nálat joga a könyvtárhasználat gyakorlatává váljék? Kimozdultunk-e igazából könyvtá
rainkból, hogy rávegyük az embereket a belépésre? S azokhoz, akik nem tudnak ilyen 
vagy olyan okból következően belépni, elvittük-e szolgáltatásainkat?

Ezekkel a kérdésekkel tulajdonképpen a tényleges és lehetséges használók két nagy 
körét kerülgetem: a fiatalokat, s különösképpen a gyerekeket, akik szíves-örömest hasz
nálnák a könyvtárat, csakhogy nem jut elég nekik belőle, és — csúnya kifejezéssel — 
a hátrányos helyzetűek különféle kritériumok szerint»megállapított csoportjait, amelyek 
részint azért nem jelentkeznek a könyvtárban, mert testi kondíciójuk, koruk, saját hibá
juk vagy társadalmi helyzetük hendikepje miatt csökkent eséllyel vesznek részt a nagy 
versenyfutásban, s esélyeiket tovább rontja, hogy vagy nem akarnak, vagy nem tudnak 
élni a könyvtár esélynövelő szolgáltatásaival, részint pedig azért nem, mert lakó- vagy 
mozgási körzetükben egyszerűen nincs igényeiknek megfelelő könyvtár, s ezáltal válnak 
hátrányos helyzetűekké.

Egyre erősödő meggyőződésem visz azoknak a táborába, akik azt mondják, hogy 
közművelődési könyvtárügyünk figyelmének — ezzel együtt pénzének — java részét 
a felnőttekre, jobb esétben a 14 éven felüliekre fordítja, s nem vesz tudomást arról, hogy 
használóinak 40%-a 14 éven aluli. Ez országos átlag, ami mögött az a tény lapul, hogy 
a falusi könyvtárakban és a városi fiókkönyvtárakban ez az arány jóval magasabb. S ha 
rövid időre szóló előrejelzést kellene adnom, azt mondanám, hogy éppen a legfiatalabb 
korosztályokból beiratkozottak száma, s ezzel együtt az olvasótáboron belüli aránya fog 
rohamosan növekedni. Nem kell ehhez látnoknak lenni, elég ha a népesedési statisztikai 
adatokra vetünk egy pillantást, s egy másikat az általános iskolában teret nyerő reform- 
törekvésekre. Mindez alaposan indokolja, hogy lényeges átcsoportosítást hajtsunk végre 
anyagiakban és szemléletben egyaránt. Nem hiszem, hogy könyvtárostársadalmunk 
ellenezné ezt, hiszen már jó ideje mutatkoznak és mind szaporodnak azok a jelek, ame
lyek azt. mutatják, hogy készen állunk erre a fordulatra. Olvasótáborok, olvasómozgal
mak, a gyerekkönyvtári szolgálat fellendülése, színeződése, az óvodások felbukkanása 
a gyerekkönyvtárakban, az iskolai könyvtárügyért érzett aggodalomból és felelősségből 
fakadó segítő szándék és tennivágyás mind-mind arra utal, hogy igazi áttörés várható 
a gyerekek könyvtári ellátása javítása terén. Ezen belül is a legfontosabb, hogy végre meg
teremtődjék az iskolai oktató-nevelő munka könyvtári bázisa, amelynek érdekében az 
iskola illetékeseinek és a tanácsi közművelődési könyvtárak dolgozóinak vállvetve kell 
dolgozniok. Nem szabad e hatalmas feladat megoldását pusztán anyagiak kérdésének 
tekinteni; szinte ilyen fontos feltétel a közös szemléleti platform kialakítása.13 Ezért igye
kezett a KMK is hozzájárulni az iskolai könyvtárakra vonatkozó szakmai irányelvek 
kidolgozásához, s a tanácsi közművelődési könyvtárak szakmai irány el veinekVjrafogalma- 
zásakor a gyerekek érdekeinek érvényesítésére nagy súlyt helyezett. Az általános művelő
dési központok szervezeti és tartalmi kérdéseivel foglalkozó munkabizottság felkérésére 
egy füzetsorozat szerkesztését vállaltuk, amelynek első száma éppen a központokban 
működő könyvtárakkal foglalkozik.14 Várhatóan 1982-ben kijelölik országszerte az 
iskolai könyvtárak megyei hálózati központjait, — több megyében minden valószínűség

Könyvtári Figyelő 28(1982)3



268 Papp I.

szerint a megyei könyvtárat fogják ezzel a feladattal megbízni. Ez is arra int, hogy a KMK, 
mint a közművelődési könyvtári hálózatok koordinációs központja építsen ki szoros 
együttműködést az iskolai könyvtári hálózatok koordinációs központjával, vagyis az 
Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal. A kettős funkciójú, tanácsi közművelő
dési és iskolai könyvtárak megteremtéséhez és működtetéséhez összehangolt módszertani 
támogatásra van szükség.

Hasonlóan biztató jelek mutatkoznak a hátrányos helyzetű, de olvasni, könyvtári 
szolgáltatásokkal élni kívánó állampolgárok ellátása terén. Míg korábban csak egy-egy 
könyvtároskollektíva dicséretes erőfeszítéseire hivatkozhattunk példa gyanánt (hadd 
említtessék meg közülük itt is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vadász-utcai fiókja), 
most már a közművelődési könyvtárügyet átható szemléletváltásról, vagy lagalábbis 
kezdetéről lehet szólni. Kétségtelen, hogy kihatásában nem olyan horderejű feladatról 
van szó, mint a gyerekek esetében, mégis nemcsak humanitárius indítékok, hanem tényle
ges társadalmi szükségletek és érdekek indokolják a könyvtári szolgálat ilyen irányú kiter
jesztését. S még egyszer a szemlélet, a hozzáállás fontosságát kell hangsúlyoznom, 
s kevésbé a létszám-, jármű- és egyéb feltételeket; persze ezek is kellenek. De könnyebben 
kerülnek, ha egy könyvtár vezetése kötelességének ismerte fel ezt az ügyet. Ha a hetvenes 
éveket a kórházi betegek könyvtári ellátásáért vívott harc, — és győzelemmel végződött 
harc! — szakaszának minősíthetjük, (a győzelem nem azt jelenti, hogy minden kórházban 
már kifogástalanul működő könyvtár áll a betegek rendelkezésére, hanem azt, hogy az 
egészségügy és a kórházak maguk is elfogadták a könyvtár szükségességét), akkor a nyolc
vanasokat remélhetőleg annak a szakasznak, amelyben teret nyer az a szakmai közmeggyő
ződés, hogy minden közművelődési könyvtáros természetes gondja, hogy a hátrányos 
helyzetű személyek különféle csoportjai számára külön szolgáltatásokat szervezzen, 
pontosabban: hogy hozzájuk is eljuttassa a könyvtár valamennyi szolgáltatását. Könyvtár
politikai síkon a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia dokumentumai hozták meg 
e tekintetben az áttörést, amelynek eredménye máris tükröződik a könyvtári munkater
vekben; a szakmai muníciót a KMK igyekezett a könyvtárosok rendelkezésére bocsátani, 
amikor szakirodalmi szemlét jelentetett meg e tárgykörben,15 s egy — általános vélemény 
szerint — sikeres továbbképző tanfolyamot szervezett ez e munkaterülethez vonzódó 
könyvtárosok részére.
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FÉL ÉVTIZED FÉLSZÁZ REGÉNY „OLVASÁSTÖRTÉNETÉBÖL”

KAMARÁS ISTVÁN

A Könyvtári Figyelő 1981. évi 4. számában Balogh Zoltán nagyító alá tette azt, 
amit a köznyelv egy-egy könyv olvasottságán ért, és jogosan különböztette meg az 
aktuális és a történeti olvasottságot (ez utóbbin azt értve, hogy az adott könyvet „olvasás
története” folyamán hányán és kik olvasták el). Jelen írásommal Balogh Zoltán gondolat- 
menetét szeretném folytatni, vagyis újabb oldalról vizsgálni az olvasás dinamikáját.

Nagyszerű lehetőség egy olvasáskutató számára, ha két olyan „adatbank” áll rendel
kezésére, mint az Izlésalakzatok* és az Élmény alakzatok I.** amelyek lehetővé teszik, 
hogy ötven regény olvasottságának és kedvességének 1968-as és 1974-es állapotát össze
vethessük. Az 1968-as állapotot figyelembe véve nyolc kategóriát alakítottunk ki:

I. Frissen (1 -3  éven beiül) megjelenő művek 
I/A magasabb olvasottságúak***

(Pl. Berkesi Húszévesek, Sánta Húsz óra)
I/B alacsonyabb olvasottságúak****

(Pl. Camus Közöny)
II. Viszonylag rövid ideje (3 — 10 éve) hozzáférhető művek 

II/A magasabb olvasottságűak
(Pl. Knight Légy hű önmagadhoz)

II/В alacsonyabb olvasottságűak
(Pl. Golding A legyek ura, Sagan Jó reggelt búbánat)

III. Hosszabb ideje állandóan hozzáférhető művek 
III/A magasabb olvasottságűak

(Pl. Hasek Svejk, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés)
III/B alacsonyabb olvasottságúak 

(Pl. Swift Gulliver)
IV. Hosszabb ideje ki nem adott, nehezen hozzáférhető művek 

IV/A magasabb olvasottságúak
(Pl. Mitchell Elfújta a szél, Burroughs Tarzan)

IV/B alacsonyabb olvasottságúak
(Pl. Aldrich És lámpást adott kezembe az Ur).

* Gondos Ernő: Izlésalakzatok. Prózai művek helyzete az olvasói tudatban a hetvenes évek végén 
Budapest, 1971. NPL

** Balogh Zoltán-Kamarás István: Élményalakzatok I. Budapest, 1978. NPL
*** A közművelődési könyvtárba járóknak legalább 40%-a olvasta.
**** д  közművelődési könyvtárba járóknak kevesebb, mint 30%-a olvasta.

Könyvtári Figyelő 28(1982)3



Fél évtized félszáz regény „olvasástörténetéből” 271

A vizsgált 50 mű közül 12 mű olvasottsága erôteljçsen (20—30 százalékkal), 19. mű 
olvasottsága kisebb mértékben nőtt, 19 mű olvasottsága pedig stagnált, vagy csökkent 
(ezek a relátív telítődés esetei). Az I/A típushoz tartozó, egészen friss művek közül Sánta 
Húsz óra és Berkesi Húszévesek című regényei egészen rövid idő alatt nagyarányú olva
sottságra tettek szert és olvasottságuk a következő hat év alatt is erőteljesen növekedett. 
Olvasottságuk alapján a sikerkönyv tipikus esetét példázzák. Meglepőnek tűnhet olyan 
művek olvasottságának felgyorsuló növekedése, amelyek akár már évtizedek óta jól hozzá
férhetők az olvasók számára, mint az Elveszett illúziók, a Gulliver, a Svejk, az Akiért 
a harang szól, a Nana, a Csendes Don. Elterjedtségük gyorsuló (meglóduló) növekedését a 
14 éven felüli olvasók körébe belépő legfiatalabb korosztály a 14—20 évesek a hat évvel 
azelőtti hasonló korosztályhoz képest intenzívebb érdeklődése (Svejk) a kötelező olvas
mánnyá válás (az Emberi sors, Csendes Don, Akiért a harang szól), de legerőteljesebben 
talán a tömegkommunikációs változat hatása (Elveszett illúziók, Nana, Akiért a harang 
szól) magyarázhatja. Az Elveszett illúziók olvasottsága 1968-ban és hat év múlva így 
alakult* :

1968-ban
%

1974-ben
%

nők 62 82
férfiak 46 69
1 5 -19  évesek 69 68
2 0 -2 9  évesek 65 86
30—49 évesek 51 77
fizikai dolgozók 54 74
értelmiségiek 52 76
középiskolások 64 • 62

Ebben az esetben a tömegkommunikációs eszközök hatását tekinthetjük a legerő
teljesebb magyarázat-elemnek, hiszen sem a legfiatalabb korcsoportban, sem a közép- 
iskolások körében nem emelkedett az olvasottság aránya. (A két minta összetételének 
eltérése természetesen nem léphet elő fő magyarázó tényezővé, legfeljebb 5—10 százalé
kos emelkedést magyarázhatnánk ezzel ebben az esetben.)

• A magas olvasottságú müvek esetében csak a III/A és IV/A kategóriába tartozó 
művek között találkoztunk nem emelkedő olvasottságú regényekkel. Az állandóan

* Az összehasonlíthatóság határait érzékeltesse a két minta összetétele: Az 1968-as kutatásé: nők és 
férfiak 50-50% , 14—18 évesek: 14%, 19—29 évesek: 32%, 3 0 -4 9  évesek: 27%, 5 0 'éven felüliek 
27%, fizikai munkások 33%, középiskolások 15%, értelmiségiek 14%, nyugdíjasok és háztartás
beliek 19%. Az 1974-es kutatás: nők és férfiak 50-50% , 15 -19  évesek 27%, 2 0 -2 9  évesek 32%, 
30—49 évesek 28%, 50 éven felüliek 13%, fizikai dolgozók 40%, értelmiségiek 17%, középiskolások 
12%, nyugdíjasok és háztartásbeliek nincsenek. Az egyetlen jelentősebb eltérés tehát az, hogy az 
1968-as minta átlagéletkora valamivel magasabb, így átlagos képzettségi szintje valamivel alacso
nyabb. •
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hozzáférhető müvek, úgy tűnik, elérték olvasottsági telítettségüket, különösen kézenfek
vő az olyan, a könyvtárhasználók körében csaknem százszázalékosan olvasott művek 
esetében, mint Gárdonyi Géza Egri csillagok, Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regé
nyek. Más a helyzet a Thibault család, a Varázshegy, a Vörös és fekete és megint más 
a helyzet a Légy hű önmagadhoz esetében. Mann, Martin du Gard és Stendhal regénye 
lassan, Knight regénye viszonylag rövid idő alatt érte el olvasási telítettségét, 50—60 száza
lékos olvasottságát. Mind a négy mű abba a típusba tartozik, amelyek kevésbé olvasottak 
a magasabb iskolázottságú „belépő” (a legfiatalabb), mint a kevésbé iskolázott „kilépő” 
(a legidősebb) korcsoportban :

15-19
évesek

50 évnél 
idősebbek

Légy hű önmagadhoz 35% 40%
Thibault család 32% 63%
Varázshegy 20% 46%
Vörös és fekete 52% 84%

1968-ban kisebbek, illetve ellenkező irányúak voltak ezek az eltérések a vizsgált két kor
osztálynál (tehát a 15—19 éveseknél és az 50 évnél idősebbeknél): a Mann regényénél 63 
és 68%, Martin du Gard regénye esetében pedig 32 és 51%.

A z alacsonyabb olvasottságú regények között a viszonylag új, tehát csak 3—10 éve 
hozzáférhető könyvek körében is találkozhatunk nem emelkedő olvasottságú művekkel. 
A Magyarországon először 1961-ben megjelent Megszületik augusztusban 1968-ra elérte 
a 13%-os olvasottságot és hat év múlva is nagyjából ezen a telítődöttségi szinten maradt 
(újabb hat év elteltével sem változott a helyzet), mert nem változott a regény olvasóköré
nek összetétele. 1974-ben a fizikai dolgozók 11, a középfokú végzettségű szellemi dolgo
zók 15, a diplomások 26%-a olvasta a Faulkner regényt a könyvtárhasználók körében, 
a 15—19 éveseknek (a „belépő” korcsoportnak) csak 9, a középiskolásoknak csak 
10%-a. A Faulkner regénnyel nagyjából egy időben megjelenő Közöny (Camus), A nagy 
utazás (Semprun), A kentaur (Updike), A legyek ura (Golding), Két nap az élet (Merle) 
olvasottsága a vizsgált hat év alatt 10 százalékról — ha nem is gyorsuló ütemben, ha nem is 
ugrásszerűen — de 10—20 százalékkal növekedett. Ezeknek a regényeknek az olvasóköre 
a „belépő ’ korcsoport kevéssé iskolázott rétegek irányában is bővült.

Bővítsük most az ötven könyv 1968. és 1974. közötti történetének vizsgálatát az 
olvasói visszhang másik mutatójával, a kedvelés és elutasítás mértékével. Nem változott 
a helyzet ebből a szempontból az 50 közül 25 regénynek. 8 regénynek nőtt, 17-nek 
csökkent a kedveltségi mutatója. Elgondolkodtatóak ezek az arányok. Egyszerre tanús
kodnak az olvasói értékelések tartósságáról, az olvasói beállítódás stabilitásáról, valamint 
egy másikról, amelyet ezzel a hasonlattal lehetne érzékeltetni: kihűl az élmény. Nem is 
olyan könnyű a 17 csökkenő kedveltségű mű esetének a magyarázata. Ilyen művek 
szerepelnek közöttük, mint Berkesi Húszévesek, Sánta Húsz óra, Fejes Rozsdatemető, 
Martin du Gard, Mann Varázshegy, Golding A legyek ura, Semprun A nagy utazás, Camus 
A közöny című regényei, tehát olyanok is — szép számmal, amelyek olvasottsága emelke-
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dett az adott időszakban. Egyaránt számolni kell azzal, hogy a megjelenéskor — újdonság 
volta miatt — lelkesen fogadott könyv hat év múlva új olvasói számára is veszít varázsából 
és számolni kell azzal is, hogy többen átértékelik (felülbírálják, megmosolyogják, szégyen
ük) egykori véleményüket. A növekvő olvasókörű művek esetében pedig az új típusú 
olvasók az „olvasói törzsgárdáétól” eltérő véleményével kell számolni.

Az olvasottság és a kedvelés — elutasítás koordinátarendszerében négy mezőt érde
mes szemügyre venni, azokat a műveket:

amelyek olvasottsága nőtt, kedveltségük viszont csökkent. Jellemző példák 
A legyek ura, a Húszévesek, a Rozsdatemető, a Húsz óra, a Közöny. A hatvanas évek 
egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Fejes Endre tucatnyi nyelvre lefordított Rozsda- 
temető című regényének a példáján érzékeltetjük, hogyan alakult a különböző olvasó 
rétegekben a kedveltség mértékének csökkenése, az élmény kihűlésének mértéke*:

1968. 1974.

mind -0,09 -0,20
nők -0,08 -0,25
férfiak -0,10 -0,14
15 — 19 évesek -0,16 -0,19
2 0 -2 9  évesek -0,10 -0,16
3 0 -4 9  évesek -0,07 -0,29
fizikai munkások -0,16 -0,14
értelmiségiek -0,04 -0,22
középiskolások -0,17 -0,19

A táblázat fontos tanulsága az, hogy egyetlen réteget sem lehet a mű kedveltségének 
csökkenésében „főbűnösnek” kikiáltani, vagyis meglehetősen általános érvényű tenden
ciáról van szó. És mi lehet a magyarázat? Feltehetően az elsősorban, hogy sokat vesztett 
a mű aktualitásából. A mű ugyan fogalommá vált, Hábetler nevű főhőséből a „hábetler- 
ség” fogalma keletkezett, a mű szerzője afféle élő klasszikus lett, de a mű megszűnt 
szenzációs esemény lenni, megszűnt éles vita tárgya lenni, bizonyos tekintetben érdekte
lenné vált és ebben az is komoly szerepet játszik, hogy évek elteltével Fejes regénye 
elvesztette a modern mű státusát, hiszen időközben jelentős mértékben megváltozott 
a „modern regény” jelentése. (Olyannyira, hogy manapság az olvasáskutatók munkáját 
segítő irodalmárok a Fejes regényt a „mai realizmus” kategóriájába sorolják, a „modern” 
kategóriába pedig Mészöly Miklós, Nádas Péter és Esterházy Péter művei kerülnek. Hason
lóképpen kerülnek Hemingway művei helyére húsz év elteltével Bulgakov és Marquez 
művei.)

A z olvasókör új rétegek irányában való bővülésén és a vélemények átértékelésén 
és az aktualitás elmúlásán túl egy negyedik jelenséggel is számolni kell: a népszerű írók 
„hatás nélküli varázsával”. Olvasói ötödik, hatodik, hetedik könyvét is elolvassák annak

* A kedveltség mértékének érzékeltetésére egy +1 és -1 közötti értékeket felvevő mutatót használunk, 
a relatív tetszési indexet, amelyről bővebbet az Élményalakzatok 1. című kötet 34. oldalán lehet 
megtudni.
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az írónak, aki már második-harmadik művével sem volt képes lázba hozni őket, tehát 
olvasóik hosszúlejáratú hitelezői a népszerű és mégsem népszerű írónak.

Amelyek olvasottsága nem nőtt és kedveltségiek sem nőtt. Jellemző példák: 
Thibault család, Varázshegy, Esőisten siratja Mexikót (Passuth László), Iszony (Németh 
László). Ezeknél a műveknél is számolni kell a későbbi átértékeléssel, valamint azzal, hogy 
új olvasóik közül a legfiatalabbak hűvösebben fogadják ezeket a műveket, mint 1968-ban 
a hasonló korúak.

Am elyek olvasottsága és kedveltsége is nőtt. Az ehhez a típushoz tartozó művek 
egy része, mint az Elveszett illúziók és a Fekete város (Mikszáth Kálmány), éppen a vizs
gált időszakban bővítette olvasói körét azokkal, akik megnézték televíziós változatukat és 
úgy döntöttek, el is olvassák az eredeti művet. Az ezeket a műveket még a tévé adaptáció 
előtt olvasók jelentős százaléka mint kötelező olvasmánnyal találkozott ezekkel a regé
nyekkel, így tehát olvasói körük a művet a televízió propagandájának hatására, de végül is 
szabadon választó olvasók körével bővült. Más lehet a helyzet Zola Nana című regénye 
esetében. A legvalószínűbb magyarázatnak a Zolával kapcsolatos — különösen a nők köré
ben tapasztalható — előítéletek csökkenése látszik.

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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NEMZETI FOTOTÉKA 
(Deutsche Fotothek, Dresden)

WALTER MAY

A Drezdában működő német fototéka a berlini Német Állami Könyvtár (Deutsche 
Staatsbibliothek) különgyüjteménye, a tudomány, kutatás és oktatás képdokumentumai
nak központi intézménye, az NDK legnagyobb tudományos fényképgyűjteménye. Fela
data a tudományos és dokumentum-értékű fényképfelvételek összegyűjtése és feltárása, 
valamint a tudomány, kutatás, a gyakorlati élet, a tanítás és a nevelés szolgálata. Gyűjti 
a fényképeket, a fényképnegatívokat és diapozitíveket.

Keletkezése és fejlődése

Az 1951 január elsején alapított fototéka az egykori Szász Helytörténeti Képtár 
fényképarchívumából jö tt létre, amelyet 1924-ben alapítottak azzal a céllal, hogy a fotó
anyagot a népképzés érdekében hasznosítsa. A fényképek és filmek taneszközként való 
előkészítése mellett a Helytörténeti Képtár tervei közé tartozott egy fénykép-archívum 
felállítása is, melynek feladatául a szász helytörténeti képdokumentumok gyűjtését, és 
ezen a módon a szász terület, vidék, történelem és kultúra átfogó fényképi dokumentálá
sát tűzték ki. Ez a fényképarchívum 1925-ben jött létre Drezdában, a maga nemében 
elsőként egész Németországban. A gyűjtemény felállításakor alig lehetett meglévő kép
anyaghoz folyamodni: amennyiben ilyen egyáltalán létezett, különböző intézményekben 
volt szétszórva, és nem volt róluk semminemű szisztematikus és általánosan hozzáférhető 
leírás. Ezért a Képtár az állomány felállítását saját, vagy a megbízásából készített felvéte
lekkel kezdte. Emellett igyekezett fényképgyűjteményeket is megszerezni.

A Helytörténeti Képtárban 1944-ben kereken 47 ezer negatív és 65 ezer diapozitív 
volt. A negatív-gyűjteményt szak- és betűrendes katalógusban tárták föl. Ez a képanyag 
korlátozás nélkül a nyilvánosság rendelkezésére állt, oktatási-tanulmányi célokra éppúgy 
lehetett használni, mint publikációkhoz. Drezda pusztulásakor, 1945. február 13—14-én 
a diapozitív-gyűjtemény, a teljes katalógus és a gyűjteményre vonatkozó feljegyzések
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elpusztultak, a pusztulás csak a korábban elszállított negatív-gyűjteményt kímélte meg. 
A Szász Helytörténeti Képtár újjáépítése, melynek gyűjteményét már 1946 nyarán 
hozzáférhetővé tették a nyilvánosság számára, az összes megmaradt negatív újrafeldolgo
zását és egy új diapozitív-gyűjtemény felállítását igényelte. Az új, demokratikus iskola- 
reformmal összhangban és számos fényképarchívum háborús pusztulásai következtében 
a Képtár egy sor új feladatot vállalt, ami elsősorban a gyűjtési tevékenység tematikus 
kiszélesítéséhez vezetett. A gyűjtésben már nemcsak a szász területre koncentráltak, 
hanem egy tartalmilag általános fényképarchívum felépítésére törekedtek. 1951-ben 
a Szász Helytörténeti Képtárnak ezen fényképarchívumából hozták létre a Helytörténeti 
Fototékát („Landesfotothek”), melyet a szász népművészeti és műemlékvédelmi hivatal
nak rendeltek alá. Ez az átalakulás együtt járt a gyűjtemény tudományos és kulturális 
értékének, jelentőségének újraértékelésével; a gyűjtemény időközben túlnőtt a közműve
lődés keretein. Miközben tovább folytatták a fényképkészítést a vidékről, azaz megszer
vezték Szászország tervszerű fényképes feltárását, a Képtárnak plusz feladatává vált egy 
univerzális negatív- és diapozitív gyűjtemény szisztematikus létrehozása, valamint 
a képdokumentumok előkészítése és feldolgozása a tudományos kutatás, a képzés 
és a nevelés céljaira.

Az NDK területi újratagolásakor, 1952-ben feloszlatták a területi népművészeti és 
műemlékvédelmi hivatalt, és a Fototékát az NDK Kulturális Minisztériuma alá rendelték. 
A Minisztérium 1956-ban szabályzatot bocsátott ki a Fototéka számára, amelyben 
kimondta, hogy a fototéka a társadalomtudományi képdokumentáció központi intézmé
nye, és előírta a nemzeti kultúr- és művészeti értékek fényképes dokumentációjának 
a gyűjtését. Ilyen meggondolásból csatolták a fototékát 1961-ben a berlini Német Állami 
Könyvtárhoz.

Állománya és gyűjtési tevékenysége

A fototéka legátfogóbb és legértékesebb gyűjteménye a negatívarchívum, mely 
ma kb. 370 ezer negatívot tartalmaz, nagyrészt 13/18 cm-es formátumban. Legtöbbjük az 
1925-től napjainkig terjedő időből származik, kisebb részük a múlt század végéről és 
e század elejéről való. Feladatának megfelelően, a tartalmi súlypont a művészet- és kultúr
történet területére esik. Gyűjteményébe tartoznak az NDK kortárs művészeti alkotásai, 
mindenekelőtt a képző- és alkalmazott művészetek, városépítés és építészet, az ország 
összes művészeti és kulturális öröksége, a múzeumokban őrzőitek éppúgy, mint az 
emlékművek. így például a Drezdában őrzött művészeti alkotásokat az állami gyűjtemé
nyekkel szoros összhangban lefotózták, így az anyag mindig a tudományos kutatás rendel
kezésére áll. Ugyanígy a fototéka archívumában felvételeken őrzik a Drezdában 1945 
óta tartott nagy művészeti kiállítások számos alkotását — ezek a kiállítások a német 
képzőművészet reprezentatív áttekintését adják. Az állománynak ezt a részét az NDK 
Művészeti Akadémiájának művészeti archívumán keresztül is kiegészítik, melyet 1963 óta 
a Német Fototéka gondoz, mint tartós kölcsönzési állomány van a Művészeti Akadémián. 
A diapozitív-gyűjtemény egyfelől nagyformátumú dia pozitivekből áll, amelyek publiká-
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A „Graf Zeppelin” D-LZ 127-es léghajó Drezda fölött. 
Hahn felvétele, 1933.

Emeletes omnibusz a lipcsei főpályaudvar előtt. 
Trinks felvétele, 1913.
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Drezda, a Zwinger és a Színháztér. 
Hahn felvétele, 1943.

ciók számára szolgálnak eredetiként, másfelől keretezett diapozitívekből, melyek vetíthe
tők és előadásokra kölcsönözhetők. A bekeretezett diapozitívok gyűjteménye egyaránt 
tartalmazza az archivált negatívok kópiáit és olyan felvételeket is, melyek nincsenek meg 
a negatív-gyűjteményben. Ez elsősorban a színes diákra vonatkozik. A gyarapítás már 
kezdettől fogva két módon történik. Egyrészt a fototékának vannak fényképész munka
társai, akik a felvételeket készítik, másrészt vásárlás útján. Vásárolnak egyes felvételeket 
és fénykép-hagyatékokat, gyűjteményeket. A gyarapításnak ez az oldala nyert az utóbbi 
évtizedben fokozott jelentőséget.

1970-től 1980-ig az évi gyarapodás kb. 17 500 felvétel volt. Ebből 2500 volt a saját 
felvétel. 1945 óta ilyen módon 170 000, részben átlagon fölüli értékkel bíró negatív 
került a fototéka állományába, például az egykori szász honvédelmi szövetség 10 000 
negatívja, a szász helytörténeti kutatás minden területéről, valamint a régi lipcsei postai 
levelezőlapcég, a Trinka és Со. hétezres felvétel-gyűjteménye különböző helységekről és 
vidékekről, túlnyomórészt a régi Német Birodalom területéről. Mindkét archívum a kb. 
1910-től 1940-ig terjedő időszakot fogja át. Említésre méltó továbbá a drezdai fényké
pész, Walter Hahn hagyatéka 15 000 negatívval, melyek között értékes légifelvételek 
vannak szász helységekről és mindenekelőtt az 1945-ös pusztulás előtti Drezdáról. Fritz 
Eschen berlini fényképész 1972-ben megszerzett archívuma, mely 1930 és 1969 között 
keletkezett, 95 000 negatívot tartalmaz, Berlinről és egy sor más helységről, túlnyomó-
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részt Európából de a tengerentúlról is, valamint a kulturális és tudományos élet kiemelke
dő személyiségeinek portréit. Egy másik nagyobb állomány Paul Schultz hagyatéka 
15 000 felvétellel szász, német és más európai országok vidékeiről, városairól, építkezései
ről 1920 és 1940 között.

A fényképek tartós archiválásra való válogatása meghatározott értékszempontokat 
követel. A tartalmi kritériumok mellett, amelyek a gyűjtőkör függvényei, technikai és 
formai szempontokra is tekintettel kell lenni. A fototéka általában reprodukcióra alkal
mas negatívokat gyűjt. Ezek a szabály szerinti közép- és nagyformátumú negatívok, 
6/6-tól 18/24 cm-ig, az állomány építés szempontjából a legelőnyösebb a 13/18-as. A kis 
képek negatívjait csak kivételes esetben veszik állományba, ha a tartalma különleges 
értékű és a képdokumentum csak ilyen hordozón férhető hozzá. A diapozitív-gyújtemény 
reprodukciós célokra színes közép- és nagyformátumokat tartalmaz, 6/6-tól 13/18 cm-es 
méretben, míg vetítési célra 5/5-ös színes és fekete-fehér kisdiapozitívot. Nagyobb vetítés
re szánt diapozitívot (8,5/10 cm) csak kivételképpen archiválnak, egyébként ugyanazok 
az elvek érvényesek, mint a kis képek negatívjai esetében. A technikai minőség és az 
állapot megítélésében a képdokumentum kora és árnyaltsága, minősége játszik szerepet: 
a régebbi felvételek értékesebbek. így a technikai minőséget, a dokumentum állapotát 
a tartalmi tényezők kompenzálhatják.

Drezda, a Zwinger pavilonjainak romjai. 
Wernicke felvétele, 1943.
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Feldolgozás és felhasználás

A fotodokumentumok átfogó feldolgozása, mely a sokoldalú felhasználás előfeltéte
le, jelentős munkaráfordítást igényel. A feldolgozás a kép tartalmának megállapításával 
kezdődik, ez után értékelik a felvételt. A klasszikus információhordozókkal ellentétben, 
mint amilyenek a könyvek vagy a levéltári iratok, a fényképnegatívoknak rendszerint 
nincsen címe. Ezért, ha, amint az gyakran előfordul, egy anyag a hozzá tartozó írásos 
feljegyzés nélkül kerül a fototéka birtokába, szükséges a felvétel azonosítása. A döntés 
a megőrzésről vagy értéktelenné nyilvánításról a képtartalom jelentőségétől és a fentebb 
már említett formai és technikai érték-kritériumoktól függ. Az archiválásra szánt felvéte
lekről a leltárba vétel után címleírást készítenek a kép címének (témájának), a fényképész 
nevének, a negatív méreteinek és egyéb adatainak a feltüntetésével. Ezeket annotáció 
egészíti ki. Ezek az adatok kísérőlapra kerülnek, ahol az egyes katalógusok cédulaigényét 
is jelölik. A feldolgozás ellenőrzése után a leírást szabványos méretű katalóguscédulára 
sokszorosítják, és betűrendes, tárgyi, földrajzi és arcképkatalógust szerkesztenek belőlük. 
Kezdettől fogva törekedtek az állomány lehetőség szerinti sokoldalú feltárására. Az össz- 
állományból ez ideig 217 000 negatívot teljesen föltártak, amelyekről a szakkatalógusban 
mintegy 380 000 cédula van. E mellett a művészetekre 97 000, a földtudományokra 
52 000, a technikára 18 000, a természettudományokra 12 000, a néprajzra 8000, 
a történelemre 6000, a zenetörténetre/zeneikonográfiára 2000, a népművelésre és sportra 
egyenként 1000 utalás esik. A földrajzi (helynév)-katalógusban 90 000 utalás van. A nega
tívokat nagyság szerint mechanikusan, beérkezési sorrendben, fémszekrényekben tárolják. 
A tárolás borítékban történik, a borítékra ráragasztják a sokszorosított címleírást. Ezeket 
a negatívokhoz hasonlóan, érkezési sorrendben tárolják. A használó először a katalógus
ban keres, majd megnézheti a kiválasztott kép(ek) pozitív „képkártyáját” , amelynek 
alapján rendelhet. A felhasználók által igényelt fotók, másolatok és nagyítások térítés 
ellenében a saját laboratóriumban készülnek az archivált negatívokról. Átlagban évente 
40—45 ezer másolatot vagy nagyítást kérnek.

A negatívgyűjteménytől eltérően, a vetítésre szánt diapozitíveket a diapozitív-gyűj- 
teményben szisztematikusan rendezik és az a kölcsönözni kívánó felhasználó számára így 
közvetlenül hozzáférhető. Kölcsönzésre kerülnek a katalógusban megjelölt nagyformátu
mú színes diapozitívek is.

A felhasználói kör igen széles. Használják egyetemek, főiskolák, valamint az oktatás 
és kutatás különböző intézményei, múzeumok, kiadók, a tömegtájékoztatás intézményei, 
üzemek és hatóságok, társadalmi szervezetek és magánemberek. Számos kérés érkezik 
külföldről, az elmúlt évben több mint húsz ország jelentkezett igényléssel. Leggyakrabban 
a német nyelvterületről, Franciaországból, Nagy-Britanniából és az USA-ból kérnek, de 
jö tt már igény Japánból és Ausztráliából is. A budapesti Crovina Kiadó több éve rendsze
resen használja illusztrációihoz a fototéka anyagát.

A gyűjtés jellegének megfelelően, szoros együttműködés alakult ki az NDK vezető 
művészeti kiadóival, melyek igényei a fototéka állományának fejlesztésére is hatással 
vannak; hiszen a kiadók tevékenysége folytán, a képi információs források hatása meg
sokszorozódik. A fototéka szerepet vállal a bel- és külföldi kiállítások képanyagának
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előkészítésében, a kiállítások megrendezésében. Ezek közül csak néhány nagyobbat 
említünk az utóbbi évekből: „The Splendor of Dresden” 1978/79 az USA-ban, „A festé
szet remekművei Drezda és Berlin múzeumaiban” 1980/81 Mexikóban, vagy „Gottfried 
Semper halálának százéves évfordulójára” 1979-ben Drezdában.

Nagyértékűek a fototéka archívumában őrzött azon felvételek, melyek elpusztult, 
megsemmisült emlékműveket és művészeti alkotásokat ábrázolnak — ezeket nemcsak 
a történeti kutatás tudja használni, jelentőségük van az újjáépítéskor, rekonstrukcióban 
is. így az 1945-ben elpusztult híres drezdai épületek, közöttük a Zwinger és a Hofkirche 
rekonstruálásakor felhasználták a fototéka képdokumentumait is. Ugyanígy használják 
jelenleg is a dokumentumokat a drezdai Operaház újjáépítésénél, képi és ornamentális 
díszítése rekonstruálásában.

A fototéka jövőbeni munkáját a gyűjtési munka további profílírozása és a súlyponti 
feladatokra való koncentrálás foga meghatározni, melyek a gyűjtemények fejlődéséből 
és legfontosabb felhasználóinak, a főiskoláknak, tudományos intézményeknek, kiadók
nak képdokumentáció iránti igényéből adódnak. Ezek a súlypontok: az NDK képzőmű
vészete és kultúrjavai, valamint az NDK délkeleti részének technika- és helytörténete, 
helyismereti kérdései. Habár a Német Fototéka gyűjteményi tevékenysége a fénykép
dokumentumra mint információs forrásra irányul, nem pedig az önmagáért való fényképe
zésre, a gyűjtemény mégis több a kultúrkincs fényképészeti dokumentációjánál. Egy ilyen 
gyűjtemény, melyet közel hat évtizede folyamatosan fejlesztettek, már saját értékkel is 
bír, önmagában is kultúrkinccsé vált.

(Fordította: KOZMA LÁSZLÓ)

t

Drezda, a Zwinger udvara a pavilonokkal az újjáépítés után. 
Döring felvétele, 1965.

Könyvtári Figyelő' 28(1982)3



A BRITISH LIBRARY TÍZ ÉVÉRŐL

URQUHART, D. J.: Some thoughts on the British Library és BLOOMFIELD, 
B. C.: Progress in documentation. The British Library 1973—1980 ( 
o f  Documentation. 37.vol. 1981. 107 —133.p.) írások alapján ZIRCZ PÉTER 
szemléje.

■■ ! A nemzeti könyvtárak kissé mindig és mindenütt a
kirakatban, a szakmai érdeklődés középpontjában állnak, 
ez a megkülönböztetett figyelem azonban mérlegelő: 

Z□  a könyvtárosok — érthető módon — örülnek a nemzeti
— — I könyvtár eredményeinek (annál is inkább, mert vélhetőleg

saját működésüket is előmozdítja) és igen erőteljesen bírál
ják gyengéit vagy éppen kudarcait. A nemzeti könyvtárak működését kísérő visszhang 
ereje és fajtája sok mindentől (hagyományok, kritikai szokások stb.) függhet, Angliában
— ügy tűnik — hatékony módszert választottak: az ad hoc jellegű (egy-egy szűkebb 
munkaterületre, szolgáltatásra reflektáló) kritika helyett egy közel tízéves szakasz össz- 
tevékenységét tették mikroszkóp alá. Két, egy időben megjelent tanulmány értékeli 
a British Library (BL) működését, 1973 óta. (Nem érdektelen a szerzők megoszlása sem: 
D. J. Urquhart — a BL egyik volt vezető munkatársa — kissé belülről, a másik szerző
— B. C. Bloomfield — kívülről, a könyvtári rendszer oldaláról vizsgálódik.)

Az angol szerzők most megjelent írásainak alighanem legtalálóbb részei azok, ame
lyek átfogóan elemzik a mintegy 10 évvel ezelőtt megalakult könyvtár-óriás munkáját. 
(A Könyvtári Figyelő egyébként több alkalommal foglalkozott a BL szervezetével és mű
ködésével, a két legutóbbi írás a lap 1978/3. és 1980/6. számában jelent meg.) a legnyíl
tabban Urquhart „indít’’: szerinte a BL 1973-ban történt létrehozása fölöttébb időszerű 
volt, hiszen funkcióinak egy részét előd-intézménye (a British Museum Library) nem 
tudta vagy nem akarta teljesíteni, nem szólva azokról a feladatkörökről, amelyeket csak 
formálisan látott el. A könyvtár még Panizi (a könyvtár egyik nevezetes igazgatója) 
idejében sem volt hajlandó duplumpéldányait kölcsönözni; a British Museum kizárta 
gyűjtőköréből a természettudományokat, ennek megfelelően könyvtára — a BML — is 
így tett: nem vállalkozott a nemzeti bibliográfia gondozására (ezért az külön szervezet 
feladatkörébe került stb.). A két szerző célzásaiból, illetőleg félreérthetetlen megállapí
tásaiból kivehetően a régi — tehát a múzeumhoz tartozó BML — dolgozók munkamorálja 
sem lehetett a legjobb, s a helyzetet súlyosbította a makacs helyhiány (különösen a gyűj
teményi részleg vonatkozásában). Javulás — gyökeres javulás — az OSTI megalakulásával,
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és a Dainton-jelentést követően a mai BL szervezetét alkotó, addig önálló szervezetek 
összevonásával kezdődött. Az átszervezés keretében egyesítették a National Lending 
Library for Science and Technology-t a National Central Libraryval (gyakorlatilag mind
kettő a könyvtárközi kölcsönzés bázisául szolgált), s kialakult belőlük a BL mai Lending 
Division-ja, a British National Bibliography ugyancsak beolvadt az új BL szervezetébe 
(ebből lett a mai Bibliographic Services Division), a régi BML vált a mai könyvtár 
Reference Division-jává, ahová — egy korábbi döntés alapján — már előzőleg beolvadt 
(a Patent Offíce-tól megörökölt) National Reference Library for Science and Invention.

A formálódó új, hatalmas könyvtár többféle nehézséggel küzdött. Elsőként a pénz
ügyek kínálkoznak említésre, ámbár — a szerzők ezt egyértelműen az új vezetés javára 
írják — a minisztériumi irányítás nyilvánvaló támogatásával ezt sikerült enyhíteni: a koráb
bi szerzeményezési gondok éppúgy megszűntek, mint a létszámproblémák is (a könyvtár 
szakalkalmazotti létszáma 6—7 év alatt mintegy 30%-kal emelkedett). Nehezebben 
eloszlatható gond volt a szemléleti konzervativizmus. Urquhart, aki mint volt vezető 
ugyancsak jól ismerhette a BL-t, nemcsak a munkahelyüket sine curának tekintő tudomá
nyos könyvtárosokra panaszkodik (rájuk is, erőteljesen!), hanem arra a kasztrendszerre is, 
amely különösen a régi BML-ben meglehetősen általános volt: a három különböző kate
góriába sorolt és különböző szervezeti egységekben dolgozó könyvtárosok alig álltak 
szóba egymással, a team-munka fogalma szinte ismeretlen volt számára. Bloomfíled — más 
megközelítésből — azt rója fel, hogy bár az újjászerveződött könyvtár vezető posztjain 
lényeges személyi változások történtek, ezek jórészben belső előléptetésekkel oldódtak 
meg (feltehetőleg: szakszervezeti nyomásra), kevés volt a külső „vérfrissítés” . A szemléleti 
problémákat a legtalálóbban Urquhart jellemzi, aki kimondatlanul ugyan, de nyilvánva
lóan a BL-ben szerzett tapasztalatai alapján külön könyvben foglalta össze a korszerű 
könyvtárosság elveit (The principles of Librarianship, Leeds, Wood Garth Press, 1981.). 
Az ebben felsorolt tizennyolc alapelv közül cikkében csak néhány — a magyar könyvtár
ügy közállapotait is érintő — példát ismertetünk a szerző cikke nyomán :

a) a könyvtárak a használókért vannak (megjegyzendő: ilyesmit már Ranganathan 
is mondott, de az is igaz, hogy nem lehet elég sokszor hangsúlyozni);

b) a könyvtárosi állás nem kutatói sine cura;
c) a könyvtárosoknak kötelessége — egyénileg és kollektive is ügyelni a hatékony

ságra;
d) a könyvtárosság kísérletező diszciplína.
Urquhart írásaiból kiolvashatóan e (nem véletlenül megfogalmazott) követelmé

nyeknek az újonnan szervezett — és szinte önálló könyvtárként működő — Lending 
Division-ban sikerült érvényt szerezni, lényegesen kisebb e tekintetben a fejlődés a hagyo
mányosabb munkaterületeken dolgozó részlegeknél. Talán ezért is tulajdonít Bloomfield 
nagy jelentőséget annak, hogy az új BL-ben végre függetlenített munkatársat bíztak meg 
a belső képzéssel, továbbképzéssel. Ámbár — és itt újra Urquhart cikkére kell visszautal
nunk — úgy látszik, hogy a BL-ben nem a szakképzett könyvtárosokban és szaktárgyi 
kutatókban van hiány, sokkal inkább tehetséges könyvtáros-menedzserekre lenne, 
nagyobb számban, szükség.
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Szóvá teszik a szerzők azt is, hogy a könyvtár gerincét alkotó gyűjteményi részle
gek kapcsolata a könyvtári rendszer különböző elemeivel eltérő volt: amilyen szoros 
kapcsolatok fűzték a nemzeti könyvtárat a nagy egyetemi könyvtárakhoz, oly laza szálak
kal kötődött a közművelődési könyvtárakhoz (s ez a jelenség a későbbiek során is tükrö
ződött a könyvtár tervező-szervező munkájában). Úgy tűnik, hogy a könyvtár kapcsolat- 
rendszere a későbbiek során legalább a propaganda-tevékenység vonatkozásában javult. 
Erre engednek következtetni azok a dicsérő mondatok, melyekkel a szerző egyike 
(Bloomfield) a publikációs munkát illeti: a könyvtár és egyes részlegeinek tevékenységét 
ismertető számos folyóiratcikk és önálló kiadvány azt az igyekezetét tanúsítja, amellyel 
a könyvtár népszerűsíteni próbálja szolgáltatásait. Ezzel összefüggésben említendő meg, 
hogy (amit egyébként az IFLA és egyéb nemzetközi szervezetek tevékenységéből vagy 
a szakirodalomból magunk is jól tudunk) a BL és munkatársai nemzetközi síkon kifejtett 
tevékenységükkel megérdemelt hírnevet és tekintélyt szereztek intézményüknek. Ennek 
ellenére Angliában máig vitatott, hogy a BL egyedül — vagy más szakmai szervezetek, 
könyvtárak képviselőivel együtt — képviselje-e a „nemzeti színeket” .

A nemzeti könyvtár „nemzeti” funkciója belföldi vonatkozásban sem teljesen tisz
tázott. A BL ugyan az egész Egyesült Királyság kizárólagos nemzeti könyvtárának tekinti 
önmagát, de hol az a szakmai koncepció, munkamegosztás, amelyben helyet kapna Skócia 
és Wales nemzeti könyvtára? És milyen a kapcsolat a BL és a különböző információs 
rendszerek és központok között? (A szerzők kérdései jogosnak látszanak.)

A nemzeti könyvtár sajátos tevékenységének zöme természetesen az erre szervezett 
szervezeti egységei (a BL esetében: division-ok, igazgatóságok, valamint egy kutatási-fej
lesztési department, főosztály) révén valósul meg. E részlegek működése, szervezete 
a Könyvtári Figyelő korábbi számaiból már viszonylag ismert, ezért itt csak a szerzők 
által kiemelt néhány eredmény és hiányosság említésére térünk ki. Nevezetesen: a kettős 
feldolgozást (a gyűjtemény és a nemzeti bibliográfia számára) Bloomfield szerint még 
nem küszöbölték ki, habár „bizonyos előrehaladás” történt (hogy mi, nem vehető ki 
a cikkből) és forradalmi fejlődést jelentett az AACR 2 (Anglo-American Catalogiuing 
Rules) és a PRECIS tárgyszórendszer bevezetése. Az angol nemzeti bibliográfia gyors és 
színvonalas számítógépesítésének eredményei közismertek, Urquhart azonban kifogásolja, 
hogy az eredeti elképzeléssel szemben (kétféle rekord legyen: a) egyszerű, a publikációt 
azonnal követő leírás, amelyet számos könyvtár használhat, és b) leírás a nemzeti könyv
tár számára) az a) rekorddal kapcsolatos vállalkozás kudarcot vallott, csak a b) változat 
valósult meg, e rekord előállítása viszont oly sokáig tart, hogy a könyvtárak nem tudnak 
vele mit kezdeni. A gépesített nemzeti bibliográfiai rendszert egyébként is állandó táma
dások érik a „kurrensség” hiánya miatt, de további bajok is jelentkeznek: a BL komplex 
gépesítését előirányzó MERLIN programot elejtették, a CIP (Cataloguing in Publication) 
programot legújabban könyvkiadói oldalról kifogásolják. Az 1978 óta teljes kiépítettség
gel működő, online hozzáférhetőséget nyújtó BLAISE adatbázis azzal a kettős céllal 
létesült, hogy a könyvtárak feldolgozó munkájához katalógusadatokat szolgáltasson, 
és hogy információk visszakeresésére alkalmas legyen.

A BLAISE-rendszerre, amely az angol és amerikai MARC-adatbázisokon kívül 
különböző ágazati (MEDLINE, TOXLINE, CHEMLINE stb.) adatbázisokkal egészült ki,
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1977-ben ráépült az ún. LOCAS-alrendszer, ennek szolgáltatásait 47 londoni nagykönyv
tár veszi igénybe. Az eddigi eredmény a feldolgozási költségek (az alrendszer a MARC- 
leírásokat szolgáltatja mikrolap-outputon) látványos csökkenését eredményezte és az 
olvasók sem panaszkodnak, hamar megbékítitek a mikrofílmlap-katalógusokkal. Az előre
jelzések szerint azonban a LOCAS igénybevétele távlatilag egyre költségesebb lesz és ez 
a jelenség a kitűnő szolgáltatás jövőjét kérdésessé teheti.

Szerzőink megegyeznek abban, hogy az egész BL tevékenységéből a legeredménye
sebbnek a Lending Division működését ítélik. Egyetértenek abban, hogy ez semmiképpen 
sem véletlen, hanem az ott meghonosodott másfajta „hozzáállásnak” tudható be. 
A Lending Divison állománya 4 millió kötet, 2,5 millió mikrodokumentum, sok millió 
méter tekercsfilm (1979. évi adatok!). A könyvtárközi kölcsönzési kérések mennyisége 
az 1974. évi 1,8 millióról 1980-ban 2,8 millióra nőtt. A létszám: mintegy 730 fő. 
1979/80-ban a beérkezett kérések több mint 90%-át sikerült kielégíteni. Csodálatos hatás
fok? Az.

Bloomfield a „rejtély” kulcsát Urquhart (a Lending Division alapítója, szervezője) 
két axiómájának következetes alkalmazásában látja, ezek: 1) állapítsd meg, hogy mit 
kíván a használód, 2) nyújtsd neki azt, amit kíván oly gyorsan és oly olcsón, ahogyan csak 
lehetséges. De bizonyos előfeltételek is szükségesek hozzá — mondja Bloomfield —, neve
zetesen: jó színvonalú bibliográfiai számbavétel, fejlett könyvtári rendszer, olvasott és 
igényes olvasótábor, jó kommunikációs hálózat, egyetlen domináns nyelv és viszonylag 
kis, homogén társadalmú ország. Olyan államokban, ahol ezek az előfeltételek nincsenek 
meg, kétséges a Lending Division-szerű szervezet hatékonysága. Ami viszont Urquhart két 
alapelvét illeti — bár nem alkalmazhatók minden könyvtártípusra — azonban mindenkép
pen megérdemlik a „nagyon komoly megfontolást” .

Hogy maga Urquhart mennyire komolyan veszi saját elveit, arról cikkének záró
mondatai tanúskodnak a legszemléletesebben: „Végezetül: szerencsétlen dolog, hogy 
azokat az elveket, amelyek a Boston Spaa-i (ez a Lending Division székhelye) fejlődéshez 
vezettek, a BL többi főosztályán teljességgel semmibe vették. Főként ezért határoztam 
el, hogy közrebocsátom „A könyvtárosság alapelvei”t.

Ügy tűnik, a BL háza táján is akad még tennivaló. Hát minálunk?
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KÖNYVTÁROSKÉPZŐ TANTERVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

CSAPÓ EDIT

A nemzetközi könyvtári szakirodalomban megnövekedett a tantervelemzéssel 
foglalkozó cikkek, publikációk száma. Az oktatással, képzéssel legkülönbözőbb minőség
ben foglalkozó szakemberek az oktatási reformok időszakában midenütt egyre intenzí
vebben érdeklődnek a tantervelmélet, tantervkutatás iránt.1

Közoktatási rendszerünk továbbfejlesztésének, reformjának jelenlegi szakaszában, 
az új tantervek bevezetése idején az e terület iránti figyelem növekedése hazánkban is 
nyilvánvaló.

Akármilyen típusú oktatási (képzési) intézmény (iskola) tantervét kívánjuk elemez
ni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a következő szempontokat: „a tanterv is történelmi 
kategória, amely magán viseli az adott kor bélyegét, és maga is változik a korral együtt. 
Másrészt a tanterv műfaja önmagában üres forma, mivel mindig meghatározott, ideológiai 
töltésű cél- és feladatrendszerhez, műveltségtartalomhoz, iskolaszerkezethez, az adott 
hagyományokhoz és feltételekhez, gyakorlathoz kapcsolódik” .2

Az oktatás egészét átható reform nem kerülte el a könyvtárosképzést sem. A 70-es 
évek második felében számos szocialista ország (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország) 
felülvizsgálta könyvtárosképzési rendszerét, és képzési reformot vezetett be a könyvtáros
képző intézményekben. Nálunk mind ez ideig nem készült átfogó elemző vizsgálat 
a könyvtárosképző tantervekről, pedig a könyvtárosképzés egész rendszere, szervezete és 
tartalma átalakulóban van. Az elemzéshez segítséget nyújthat a könyvtárosképző intézmé
nyek tanterveinek nemzetközi összehasonlító vizsgálata.

A következőkben annak a vizsgálatnak az eredményeit summázzuk, amely a Műve
lődési Minisztérium könyvtári osztálya mellett működő könyvtáros oktatási és tovább
képzési állandó bizottság felkérésére készült „Tantervszerkezet külföldi egyetemek és 
főiskolák könyvtárosképzési tanterveiben” címmel.3

Ez a tanulmány mintegy 22 tanterv — 11 egyetemi, 11 főiskolai — elemző vizsgálata 
alapján mutatja be a képzéssel kapcsolatos korszerű fejlődési és fejlesztési irányokat, 
hangsúlyozva, hogy az integrált képzésben három új tendencia jelentkezik:

— az általános könyvtárosképzés egyik jellemzője, hogy mindinkább kapcsolódik az 
informatikai képzéshez;

— a specifikusan informatikai képzés szükségszerűen egyre inkább közös alapot 
keres az általános könyvtárosképzéssel (School for Library and Information Services — 
Maryland);
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• — a történeti-levéltári irányultságú képzésben (Ecole des Chartes) szintén megfi
gyelhető, hogy egyre inkább törekszik általános könyvtári, sőt bizonyos informatikai 
ismeretek nyújtására is.

A vizsgálatba bevont országok: Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, a Német 
Demokratikus Köztársaság, Szovjetunió, Anglia, Dánia, az Egyesült Államok és Norvé
gia.4 Az adatokat, a belőlük adódó következtetéseket végső soron mindenütt az ismert
nek vett magyar adatokkal és viszonyokkal próbáltuk egybevetni.

A jelen rendelkezésünkre álló adatokra támaszkodva még nem tehetünk komoly 
kísérletet a könyvtárosképzési rendszerek tipizálására. A kizárólag tanterv alapján történő 
összehasonlítás a képzési rendszerek komplex értékelését amúgy sem teszi lehetővé. 
Ehhez alaposabban ismerni kellene az oktatás tartalmát, céljait, módszereit, azokat a spe
cifikus társadalmi-művelődési körülményeket, szükségleteket, érdekeket, problémákat és 
prioritásokat, amelyekre a képzés a különböző országokban reagál vagy megpróbál 
reagálni.

E bonyolult összefüggések miatt a képzési rendszerek pusztán tantervek alapján 
történő összevetése során tartózkodóan kell kezelnünk mindennemű értékelő következ
tetést, hiszen az egyes országok gyakorlata közti különbségek szerteágazó okait nem 
elemezhettük. Az egyes tantárgyak óraszámaival kapcsolatban kimutatott nemzetközi 
átlagainknak sincs közvetlen normatív jelentőségük, hiszen világos, hogy más országokra 
kiterjedő összehasonlítás esetén egészen más átlagokat kapnánk. A statisztikai fogódzók
kal csak érzékeltetni kívántuk a különbségek szóródását és a tantervek belső arányaiban 
mutatkozó szabályszerűségeket.

Könyvtárosképzési modellek

A könyvtárosképző intézmények a hármas irányultságnak — könyvtári, informati
kai, levéltári-történeti — megfelelően tipizálhatók. így beszélhetünk homogén könyvtáros
képzésről, ami azt jelenti, hogy a három szakirányultság együttesen, egy tág értelemben 
vett könyvtárosképzésben jelentkezik. Ilyen volt a 60-as, 70-es években hazai egyetemi 
képzésünk is.

Néhány országra — pl. Dániára — az úgynevezett párhuzamos képzés a jellemző. 
Itt kezdettől fogva szétválik a különböző fajta képzés.

A német nyelvterületen az Y modell az általános, az úgynevezett egy törzsű oktatás, 
ami közös alapot jelent, amelyből a különböző szakirányultságnak megfelelően két-há- 
romféleképpen lehet folytatni a tanulmányokat.5

Milyen tantárgyakat oktatnak a könyvtárosképző intézetekben?

A könyvtáros stúdiumok keretében oktatott tantárgyak a nemzetközi mezőnyben 
rendkívül sokfélék, még akkor is, ha az elnevezésekből adódó különbségektől eltekintünk. 
Ennek a sokféleségnek számbavételére, rendszerezésére vállalkozott az IFLA, amikor
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1976-ban összeállította a könyvtárosképző intézményekben oktatott tantárgyak törzs
anyagfelosztását, jegyzékét.6 Az itt felsorolt témákat a könyvtárosképző intézményekben 
oktatandó alapvető stúdiumoknak tekintik szerte a világban, eltekintve attól, hogy ezek 
oktatása jelenleg egyetemeken vagy főiskolákon, vagy mindkét helyen folyik.

Nálunk 1972-ben a könyvtárosképzés felülvizsgálatára felkért bizottság foglalkozott 
a könyvtárosképzés átfogó rendszerének, szervezetének, tartalmának korszerűsítésével,7 
és az 1980-ban létrejött oktatási továbbképzési állandó bizottság feladata, hogy javaslatot 
tegyen a képzés megreformálására. Mindkét bizottság a képzés tartalmi megújítását tűzte 
ki célul, számbavette a főbb témaköröket, amelyek oktatása a könyvtárosképző intéze
tekben alapvetően szükséges, meghatározta az oktatandó tárgyak arányát a könyvtáros
képzés rendszerében, az ismeretek mélységét a témakörökön belül.

Az 1972-es bizottság a „tiszta” könyvtárosképző programot alapozó stúdiumokra 
(történeti-politikai jellegűekre: kommunikáció történet, stb., alaptudományi jellegűekre: 
világnézet, logika stb.), könyvtári szakstúdiumokra (informatika, dokumentumismeret, 
állománygyarapítás, katalogizálás stb.), valamint kiegészítő tárgyakra (idegen nyelv, 
szerkesztői ismeretek, szakkönyvtári speciálkollégiumok stb.) bontotta. így egy kiterjesz
tett ismeretrendszer oktatására tett javaslatot, amely messze meghaladja az IFLA törzs
anyagjegyzékbe foglaltakat.

Az 1980-as bizottság a következő témaköröket jelölte ki: elméleti bevezető, alapo
zás, könyvtárügy, tájékoztatásügy, könyvtárszervezés, vezetés, az információ kezelése: 
dokumentumok leírása, feltárása, tájékoztatási forrásismeret, számítástechnika és alkalma
zása, a használó szempontjai: olvasószolgálat, szakirodalmi igény- és szükségletvizsgálat, 
olvasásismeret, könyvtár a társadalomban, könyv- és könyvtártörténet, tudományelmélet, 
tudománymetria, könyvtári technika.

A következő táblázat az IFLA törzsanyagjegyzékét tekinti alapnak, és ehhez rendeli 
a jelenleg érvényben lévő felsőoktatási (egyetemi és főiskolai) tanterv tantárgyait, illetve 
az 1972-es és az 1980-as bizottság tantárgybokrait. A táblázat vonal alatti része az IFLA 
törzsanyagba nem tartozó stúdiumokat tartalmazza, de ezeket az említett bizottságok, 
illetve oktatási intézményeink az alapképzéshez sorolják.

IFLA tantárgyai Jelenlegi képzés 
(egyetem és főis

kola)

72-es bizottság 80-as bizottság

A könyvtár helye 
a társadalomban X +(tört) X
Bibliográfia elmélet 
és szerkesztés X X X
Állományfeitárás X X X
Tájékoztatás és 
olvasószolgálat X X X
Állományépítés X X X
Könyvtárvezetés +(kvtan) +(kvtan) X
Könyv-, könyvtártörténet X X X
Bibliográfia X X X
Kutatásmódszertan — — —
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IF LA tantárgyai Jelenlegi képzés 
(egyetem és főis

kola)

72-es bizottság 80-as bizottság

Gépesítés +(kvtan) X X
Dokumentáció és tájé
koztatástudomány X X X
Könyvtárépítészet ^(kvtan) +(kvtan) +(kvtan)

kommunikáció
elmélet
művelőd éselmélet 
információelmélet

kommunikáció
elmélet
tudományrend
szertan
matematikai alapok
rendszerszervezés
szociológia
világnézet
logika
pedagógia, pszi
chológia 
nyelvészet

tudományelmélet
számítástechnika

A jelenlegi magyar egyetemi-főiskolai tantervben a könyvtárvezetés, a könyvtár
gépesítés, a könyvtárépítészet-berendezés külön tárgyként nem szerepel, kutatásmódszer
tant pedig semmilyen tárgy keretében nem oktatunk.

A  tantárgyak megoszlása

A különböző bizottsági anyagok, a képzéssel foglalkozó szakcikkek tartózkodnak 
a tantervek belső arányaira vonatkozó megjegyzésektől, csupán általános tendenciákat, 
fejlődési trendeket jelölnek meg.

A z egyetemi szintű könyvtárosképzés

Vizsgálatunk szerint egyetemi szintű könyvtárosképzésre általában 1641 órát fordí
tanak. Ettől elüt Bulgária és Szovjetunió gyakorlata: Bulgáriában 825 órát fordítanak 
könyvtáros tárgyakra, a Szovjetunióban viszont 2676-ot (itt azonban 1215 óra ún. szaba
don választott tárgy, melyet könyvtári szakosodásra használnak fel). Ha az amerikai egye
temek kreditjeit átszámítjuk, így a master’s degree, azaz az egyetemi fokozat megszerzésé
hez 2340 óra szükséges.

Valamennyi vizsgált tantervben két tantárgyi csoport dominál : a bibliográfia-doku
mentáció és a könyvtártan. Erre fordítják a legtöbb időt, átlagosan 374 órát, míg a ma
gyar tantervben mindössze 195 órával szerepel. Könyvtártan oktatásunk jobban közelít 
az átlagoshoz. A történeti stúdiumok magas aránya a német nyelvterület tanterveire 
jellemző. Az NDK-ban 520 órában oktatnak könyv- és könyvtártörténetet, ez az átlagos 
200 körüli óraszámot messze meghaladja. Nálunk ez 120 óra.
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Egy 1972-es vizsgálat szerint 50 amerikai egyetem könyvtártudományi tanszéke 
közül csupán kilencben oktattak könyvtártörténeti tárgyakat. A többiben a történeti 
oktatás beleolvadt az egyes tantárgyakba, vagyis a különböző tárgyak oktatását történeti 
bevezető előzte meg.8

Feltárásra hazai képzésünk lényegesen több időt fordít, mint az átlagos (az átlag 
167 óra, nálunk 210), ugyanakkor gépesítésre és a könyvtár helye a társadalomban című 
tárgyra az átlagosnál sokkal kevesebb időt szán. A könyvtár helye a társadalomban című 
tárgy az Egyesült Államok legtöbb könyvtárosképző intézményében az alapstúdiumhoz 
tartozik. Chicagóban pl. a harmincas évektől kezdve oktatják. Egy amerikai vizsgálat 
szerint, amely 50 intézményre terjedt ki, 26 helyen folyik e tárgy oktatása. A pittsburgi 
egyetemen az űn. integrált tanterv alapjául is ez szolgál.9 Az általunk vizsgált angolszász 
tantervekben az arányuk 354 óra, 13,6%. Európában az átlag 50 óra körül mozog. Nálunk 
40 óra, 2,8%.

Az IFLA tantárgycsoportjainak sorrendisége az átlag szerint és a magyar képzésben:

A z átlag szerint:

1. Bibliográfia, dokumentáció
2. A könyvtártan fejezetei
3. Történeti tárgyak
4. Feltárás
5. Gépesítés
6. Könyvtár helye a társadalomban

A magyar képzés szerint:

Feltárás
A könyvtártan fejezetei 
Bibliográfia, dokumentáció 
Történeti tárgyak 
Könyvtár helye a társadalomban 
Gépesítés

Árnyaltabb képet kapunk, ha a bibliográfiát (információügy, információs eszközök 
és források, információszolgáltatás stb.), a könyvtártant (könyvtárügy, könyvtárvezetés, 
az állomány kérdései, olvasószolgálat stb.), és az egyéb kategóriát (olvasásismeret, könyv
tári gyakorlat, szakszemináriumok stb.) további tantárgyakra osztjuk, és e szerint vizsgál
juk meg a fontossági sorrendet.

Az átlag szerinti sorrendiség: információs eszközök, történeti tárgyak, szakszeminá
riumok, könyvtár helye a társadalomban, feltárás. A magyar képzésben: szakszemináriu
mok, könyvtári gyakorlat, feltárás, történeti tárgyak, információs eszközök.

Az angolszász tan tervekben: az állomány kérdései, információs eszközök, 
könyvtárvezetés, feltárás, könyvtár helye a társadalomban.

Jelenlegi egyetemi képzésünk nem követi azt a nemzetközi gyakorlatot, mi szerint 
a bibliográfia és dokumentáció a leghangsúlyosabb az oktatott tananyagban. Nálunk a 
feltárás és a könyvtártan fejezeteire több időt szánnak, mint bibliográfiára és dokumen
tációra, holott ez a nemzetközi átlag szerint midenütt domináns. (A nemzetközi átlag 
óraszáma majdnem kétszerese a mi óraszámunknak.) Az angolszász gyakorlatban a bibli
ográfia és a dokumentáció belső aránya 1 : 2 a  dokumentáció javára, nálunk az arány 
fordított.
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A  főiskolai szintű könyvtárosképzés

A legtöbb országban az ún. könyvtárosképző intézetekben folyik az egyszakos 
főiskolai szintű könyvtárosképzés. Nálunk és Walesben a képzés kétszakos, de minde
nütt kettős irányultságú, könyvtárosi, illetve szakkönyvtárosi (informatikai) képzés.

A főiskolai képzés óraszámban kevesebb mint az egyetemi képzés: összehasonlítá
sunkban átlagosan 1358 óra, nálunk 1060 óra. Szintén a bibliográfia és dokumentáció 
a legfontosabb tantárgy, óraszámban kevesebb, viszont arányaiban több, mint az egyete
men (331,5 óra, 26,6%, nálunk 240 óra 22,6% jut erre a tárgyra). A bibliográfiát és doku
mentációt a könyvtártan követi (225,6 óra, 17%), majd a feltárás (176 óra, 14,2%). 
A feltárás fontosabb helyen szerepel a főiskolákon, mint az egyetemi képzésben. A mi 
főiskolai oktatásunkban hangsúlyosabb, mint a nemzetközi átlagban, de nem annyira 
domináns, mint egyetemi képzésünkben. A történeti tárgyak szerepe kisebb, mint az 
egyetemeken.

Az IF LA tantárgycsoportjainak sorrendisége az átlag szerint és a magyar képzésben:

A z  átlaga szerint^

1. Bibliográfia és dokumentáció
2. A könyvtártan fejezetei
3. Feltárás
4. Történeti tárgyak
5. A könyvtár helye a társadalomban
6. Gépesítés

A magyar^ képzésben

Bibliográfia és dokumentáció 
Feltárás
A könyvtártan fejezetei 
Történeti tárgyak 
Gépesítés
A könyvtár helye a társadalomban

Árnyaltabb bontás szerint az 5 legfontosabb tárgy a főiskolákon: információs 
eszközök, könyvtári gyakorlat, feltárás, tájékoztatási gyakorlat, olvasásismeret. Nálunk: 
könyvtári gyakorlat, feltárás, olvasásismeret, információs eszközök, tájékoztatási 
gyakorlat.

Valamennyi preferált tantárgy a gyakorlati képzést szolgálja. A nemzetközi átlag 
szerint is legfontosabb tantárgyak a mi főiskolai képzésünkben is a legfontosabbak kö
zött vannak, ha a sorrendiség nem is egyező.

Az egyetemi és a főiskolai könyvtárosképzés megegyezik abban, hogy nemzetközi 
viszonylatban a bibliográfiát és dokumentációt tartják a legfontosabb tantárgynak, ezen 
belül az információs eszközök számbavételét tartalmazó stúdiumot; továbbá abban, hogy 
a feltárás mindkét szinten — nem azonos mértékben — előkelő helyet foglal el. Az egye
temi képzés legfontosabb tárgyai még a történeti tárgyak, a könyvtár társadalmi szerepét 
taglaló tárgy, a főiskolákon viszont a könyvtári gyakorlat, a tájékoztatási gyakorlat, 
olvasásismeret.

Az angolszász egyetemeken és főiskolákon első helyen állnak az állomány kérdései 
és a tájékoztatás. A könyvtárvezetés, az elméleti bevezetés, a katalogizálás, osztályozás 
szerepel még az első 5 fontos tárgy között. A történeti stúdiumok csak a walesi bachelor 
fokozatnál szerepelnek az első öt között.
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A magyar egyetemi és főiskolai képzés preferált tantárgyai: egyetemen: szakszemi
náriumok, könyvtári gyakorlat, feltárás, történeti tárgyak, információs eszközök; főisko
lákon: könyvtári gyakorlat, feltárás, olvasásismeret, információs eszközök, tájékoztatási 
gyakorlat.

Ebben az ismertetőben csupán a hagyományos értelemben vett könyvtárosképzés 
tantárgyszerkezetét tárgyaltuk. Az információképzés területén végzett összehasonlítás 
eredményeire és tanulságaira egy későbbi cikkben szeretnénk kitérni. Úgy véljük, hogy 
az összehasonlítás felhasználhatóságát nem csupán ezek a szabályszerűségek határozzák 
meg. A magyar könyvtárosképzés korszerűsítésével foglalkozó szakemberek a statisztikai
lag rendezett empirikus anyagnak számos más részét és aspektusát is felhasználhatják 
tájékozódásukhoz, saját koncepciójuk ellenőrzéséhez és gyakorlati realizálásához.

JEGYZETEK

1. E témakör számos konkrét kutatási területén a közelmúltban új eredmények születtek. A tanterv
elmélet eredményeit és tendenciáit elemzi a nyugat-európai országok tapasztalatai alapján pl. 
RICHMOND, W. K.: The School Curriculum, Methuen, London 1971.; a szocialista nevelés szem
pontjából jelentős MADER, O.: Gedanken und Thesen zur Lehrplantheorie. =‘Pedagogische For
schung, 1969. lO.sz.; az amerikai informatikai tanterveket vizsgálja a továbbfejlesztés szempontjá
ból BELZER, J. — WILLIAMS, J. -  KRONEBUSCH, J.: Curricula in Information Science. Four 
Year Progress Report. J.Amer.Soc.Inform.Sci. 1975. 26.köt.

2. BALLÉR Endre: Tantervelmélet és tantervi reform. Bp. 1978. lO.p.
3. Irta: CSAPÓ Edit. Szakértő: SZENTMIHÄLYI János. Bp. 1981. Kézirat. 78 p.
4. Képzési rendszerüket itt nem ismertetjük. Ld. Az informátor-, a szakkönyvtárosi és a közművelő

dési könyvtárosképzés. Szakirodalmi Szemle. Szerk. KATSÁNYI Sándor. Bp. 1978. 63 p.
5. KATSÄNYI Sándor: Szakmai elvárások az egyetemi könyvtárosképzéstől. Könyvtári intézmények 

állásfoglalásai és dokumentumai alapján. 1981. Kézirat. 24 p,
6. Az IFLA által kidolgozott törzsanyag-felosztás:

1 .A könyvtár mint kommunikációs intézmény szerepe a társadalomban
2. Bibliográfiáé lm élet és szerkesztés
3. Az állományfeltárás elmélete és módszerei
4 . A tájékoztató- és olvasószolgálat elmélete és gyakorlata
5. Az állomány építés elvei és gyakorlata
6. A könyvtárvezetés elméleti és gyakorlati ismérvei
7 . Könyv- és könyvtártörténet
8. Bibliográfia
9 .A könyvtártudományi kutatás módszertana 

10.A könyvtárgépesítés elmélete és gyakorlata 
11 .Dokumentáció és tájékoztatástudomány
12. Könyvtár építés és berendezés
13. Egyéb.

Ebből a törzsanyagból alakítottuk ki a dolgozatunkban használatos tantárgybokrainkat.
A törzsanyagfelosztás lelőhelye: Standards for Library Schools 1976. = IFLA Journal 1976. 4.no. 
209—223.p.

7. A könyvtárosképzés felülvizsgálatára felkért bizottság zárójelentése. Bp. 1972. KMK. 46 p.
8. MARCO, G. A : Recent adventurs of the American sore curriculu. = Unesco B.Libr. 32.voi, 1978. 

4 .no. 2 7 9 -2 8 3 ,p.
9. Uo.
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AZ INFORMÁCIÓS IPAR JÖVŐJE

DE GENNARO, R.: Libraries and networks in transition: problems and 
prospects for the 1980’s {Library Journal. 15.vol. 1981.5 .no. 1045-1049.p.) 
és KENT, A. K.: The information industry in the year 2000 {Information 
Services and Use. l.vol. 1981. l.no. 11 —15.p.) c. írások alapján HEGEDŐS 
PÉTER szemléje.

1960 óta hatalmas fejlődésen ment keresztül az információs ipar. Abban az időben 
az információs technológia legnagyobb vívmánya a KWIC-index volt, s az olyan kifejezé
sek mint „profilszerkesztés”, „invertált file” még meg sem születtek. Ezzel együtt szak
mai körökben már akkor is nagy reményeket fűztek az információs ágazat fejlődéséhez. 
A könyvtárak gépesítésétől egyebek között azt várták, hogy az automatizáció a költséges 
és nehézkes manuális bibliográfiai rendszereket hatékonyabb, sokoldalúbb és olcsóbb, 
számítógépre alapozott rendszerekkel váltja fel. A remények csak részben teljesültek, 
s a teljesen automatizált rendszerekre való áttérés a vártnál jóval költségesebbnek és 
bonyolultabbnak bizonyult elsősorban azért, mert kezdetben alábecsülték a manuális 
és a csak részlegesen megvalósított — következésképpen csak részlegesen hatékony — szá
mítógépes rendszerek párhuzamos fenntartásához kapcsolódó ráfordításokat és gondokat.

R. DE GENNARO a Library Journal hasábjain elsősorban a katalogizálás gépesíté
sének és a hálózatok működésének problémáit emeli ki a fentiekkel összefüggésben 
A hálózatok segítségével megvalósított számítógépes katalogizálás az 1970-es években 
került előtérbe főként az OCLC létrejöttével és fejlődésével. Miközben az OCLC és 
a hasonló hálózatok lehetővé teszik az LC, a MARC és az egyéb típusú származtatott 
katalogizálást, nem gyorsítják fel a tagkönyvtárakban folyó elsődleges katalogizálást, 
mivel a közös adatbázisba való bevitel nagy, személyes felelősséget ró a katalogizálást 
végzőkre. Ez rendkívüli módon lelassítja — s így költségessé teszi — az elsődleges katalo
gizálási munkát, különösen azokban a nagy könyvtárakban, melyeknek feladata elsősor
ban kutatások támogatása, s állományuk jelentős részéről nincs adat a központi rendszer
ben. (Becslések szerint az ilyen könyvtárakban az elsődleges feldolgozást végzők teljesít
ménye naponta 3—4 könyv/fő.) Ez helyi „ideiglenes” katalógusok kialakulásához is vezet, 
ami tovább növeli a rekatalogizálatlan anyag által amúgy is tetemesre duzzasztott lema
radást. Tovább bonyolítja a helyzetet az új katalogizálási előírások, az AACR-2 beveze
tése is.

Eddig az erőfeszítések legnagyobb része a könyvtárakban a katalogizálás és a techni
kai jellegű folyamatok automatizálására irányult. Ez azonban csak a kezdet: az új techno
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lógia fő hatása a referensz-szolgálatra és a nagyközönség által hozzáférhető online kataló
gusok rendelkezésre bocsátására irányul majd. Az online rendszerek ugyanakkor olyan 
új, hatékony, tárgy szerinti megközelítéseket és szókereséseket tesznek lehetővé, 
amelyek kiszélesítik az állományhoz való hozzáférési módok skáláját, s elavulttá vagy 
feleslegessé teszik a hagyományos katalogizálási, ill. osztályozási konvenciók egy részét.

A könyvtárak és a hálózatok előtt álló problémákat a kritikus átmeneti időszakban 
nem a túl kiterjedt, hanem a nem kellő mértékű számítógépesítés okozza. Az eddig hasz
nált rendszerek még nem eléggé fejlettek az igényelt feladatok ellátásához. Az átmeneti 
időszak problémája az is, hogy a manuális és a — többségükben részleges — gépi rendsze
rek párhuzamos fenntartását Ш. alkalmazását a zsugorodó költségvetések mellett kell 
biztosítani. A számítógépek könyvtári használatának kezdetekor még úgy vélték, hogy 
a gépesítés jelentős nettó pénzmegtakarítást fog eredményezni. Később az automatizálás
tól a könyvtárak a költségek növekedési ütemének mérséklődését várták. Ma már nyilván
való, hogy az automatikus rendszerek kifinomult szolgáltatásai többe kerülnek, mint 
a manuális rendszerek korlátozottabb lehetőségei között megvalósuló eredmények. Jelen
leg tehát nem a tradicionális könyvtári működés egyszerű automatizálása folyik, hanem 
a lehetőségek és a képességek megsokszorozása, amivel párhuzamosan nőnek a könyvtári 
dolgozók és a használók igényei is. Miközben a könyvtári szolgáltatások hatékonysága és 
használhatósága nő, növekszik az irántuk megnyilvánuló kereslet. Bár adott szolgáltatás 
nyújtásának egységköltsége csökken, a megnövekedett kereslet kielégítésének összköltsége 
növekszik. (A jelenség jó példája az OCLC vagy az RLG által nyújtott online könyvtár- 
közi kölcsönzési rendszer működése.)

Mit tehetnek az új helyzetben a könyvtárak? Semmiképpen sem az állítólagosán 
„magas” könyvtári költségekért kell „elnézést kérniük”, hiszen a társadalomnak hozzá 
kell szoknia ahhoz, hogy az információ egyre értékesebb és költségesebb erőforrás lesz. 
A szükséges pénzeszközök megszerzéséhez a könyvtáraknak az új technikára alapozott új 
célkitűzéseket és stragégiákat kell kialakítaniuk. Ilyen új célokat kitűző könyvtárakból 
áll az RLG is, amelynek célkitűzése, hogy a tagkönyvtárak különálló gyűjteményeit 
a használók egységes — csupán területileg osztott — állományként vehessék igénybe on
line rendszer segítségével.

Az átmeneti szakasz elemzésénél tágabb perspektívában vizsgálta A. K. KENT az 
információs ipar ezredfordulóig tartó jövőjét az EUSIDIC 1980-as konferenciáján elmon
dott előadásában. Elismeri ugyan a hálózatok jelentőségét az információs szektorban, 
hosszú távon azonban helyzetük és fejlődési irányuk jelentős megváltozásával számol. 
Szerinte három tényező hatása lesz meghatározó az ágazat szempontjából: 1) az informá
ció befogadására, tárolására, visszakeresésére és terjesztésére rendelkezésre álló mechaniz
musok technológiai innovációjának sebessége és jellege; 2) az információt generáló és fel
használó közösségek társadalmi-gazdasági fejlődésének iránya és természete; 3) az 
információs ipar arra irányuló képessége, hogy a technikai lehetőségeket az információkat 
előállítók és az információkat felhasználók igényeihez igazítsa.

Ami a technológiai oldalt illeti, bízvást állítható, hogy 2000-re a műszaki fejlődés 
nem támaszt korlátokat az ágazat fejlődésével szemben. A fejlődés olyan mértékű, hogy 
az ezredfordulóra olyan információfeldolgozási kapacitások egyéni birtoklására lesz mód,
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amelyek meghaladják a ma nyilvánosan hozzáférhető online rendszerek kapacitásának 
összességét. (Már napjainkban is érzékelhető az integrált áramkörök, a lézertechnika, 
a száloptikák stb. információs ipari felhasználásának óriási perspektívája.) A társadalmi
gazdasági fejlődés irányát tekintve várhatóan előtérbe kerül a termelés, a fogyasztás, 
a társadalmi és politikai csoportok szervezése terén az a felfogás, amely szakít a minden
áron való növekedés követelményével és az erőforrások korlátlanságába vetett hittel. 
A kommunikáció személyesebb lehet, s kisebb, „meghittebb” intézményekhez és szerve
zetekhez kapcsolódhat.

Képes lesz-e ugyanakkor az információs ipar a társadalmi szükségletekre reagálni 
a 2000-ben létező technikai eredményekre támaszkodva? Ez csak akkor lehetséges, ha az 
ágazat megváltoztatja jelenlegi fejlődési irányát, amely a monolitikus rendszerek növeke
dését ill. a központilag finanszírozott és bürokratikus intézmények terjedését foglalja 
magába.

Biztosra vehető, hogy az 1920-as és 1930-as években kialakult, s az 1950-es években 
továbbfejlődött mesterséges felosztottság az információs ipar területén fokozatosan meg
szűnik. Húsz év̂  múlva nem lesz helyénvaló primér és szekundér információról beszélni, 
s nem lesz szükség arra sem, hogy megkülönböztessük a bibliográfiai információkat egyéb 
adatoktól. Az ágazat egységesebbé válását a technikai eredmények is alátámasztják majd: 
az információk előállítói és az információk felhasználói között — az információs közvetítő 
szervezetek kiiktatásával — a jelenleginél jóval közvetlenebb kapcsolat jön létre, amely sok 
vonatkozásban az információterjesztés „ódivatú” szerzői-kiadói-olvasói kapcsolatához 
hasonlít. Az ezredfordulóra nem lesz hely sem a szekundér információs adatbázisok gyár
tói, sem pedig azok számára, akik ma az adatbázisok online hozzáférhetőségét biztosít
ják. Helyettük új típusú szervezetek jönnek létre az említett közvetlen kapcsolat meg
teremtésére és fenntartására.

2000-re megszűnnek az információkezelés technikai korlátái, ugyanakkor egyelőre 
kevés jele mutatkozik annak, hogy megváltozna az információ szervezésével és visszakere
sésével kapcsolatos gondolkodásmód. Az információs ipar még mindig rabja az invertált 
fíle-oknak és a Boole-féle logikai operátoroknak. E téren még óriási lehetőségek vannak 
az innovációra, s ezzel párhuzamosan az ágazatnak hozzá kell szoknia ahhoz a gondolat
hoz, hogy csak kevésbé „tolakodó” szerepet tölthet be az információk előállítói és az 
információk felhasználói közötti kapcsolatban. Az információs ipar — paradox módon — 
akkor szolgálhatja legjobban saját érdekeit, ha „láthatatlanná” válik. Ez nem jelenti az 
ágazat tényleges és teljes mértékű eltűnését, csupán arra utal, hogy az ágazatnak vala
milyen módot kell találnia, amely révén az „eltűnés” illúzióját keltheti, azaz „ne zavarja” 
az előállítók és a felhasználók közötti közvetlen kapcsolatot.
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AZ AMERIKAI KÖNYVTÁRAK ÉS A TÖMEGKULTÚRA

A Drexel Library Quarterly tematikus számának (16.vol. 1980. 3.no.: Popular 
culture and libraries. Ed. WIEGAND, W. A.) írásai alapján ( R. В.,
Cooper, В. L., Fiore, J., Schroeder, J. K., Schurk, W. L. -  1 2 -7 2 .p.) 
UZSOKI ANDREA szemléje.

Elit vagy tömegkultúra — Henry James vagy Mark Twain?

A kultúra fogalomköre rendkívül heterogén, nagyon sokféle és gyakran egymásnak 
ellentmondó elemet tartalmaz. Az elemek minőségi jellemzői, strukturális kapcsolataik és 
még számos csoportképző ismérv alapján a kultúrát részeire, alcsoportokra lehet — és 
szokták is — bontani. Nem újkeletű az a felosztás, mely megkülönböztet elit és tömeg- 
kultúrát, illetve a kultúrának ezt a két vetületét élesen elkülöníti egymástól. A problé
mával foglalkozó szakirodalom azt jelzi, hogy az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg 
is heves viták folynak arról, létjogosult-e a csoportosításnak ez a módja. Több elismert 
szakember is azon a véleményen van, hogy nem.

Mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, meg kell határoznunk, mit is értenek az 
Amerikai Egyesült Államokban a tömegkultúra fogalmán. A magyar és az angol terminus 
technicus nem teljes mértékben fedi egymást, az amerikai tömegkultúra (public culture) 
fogalma némileg eltér ennek magyar megfelelőjétől. Szószerinti fordítása „népszerű kultú
ra” vagy „közkultúra” lehetne. Nyelvünkben a tömegkultúra fogalomhoz elkerülhetetle
nül kapcsolódik bizonyos pejoratív értelmezés, az amerikai szóhasználat ezt nem 
tartalmazza.

Meglehetősen nehéz feladat meghatározni ezt a szókombinációt, mivel a tömegkul
túra bármelyik definíciójának mind magát a tevékenységet, mind annak termékét 
magában kell foglalnia. A könyvtáros számára természetesen az utóbbi a lényeges. Az 
amerikai Tömegkultúra Egyesület (Popular Culture Association) azokat az — akár 
művészi, akár kommersz — produktumokat sorolja a tömegkultúra körébe, amelyeket 
alkotóik tömegfogyasztásra szántak, illetve amelyek a sajtón, a filmművészeten, a televí
zión és a rádión, a képregényeken és a hirdetéseken stb. keresztül tükrözik az amerikai 
társadalom által általánosan elfogadott értékrendszereket, gondolkodásmódokat, maga
tartásformákat.

A tömegkultúra ilyen módon való értelmezéséből keletkezett az a nézet, hogy 
a tömegkultúra nem az elit kultúra ellenpólusát jelenti, sőt tulajdonképpen az elit kultúra 
körének kiszélesedése. A tömegkultúra tehát mindennapi életünk mintegy tükörképeként
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jelenik meg, kifejezésre juttatja azt a módot, ahogyan dolgozunk, pihenünk és szórako
zunk: magában foglalja étkezési szokásainkat, lakáskultúránkat stb., és általában — bár 
nem szükségszerűen — a gyors információközlő képességgel rendelkező tömegkommuni
kációs eszközök közvetítésével áramlik a fogyasztókhoz.

Ez az újraértelmezés egyben azt is jelenti, hogy mindenfajta művészi munka tulaj
donképpen csak fokozatokban különbözik egymástól. Tételezzük fel, hogy a művészet 
egy olyan kontinuum mentén helyezkedik el, amelyet a következőképpen jellemezhe
tünk: vegyünk egy vízszintesen fekvő, lapított ellipszist, amelynek a jobb oldalán helyez
kedik el a népművészet (folk art), bal oldalán pedig — mind politikailag, mind a kreativi
tás szempontjából — az ún. komoly művészet (serious art). A kettő között található 
a népszerű művészet (public art). Természetesen a kategóriák között nem húzhatunk éles 
határvonalakat, mivel vannak egymást átfedő területek. Az ellipszis formájából követke
zik, hogy a népszerű művészet tartományában található mind a legtöbb rossz, mind 
a legtöbb jó alkotás, mivel e területen belül történik a legtöbb művészi próbálkozás is.

Az új álláspont képviselői szerint — a tömegkultúrát a népszerű művészetre vetít
ve — az a felfogás, amely a népszerű művészetet azzal akarja megbélyegezni, hogy nem 
hoz létre értéket, téves, ugyanis ez nem törvényszerű. Ezt akarja alátámasztani az a meg
állapítás is, mely szerint Mark Twain Huckleberry Finn-jét mindig is többen fogják elol
vasni, mint pl. Henry James Az amerikai c. művét. Azzal érvelnek továbbá, hogy az ún. 
szórakoztató művek óriási vonzáskörének az a titka, hogy mindannyian — valamilyen 
módon — elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülünk velük, és ebből a szempontból az eszté
tikai érték irreleváns. Jó, ha jelen van, de nem feltétlenül szükséges. A népszerű művésze
ten keresztül a tömegkultúra távlati célját is megpróbálják meghatározni. Ez pedig: egye
síteni ill. újraegyesíteni a társadalom tagjait egy olyan közösségbe, amely egy kicsit az 
osztály, műveltség stb. szerinti elkülönülés előtti idők közösségére hasonlítana. Itt ismét 
hangsúlyozzák a tömegkommunikációs eszközök szerepét, ezek közül is elsősorban a tele
vízióét, mivel az a leguniverzálisabb. Egyben kiemelik a történetileg ősibb orális közlés 
elsődlegességét szemben az írott kultúrával.

A könyvtár a tömegkultúra új definíciójának tükrében

Amerikában jelenleg az a kultúrális forradalom zajlik, amely az 1960-as években 
kapott lendületet és amelynek intenzitása az 1970-es években sem csökkent. Ez a forra
dalom a kultúra egész területén kifejti hatását, így ennek keretében a könyvtár fogalmá
nak újraértelmezése is szükségessé vált.

A magát demokratikus országnak tartó Egyesült Államokban még ma is sok helyütt 
az arisztokratikus szellem az uralkodó. így van ez az oktatás-nevelés és így a könyvtáros
képzés terén is. Gyakran hangoztatják ugyan Amerika nagy demokratáinak nézeteit, elő
fordul azonban, hogy nem a megfelelő idézeteket választják ki. Ki tagadhatná pl., hogy 
manapság már kissé elavult Emerson kortársának és barátjának, Thomas Carlyle-nak az az 
állítása, miszerint a könyvtár nem több mint az odaillő könyvek gyűjteménye.
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A könyvek beszerzésének az a helytelen gyakorlata alakult ki, hogy túlságosan is 
figyelembe vették az elit kultúra sznob megnyilvánulásait. Jól jellemzi ezt a Metthew 
Arnold (XIX. századi költő és esszéíró) tollából származó kultúra-definíció, amely szerint 
a kultúra: Megismerni a legjobbat abból, amit eddig a világon mondtak és gondoltak.

Hagyományos értelemben a könyvtár arra való, hogy raktározza ill. közreadja az 
írott vagy nyomtatott tudást. Ez a meghatározás — érthető módon — tükrözi azt, hogy 
történetileg az írott, majd a nyomtatott szöveg volt az információ rögzítésének elsődleges 
eszköze. Az emberiség azonban — a technikai fejlődés adta lehetőségeket kihasználva — 
fokozatosan a kommunikáció más közvetítőit is igénybe veszi. A könyvtárnak ma már az 
is feladata, hogy a hagyományos dokumentumok mellett az új technika által felkínált 
információ-források gyűjtésére, tárolására és közreadására is gondot fordítson. Ebből 
a szemszögből vizsgálva a könyvtár funkciója megegyezik egy olyan adatbankéval, amely 
az összes információt — vagy legalábbis az összegyűjthető információkat — tartalmazza.

Az 1930-as évek óta az amerikai könyvtárak egyre inkább megpróbálnak eleget 
tenni az új követelményeknek, ami azt is jelenti, hogy a könyvtárosok lassan felhagynak 
azzal a szemlélettel, amely szerint csak az ún. elit kultúra körébe tartozó műveket kell 
gyűjteni; ma már a polcokon egyre nagyobb számban találhatók aktuális bestseller-ek és 
detektívregények, western és sci-fi irodalom is. Miért van szükség erre a szemléletbeli 
változásra? A témával foglalkozó amerikai szakemberek álláspontját röviden a következő
képpen fogalmazhatjuk meg:

A mai ember általános művelődési igényeinek kielégítéséhez feltétlenül szükség van 
arra, hogy korlátlan mennyiségű információ birtokába juthasson. Ezen igények valóra 
váltásában elsősorban a könyvtár segíthet, mégpedig úgy, ha az információk olyan megbíz
ható és elsődleges forrásává válik, olyan „információ-tárrá”, amely mindenfajta informá
ció iránti keresletnek képes kínálatot biztosítani, hiszen a könyvtár információt-közlő 
funkcióját úgy is lehet értelmezni, mint olyan duális koncepciót, amely a szerzeményezés 
és az olvasói szükségletek funkcionális tervezésére vonatkozik. Ahhoz, hogy a könyvtár 
a feladatoknak eleget tudjon tenni, az előbb említett két tényezőnek szoros korrelációban 
kell lenni egymással. Amennyiben pedig mindent átfogó, széles körű információs szolgál
tatásra törekszünk, flexibilis, energikus, kreatív könyvtárosi szemléletre van szükség. Nap 
mint nap beszélünk a permanens nevelésről, a permanens önképzésről. A gyakorlati meg
valósításnak viszont egyik előfeltétele olyan könyvtárak létrehozása, amelyek a dokumen
tumok lehető legszélesebb választékát nyújtják.

Mit kell tehát beszerezni? Számos konferencián felvetődött már a kérdés, hogy a 
könyvtáraknak mit kell megmenteniük a jövő számára. Még sürgetőbb megoldásra vár az 
a feladat, mely így hangzik: mit kínáljunk a jelenlegi olvasók számára? Természetesen van
nak olyan alapvető szolgáltatások, amelyeket mind a jelen, mind a jövő könyvtári közön
sége részére biztosítani kell. Ma is szükség van és a jövőben is szükség lesz arra, hogy bizo
nyos könyvtárak gyűjteményében a hagyományos dokumentumokon kívül megtalálhatók 
legyenek az egyoldalas nyomtatványok, ponyvaregények, szakácskönyvek, filléres regé
nyek és képregények épp úgy, mint a képeslapok, étlapok, nudista magazinok, gyufacim- 
kék, főiskolai évkönyvek, végrendeletek, leltárkönyvek és még sok más dokumentum; 
minden, ami a hétköznapi életben, a világban való eligazodáshoz segítségül szolgálhat.
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Kooperáció a könyvtárosképzés érdekében

Az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási könyvtáraira nem jellemző a hagyomá
nyos tananyag irodalmának témakörén kívül eső dokumentumok gyűjtése. Azon kevés 
felsőoktatási könyvtár közül, amelyek a tömegkultúra körébe tartozó információhordo
zók beszerzésével és megőrzésével is foglalkoznak, kettőt érdemes talán megemlíteni. 
Az egyik — mely az első és egyben a legnagyobb — az 1969-ben megnyitott Bowling 
Green Állami Egyetem könyvtára, a másik a Michigani Állami Egyetem könyvtára, ahol 
szintén az 1960-as évek vége felé kezdték gyűjteni a népszerű irodalmat és a témára vonat
kozó kritikai műveket. Ez utóbbi az ún. Nye gyűjtemény, melyet annak szellemi atyjáról, 
az egyetem angol tanszékének professzoráról, Russel В. Nye-ról neveztek el. Példa tehát 
van már, a kezdeményezés azonban nehezen talált és talál ma is követőre.

Bár több mint 15 év telt el azóta, hogy a tömegkultúra vizsgálata hírnevet és függet
len egzisztenciát vívott ki magának az Egyesült Államokban, még manapság is nehezen 
hódít teret az a nézet, hogy a népszerű irodalomnak a felsőoktatási intézmények könyv
táraiban is helye van. Természetesen ezeknek a könyvtáraknak elsődleges feladata az, 
hogy típusuknak megfelelő anyagokat gyűjtsenek. Kívánatos lenne azonban — mondják 
az amerikai könyvtárügyi szakértők — hogy az ilyen típusú könyvtárak is preferáljanak 
valamilyen más gyűjtési területet is az intézmény aktuális tevékenységének megfelelően, 
figyelembe véve pl. az érdekelt fakultásokat. Érthető módon szó sincs arról, hogy a felső- 
oktatási könyvtáraknak a népszerű dokumentumok egész körét gyűjteníük kellene, hiszen 
erre nincs szükség, elég, ha néhány széles gyűjtőkörű könyvtár foglalkozik ezek beszer
zésével.

Az elmúlt tíz év amerikai szakirodaimában viszonylag alig-alig találni olyan publi
kációt, amely a népszerű művek kritikai elemzésével foglalkozna. A könyvtárosképző 
intézmények közül is csak kettőben indítottak eddig ilyen jellegű kurzust. A felsőoktatási 
könyvtárosképző intézmények könyvtárainak állománya is általában csak a hagyományos 
tananyag szükségleteit elégíti ki. Mindezt pedig kevésnek tartják az oktatók ahhoz, hogy 
a leendő könyvtárost olyan szemléletre neveljék, mely alapján képes lesz figyelembe 
venni az aktuális eseményeket, a divatot, készen áll majd arra, hogy mindig mindenről 
információval szolgáljon, a legújabb rock együttesektől kezdve az elfogadható öltözkö
désig. Többen vannak azon a véleményen, hogy a könyvtárosképzés gondjain sokat 
segíthetnének a közművelődési könyvtárak. Ezeknek a könyvtáraknak ugyanis ahhoz, 
hogy olvasóik igényeit kielégíthessék, nagy mennyiségben kell gyűjteníük — a „klassziku
sok'’ mellett — a „könnyű fajsúlyú” irodalmat is. így nemcsak az átlag olvasók többségére 
jellemző igényeknek felelnek meg, hanem a könyvtárosképző intézmények tömegkultúrá
ra szakosodott hallgatói számára is biztosíthatják az alapvető irodalmat. Ez a készlet 
azonban csak az elsődleges forrásokat jelenti, mivel kizárólag a legnagyobb amerikai köz- 
művelődési könyvtárak törekszenek teljes gyűjteményre, a legtöbb helyen az a gyakorlat, 
hogy a témával foglalkozó kritikai elemzéseket, a másodirodalmat egyáltalán nem szerzik 
be, ill. egy idő után — pl. amikor az olvasók érdeklődése bizonyos művek iránt csökken — 
magát az elsődleges forrást is leselejtezik. Tulajdonképpen ez a két jelenség: a kritikai 
munkák hiánya (mely érthetően abból fakad, hogy a közművelődési könyvtár elsősorban
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a népszerű irodalom fogyasztóit és nem pedig tanulmányozóit szolgálja ki) és az állomány
selejtezés gyakorlata (hiszen a legnagyobb közművelődési könyvtárakat kivéve nem cél 
az állomány egészének megőrzése) oda vezetett, hogy az Egyesült Államokban egyre 
égetőbb szükségét érzik a felsőoktatási és a közművelődési könyvtárak közötti hasznos 
együttműködés kialakításának. Többek között ez azzal az előnnyel is járna, hogy az olyan 
felsőoktatási intézmények könyvtárai, amelyek körzetében vannak nagyobb közművelő
dési könyvtárak, korlátozhatnák anyagi kiadásaikat a népszerű művek irodalmát illetően. 
Ehhez olyan gyakorlat kialakítására lenne szükség, melynek első lépéseként a felsőoktatá
si könyvtárosok tájékoztatnák a közművelődési könyvtárosokat arról, hogy intézményük 
éppen milyen jellegű kurzust indít, milyen speciális irodalomra van szükségük, milyen 
anyagokat kívánnak könyvtárközi kölcsönzés útján beszerezni.

Téveszmék

A felhasználók maguk tudnak tájékozódni a könyvtárban.
A felhasználók teljesen gyámoltalanoka könyvtárhasználat minden fokán.
A könyvtár látogatóit arra lehet nevelni, hogy jó felhasználók legyenek.

A könyvtári könyvek ingyenesek.
A könyvtárak közötti együttműködés pénzt takarít meg.

Az állomány fontosabb mint a szolgáltatás,
(először Carlyle írta le, hogy „Napjaink igazi egyeteme a könyvgyűjtemény!”)

Az anyagiakkal jól ellátott könyvtárak működése nyilvánvalóan jó.
Az a jó könyvtár, mely ellen nem merül fel kifogás.

A könyvtárosképzés hasznos felkészülés a könyvtári gyakorlatra.
A tudományos könyvtár a jelen ismert igényeivel szemben, 

a jövő ismeretlen igényeinek adjon prioritást.
A könyvtár kulcsa a katalógus.

A könyvtárközi kölcsönzés költséges.
A könyvtárközi kölcsönzés olcsó pótlása a gyarapításnak.

A könyvtárközi kölcsönzés nem pótolja a gyarapítást.
Lehetséges olyan osztályozási rendszer tervezése, amely a tudást olyan összefüggő, 

hasznos és érthető módon rendszerezi, hogy az elTogadhatô legyen és az is maradjon.
Létező osztályozási sémákat helyi módosítással fejleszteni lehet.-7 

Egy bizonyos könyvtár számára kialakított rendszert más könyvtár nem alkalmazhat. 
A könyvek szeretete a könyvtárosok részéről hasznos előfeltétel.

A könyvtári szolgálat javításához több pénzre és nagyobb számú személyzetre
van szükség.

Az a könyvtárépület, amely építészeti díjat nyert, funkcionálisan is jól működőnek
számít.

B. L. MOSES publikációja alapján (New Library World. 1981 .979.no. 6.p.) 
válogatta és fordította CZ1NNER T1BORNÊ.
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KÖNYVTÁRAK INDIÁBAN

NAZMUTDINOV, I. K.: Biblioteki Indii (po licsnüm vpecsatlenijam) c. írása 
alapján (Bibi. Bibliogr. za rub. 1981. 81.no. 37-49 .p .) BÚZA DOMONKOS 
töm öntvénye.

A 30 éve független India — a maga 3,3 millió négyzetkilométer területével s 610 
millió lakosával — a világ egyik legnagyobb országa. A függetlenség 30 éve alatt sokat 
fejlődött az otszág, többek között â könyvtárügy vonatkozásában is. Erről meggyőződ
hettünk, amikor e soknemzetiségű országot jártuk, 22 államával és 9 szövetségi államával.

India 1954-ben hozott törvényt a kötelespéldány-szolgáltatásról, mely szerint 
a Calcuttái Nemzeti Könyvtár, a Bombay-i Központi Könyvtár és a Madras-i Központi 
Könyvtár részesedik minden kiadványból. Maharashtra, Tamilnadh, Nyugat-Bengal, 
Andhra Pradesh, Karnatak,Kerala és más államok rendelkeznek a könyvtárügyet szabá
lyozó törvényekkel. Az egyes államokban s államszövetségi szinten is alakultak könyv
táros szövetségek s ezek ün. könyvtáros-heteket rendeznek, melyeken a közvélemény 
figyelmét felhívják a könyvtárügy fontosságára. Az 1979-es könyvtáros-héten pl. a gyer
mekkönyvtárak ügye került napirendre s ha figyelembe vesszük, hogy India 15 évet meg 
nem haladó korú lakosainak száma 250 millió, nyilvánvaló a téma jelentősége.

A sokmilliós soknemzetiségű lakosságot meglehetősen szerteágazó s nem mindig 
összefüggő könyvtári-információs rendszer látja el, a könyvtári ellátottság az ország 
területén nem egyenletes. A közkönyvtárak és műszaki könyvtárak hálózatán kívül 
a felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények, iparvállalatok, tudományos kutató- 
intézetek, vallási, társadalmi és jótékonysági egyesületek is tartanak fenn könyvtárakat. 
Léteznek magánkönyvtárak is, ahol fizetni kell s olyan, pl. klub-könyvtárak, melyeket 
csak a klub tagjai vehetnek igénybe.

Az ország legnagyobb könyvtára a Calcuttái Nemzeti Könyvtár. 1902-ben alapítot
ták az akkori Brit India fővárosában s a függetlenség elnyerése után vált nemzeti könyv
tárrá, melynek állománya ma 16 millió könyvtári egység. Gyűjti — India nyelvein kívül — 
a világnyelvek irodalmát, India hivatalos kiadványait s az ENSZ-kiadványokat s jelentős 
ritkaság- és kéziratgyűjteménnyel is rendelkezik. A központi olvasótermen kívül 14, 
— nyelvi alapon szervezett — szakolvasóterme s 1960 óta gyermek-olvasóterme is van. 
Az elmúlt 25 évben az összindiai bibliográfiai munkálatok műhelyévé vált s itt adják ki 
a nemzeti bibliográfiát, valamint más bibliográfiai összeállításokat is. Nemzetközi kiad
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ványcsere-tevékenysége is jelentős, s fontos közművelődési szerepet tölt be összindiai 
szinten. Kérdés-felelet rendszerben módszertani segítséget nyújt más könyvtáraknak.

1951-ben, az Unesco támogatásával jö tt létre a delhi közkönyvtár. Adminisztratív 
szempontból egy önálló, 15 tagú testületnek van alárendelve, melynek tagja — a területi, 
állami szervek képviselőjén kívül — az Unesco képviselője is. A könyvtár az ún. Fővárosi 
Könyvtári Hálózat központja^ ellátási területe kiterjed a Delhi szövetségi államra. Jelenleg 
a hálózat 26 fiókkönyvtárral, 14 kölcsönzőhellyel s 5 bibliobusszal rendelkezik, állomá
nya 700 000 kötet, 500 periodikus kiadványt járat. Éves forgalma 2,2 millió könyvtári 
egység, ellátási területén 100 000 ember él, ebből mintegy 40 000 gyermek. A 26 fiók 
közül 4 ún. báziskönyvtár, ezek állománya 30 -40  000 kötet, a többieké 4—10 000. 
Több fiókkönyvtárban az olvasók zöme gyermek s elterjedt szolgáltatás a könyvfelolvasás. 
A hálózatnak 280 dolgozója van, ebből 100 könyvtáros, 53 kisegítő. Évi költségvetési 
kerete 5 millió rúpia, ennek 25—30%-át fordítják állománygyarapításra. Szükségesnek 
látszik még 4 báziskönyvtár s 20—30 fiók létrehozása s aktuálissá vált egy új központi 
épület felépítése is.

India legrégibb közkönyvtára a Bombay-i Központi Könyvtár, melyet az Ázsia 
Társaság tagjai alapítottak 1805-ben. Állománya 5 millió egység. Ez jórészt annak köszön
hető, hogy 1867 óta — törvény által szabályozva — megkapja a tartomány kiadványait 
s 1954-től a kötelespéldányt. Ezen kívül az ENSZ hivatalos kiadványainak depozitóriuma, 
s jelentős nemzetközi cserét folytat, főleg az angol-nyelvű országokkal. Értékes régi állo
mánya van s őrzi a Brit Keletindiai Társaság, valamint a brit kormányzás iratait a XVI. sz.- 
tól kezdve. Jelentős orientalisztikai, térkép- és kéziratgyűjteménnyel rendelkezik s egy 
10 000 egységes numizmatikai gyűjteménnyel is. Fontos közművelődésfejlesztő tevékeny
sége is, olvasótermében, mely mindig népes, 7000 folyóirat és napilapféleség található. 
A kötelespéldányként járó periodikumokat 3—5 évig őrzik, az archív példány a Calcuttái 
Nemzeti Könyvtárban található. 1950 óta Maharashtra állam központi könyvtára. Az 
állam 26 körzetében mindenhol van központi körzeti könyvtár, melyek állománya 
25—100 000 kötet között mozog. A körzeti könyvtárak adminisztratíve a Bombay-i 
Központi Könyvtár alá rendeltek s mintegy 1600, főként falvakban működő fiókkönyv
tárat tartanak fenn. Bombay város központi könyvtárának funkcióját látja el a Mumbai 
marathi grantha sangrahalaya Intézet könyvtára is, melyet 1898-ban alapítottak a marathi 
kultúra ápolására, de ez az intézet gondozza az indiai enciklopédiát is. A könyvtár állo
mánya 3 millió egység s az Intézet adja ki a marathi nemzeti bibliográfiát, retrospektive, 
1805-től s kurrens sorozatban, évente. A könyvtár a városban 40 fiókkal rendelkezik 
s bibliobuszokkal.

Tamilnadh államban, melynek fővárosa Madras, hasonló könyvtári rendszer funk
cionál. Központi könyvtárát 1890-ben alapították s 1896-ban kezdte meg működését. 
Állománya több mint 3 milliós. 1965 óta a könyvtár az ENSZ és Unesco kiadványok 
depozitóriuma. Ezek a dokumentumok különgyűjteményt alkotnak ugyanúgy, mint 
a tamil-nyelvű kéziratgyűjtemény, s feltárják Dél-India templomainak kéziratgyűjtemé- 
nyeit is. Itt adják ki a tamil nemzeti bibliográfiát, 1965 óta hetente.

Az 1928-ban alakult könyvtáros szövetség — melynek egyik vezetője Ranganathan 
volt — 1931 óta igen sok falusi könyvtárat alapított. Ez az állam az elsők közt volt
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Indiában, mely törvényt hozott a könyvtárügyről, 1948-ban, a hálózat vezetőjévé 
a Madrasi Központi Könyvtárat téve, mely jelenleg 15 körzeti központi s az azok alá 
tartozó 1454 fiókkönyvtár tevékenységét koordinálja. A teljes hálózat állománya 5 millió 
egység, az olvasók száma 325 000, a könyvtári dolgozók száma 3200 fő. 1954 óta köz
ponti városi könyvtár is működik Madrasban, melynek állománya 1,2 milliós, olvasóinak 
száma 55 000,117 fiókkönyvtárat tart fenn.

A fent idézett nagy városi könyvtárak, melyek egy-egy állam könyvtárügyét irányít
ják, jelentős szerepet vállalnak a közművelődésben. Elsődleges feladatuknak azt tekintik, 
hogy a lakosságot hozzászoktassák az olvasáshoz. Általánosan elterjedt módszer a felolva
sás, hogy a lakosság jelentős százalékát kitevő analfabétákat is hatókörükbe vonják.

Indiában mintegy 100 egyetemi könyvtár működik, a nagyobb városokban. A Delhi 
Egyetemi Könyvtár 1922-ben nyűt meg s 21 fakultás s 55 intézet (college) könyvtárát 
egyesíti. Állománya 1 milliós, dolgozóinak száma 400 fő. Éves gyarapodása 55—60 000 
egység. Az egyetemi könyvtárak gyűjtőköri profilja általában a humán tudományok felé 
tolódik el.

A legrégibb „egyetemi könyvtár a Bombay-i, mely 1864 óta működik s állománya 
igen gyorsan fejlődik: 1900-ban 45 000 egység, 1935-ben 85 000, 1980-ban 4,5 millió! 
könyv s 1,6 millió periodikum! Jelentős kéziratgyűjteménnyel rendelkezik a XIII. század
tól, szanszkrit és fflarathi nyelven. Fiókkönyvtárainak száma 100 körüli.

A madrasi egyetem könyvtárát 1897-ben nyitották meg, állománya 3,6 milliós.
Az egyetemi könyvtárak jelentős könyvtártudományi, bibliográfia-elméleti, 

dokumentációs és informatikai kiadványanyaggal rendelkeznek. Ennek oka, hogy majd 
mindegyikben folyik könyvtárosképzés. Az általánosan képző iskola befejezése után egy 
2 éves kurzussal a tanuló baccalaureatust szerezhet, további 2 év tanulás után magisteri 
címet. A végzettek, ha tudományos tevékenységet, kutatómunkát folytatnak s disszertá
ciójukat megvédik filozófia-doktori címet nyerhetnek el. A tanulmányok nem ingyenesek, 
egy vizsgáért 100 rúpiát kell fizetni, egy tantárgy éves előadássorozatának hallgatási jogá
ért 300-at. A felsőoktatási intézmények könyvtárai közt külön típus a technológiai intéze
tek könyvtára. Ezek általában a 60-as években alakultak, állományuk 170—200 000 egy
ség, főként műszaki-természettudományos orientációjú.

Különleges helyet foglal el a könyvtári rendszerben a Delhi India állam Központi 
Titkárságának könyvtára, melyet 1890-ben alapítottak s állománya 400 000 egység. 1979 
óta több szűkprofilú intézet könyvtárát rendelték a titkárság könyvtárának vezetése alá, 
mint pl. a hindi irodalom központi könyvtárát, a szanszkrit irodalom központi könyv
tárát stb.

A könyvtári munka formáit és módszereit széles körben alkalmazzák a vallási 
intézmények is. A Ramakrishna Mission Institute of Culture pl., mely 1938 óta működik, 
90 000 kötetes könyvtárral rendelkezik, két külön gyermekkönyvtári részleggel, melyek 
állománya 3000, illetve 6500 kötet, 200 férőhelyes olvasóteremmel stb.

A kutatás és termelés dokumentációs szükségleteinek kielégítésére 1952-ben meg
alakult a Tudományos Dokumentáció Indiai Nemzeti Központja (INSDOC), mely 
napjainkra a szolgáltatások egész rendszerét építette ki, jelentős regisztráló és fordító-tevé
kenységet folytat. Havonta megjelenteti az Indian Science Abstracts c. referálókiadványt 
s negyedévenként az Annals of Library Science and Documentation c, indexet.
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VÁLSÁGBAN VANNAK-E A GYERMEKKÖNYVTÁRAK? 
(Egyesült Államok — Kanada)

WILSON, P.: Children’s service and power: knowledge to shape the future, 
VAN VLIET, V.: The fault lies not in our stars -  the children’s librarian as 
manager, FASICK, A.: Hopes and expectations of children's librarians’c. írá
sok alapján ( Canadian Library Journal. 37.vol. 1980. 5.no. 321-333.p .) 
N. RÁCZ ARANKA szemléje.

A felvetett kérdések nem csupán tengerentúliak, hasonlókkal találkozunk Euró
pában is.

P. Wilson cikke hatol leginkább a probléma mélyére. Az Egyesült Államok és 
Kanada gyermekkönyvtárairól szólva megállapítja, hogy a gyermekkönyvtárak — amelyek 
hajdan a közművelődési könyvtárügy „ékkövei” voltak — veszítettek fényükből, a hanyat
lás jeleit mutatják. Csökken a gyermekkönyvtárak forgalma: amíg 1964-ben a közműve
lődési könyvtárak összes kölcsönzésének 52%-át, 1976-ban már csak 37%-át adták a gyer
mekkönyvtárak. Nem elég, vagy nem megfelelő a gyermekkönyvtárak személyzete. 
Alacsony a ráfordítás aránya a gyermekkönyvtárak teljesítményéhez képest. Az Egyesült 
Államok egyes közművelődési könyvtáraiban megszüntették az életkorok szerint differen- 
cált szolgálatot, nincs gyermekkönyvtáros és vitatják a gyermekkönyvtári módszertani 
instruktorok (koordinátorok) szükségességét is. Régi panasz, hogy a gyermekkönyvtáro
sok nem kapnak elegendő megbecsülést, gyakran tapasztalnak csupán barátságos leeresz
kedést a könyvtárvezetők és más könyvtárosok részéről.

A szerző abból indul ki, hogy a gyermekkönyvtár mint intézmény nem vesztette 
el időszerűségét, a problémák okait a társadalmi környezetben kell keresni. Megváltozott 
a társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági környezet, és ebből a gyermekkönyvtárak 
nem vonták le a szükséges következtetéseket. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermek
könyvtári tevékenység témaköre tágabb, mint a gyermekirodalom és ennek népszerűsí
tése. Alihoz, hogy a gyermekkönyvtár a jövőben is betölthesse társadalmi feladatait, 
helyzetének, céljainak, tennivalóinak alapos elemzésére van szükség. Az elemzésekből 
nyert ismeret az, amely segítheti a jelenlegi holtpontról való elmozdulást.

Hol tart a gyermekkönyvtár a jövő felé vezető úton? Az USA és Kanada egyaránt 
a posztindusztriális társadalom állapotába érkezett el. Jellemzője, hogy a gazdasági élet 
magas szintű elméleti alapokon nyugszik. Az absztrakt tudományoknak ez a magas 
színvonala teszi lehetővé az új tudományos és technikai eredményeket. Ehhez a tudomá
nyos tevékenységhez alkotóképes, képzelőerővel rendelkező, intelligens, kultúrált és 
szakmailag magas szinten képzett emberekre van szükség. Ezek nevelését gyermekkorban
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kell elkezdeni. Vegyük pl. a nyelvet mint a gondolkodás kifejező eszközét. A nyelvi 
kifejező készséget is gyermekkorban kell elsajátítani. Ha a tanulók rossz olvasási és kifeje
zőkészséggel érkeznek a középiskolába, ezen itt már nehéz segíteni. A gyermekkönyvtár
nak kezdeteitől fogva célja az olvasási készség fejlesztése és az olvasás egész életen át tartó 
szokásának kialakítása.

Tapasztalati tények mutatják, hogy a könyvtárat használó gyermekek — a felnőt
tekhez hasonlóan — tágabb témakörben olvasnak, magasabb szintű pályákra törekednek, 
inkább közösségi magatartásúak és alkalmasabbak arra, hogy közösségek vezetői legyenek. 
A könyvtárat nem használók indokai — a felnőttekéhez hasonlóan — az idő-, igény- és 
érdeklődés hiánya. Az a tapasztalat tehát, hogy az olvasási szokásokat a gyermekkorban 
kell kialakítani, megérdemli, hogy további vizsgálódások tárgya legyen, mivel ennek érvé
nye az egész könyvtári szolgálatra kiterjed.

A posztindusztriális társadalomnak, éppen elméleti szükségletei következtében 
fantáziagazdag, alkotó emberekre van szüksége. A gyermekek képzeletének fejlesztése 
a szépirodalom segítségével ugyancsak régen felismert módszere és egyben nevelési célja 
a gyermekkönyvtárnak. A gyermekkönyvtárosok régtől fogva értik, hogy az ember a kép
zelet segítségével alkot és hogy a képzelőerő fejlesztése a szépirodalom segítségével hozzá
segíti az egyént társadalmi szerepének jobb megértéséhez. De meg kell érteniük a képzelet 
szerepét olyan gyakorlati vonatkozású tevékenységben is, mint a gazdasági élet, és meg 
kell értetni a fenntartókkal, hogy ha a gyermekek túlnyomóan szépirodalmat olvasnak, 
ez nem pusztán könnyed szórakoztatásukat szolgálja.

Vannak azonban tényezők, amelyek a szolgálat hatékonyságát zavarják. Mindkét 
országban problémák vannak az ifjúsággal. Egy kanadai pedagógus igen lehangoló jellem
zést ad az ifjúságról: „durva, kihívó, felületes, élvezethajhászó, a mának élő nemzedék, 
éppen olyan tudatlan, mint amilyen lusta”. (E jellemzést a szerző az USA-ra nézve sem 
tartja túlzásnak.)

Mindkét országban sokat foglalkoznak az erkölcsi értékrendszer kérdéseivel, és 
hasonló álláspontok alakultak ki: a gyermekek azt fogadják el értékesnek, amit a felnőt
tek is annak tartanak; az erkölcsi nevelés akkor hatékony, ha a felnőtt társadalom is 
magasrendű erkölcsiséget mutat.(!) Ezzel szemben hódít az alkohol és a kábítószer. 
Kanadában egy millió 18 éven aluli fiatal fogyaszt kábítószert (marijuanát). (A kábítószer 
elleni küzdelemre 10 év alatt 400 000 dollárt költöttek.)

Probléma a városi élet bomlása is, amely a társadalom különféle betegségeit termi, 
többek között a bűnözést és az erőszakot. Ebben az USA-ban rosszabb a helyzet, de 
aggasztó jelenségek mutatkoznak Kanadában (főként a nagyvárosokban) is: mint a „Paki- 
busting” , a pakisztáni és egyéb keletázsiai bevándorlók és négerek bántalmazása, lakásaik 
lerombolása. Feltűnnek olyan jelszavak, mint „Kanada maradjon fehér!” . A városokban 
különböző etnikai csoportok gettói alakulnak ki. A hivatalosan vallott társadalmi pluraliz
mus inkább Hobbes tételére emlékeztet: mindenki harca mindenki ellen.

Az iskolai oktatás normái alacsonyabbra süllyedtek mindkét országban: a tanulmá
nyi eredmények állami tesztelése egyre csökkenő eredményeket mutat. Mindkét ország 
szakemberei szorgalmazzák, hogy a kérdések vizsgálatában az alapokig kell visszamenni. 
Túl sok embert érint az olvasási kultúra fogyatékossága. A felnőttek olvasási készsége
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az US А-ban 1970—1976 között romlott, ezen belül legnagyobb hanyatlás a reprodukáló 
készségben mutatkozik, pedig éppen ez tükrözi, hogy képes-e az egyén valamit tanulni 
olvasmányaiból, képes-e ezeket megérteni, gondolkodásába beépíteni, vagy számára az 
olvasás csupán szavak mechanikus egymásutánja.

Akadályozzák az olvasási kultúra kialakulását az elektronikus tömegközlési rendsze
rek, elsősorban a televízió terjedése is. MacLuhan hívta fel a figyelmet egy évtizeddel 
ezelőtt a vizuális információközvetítés terjedésének várható hatásaira. Ekkor ezt sokan 
nem értették meg. Sok könyvtáros úgy üdvözölte a televíziót, mint az új nap hajnalát, 
amely „megszabadít a poros könyvektől és a nyomtatványokra koncentráló, szemüveges, 
gumicipős öreglány októl”. Kezdjük ma már megérteni, hogy az új közvetítő eszköz hatása 
igen szerteágazó, és érdemes a további vizsgálódásra. A Harvard Egyetem vizsgálatai azt 
mutatták, hogy az olvasó gyermekek jó kifejezőkészséggel tudtak elmesélni egy tévéjáték
ként bemutatott ifjúsági művet, miközben kapcsolatba hozták saját tapasztalataikkal, 
környezetükkel. A nem olvasó gyermekek csak a képek mutatta felületet érzékelték, nem 
tudták a lényeget megragadni, sem más forrásból származó élményeikkel összekapcsolni. 
Alaposabban ki kell elemezni tehát a közvetítők lehetőségeit, határait és hosszabb távon 
kifejtett hatásukat.

Sokan foglalkoznak a televízió káros hatásaival, főként az erőszakkal és a szexszel. 
Ch. Lash a kiváló kutató nem a szexszel és az erőszakkal foglalkozik „The Culture of 
Narcissizm” című müvében, hanem ezeknél alapvetőbb problémával. Szerinte az elektro
nikus tömegközlési eszközök káros hatása abban van, hogy a valóságérzéket csökkenti. 
Valódi események helyett naponta ál-, ill. közvetített események képét érzékeljük a tévén 
keresztül nagy mennyiségben. Ez oda hat, hogy elpusztul a képességünk arra, hogy 
a képet a valóságtól megkülönböztessük. A gyermekekben ez úgy jelentkezik, hogy 
tudomásul veszik az illúziót, és elvesztik érdeklődésüket bármi iránt, ami személyükön 
kívül esik. Az illúzió iránti igényt állandóan táplálja a televízió nyújtotta látvány. A gyer
mek végül képtelen lesz arra, hogy bármin meglepődjék, hűvösen kívül áll mindenen, 
kifáradt! A napi vizuális illúziót keltő élmények megrabolják a gyermeket a természetes 
érdeklődéstől, a kíváncsiság képességétől, és attól, hogy képzeletben beleélje magát mások 
helyzetébe. Pontosabban kell ismerni a gyermekiélek mai alakulásának okait, mecha
nizmusát.

A mai gyermekfogalom a 19. század szülötte, tehát viszonylag modern, azonban 
változó tartalmú. A gyermekkönyvtárosnak értenie kell a változás lényegét, és az ezeket 
előidéző társadalmi okokat. Nemcsak a tömegközlési eszközök hatását kell megismerniük, 
de a kitűzött nevelési célokat is, amelyek végső fokon függvényei a társadalom politikai, 
szociális, gazdasági helyzetének.

A szerző reméli, hogy a gyermekkönyvtárosok mélyebben megértik és újból élővé 
teszik történelmi hivatásukat a nevelésben azáltal, hogy jobban megértik a társadalmi 
változásokat és ezek hatását a gyermekkorra.

A gyermekkönyvtár megújulásának egyik kulcskérdése a gyermekkönyvtárosok 
személye, felkészültsége. Jelzi a gyermekkönyvtárak helyzetének problematikus voltát 
a gyermekkönyvtáros helyzete, szakmai közérzete is. V. Van Vliet és A. Fasick azt 
vizsgálják, hogy milyen a gyermekkönyvtárosok felkészültsége, milyenek az előmeneteli
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lehetőségeik, és milyen követelményeket támasztanak önmagukkal szemben, milyen felté
telek mellett várható tőlük az intézmény megújítása. A gyermekkönyvtárat nem tartják 
elavult intézménynek. A gyermekkönyvtárosokat kell olyan helyzetbe hozni, hogy harcol
hassanak céljaikért, munkafeltételeikért. A gyermekkönyvtárosok látóköre túlságosan 
leszűkül a gyermekirodalomra és a gyermekfoglalkozások módszereire. Ebben nagy szere
pe van a mostani képzésnek. A jövőben a gyermekkönyvtárosi ismeretek mellett vezetési 
és adminisztrációs ismereteket is nyújtania kellene a képzésnek.

A gyermekkönyvtárosok szinte teljesen ki vannak zárva a vezetői posztokról. Még 
fiókvezetők sem lehetnek. A legtöbb könyvtárvezető úgy vélekedik, hogy a gyermek
könyvtárosi pálya felfelé vezető útja egyben kifelé is vezet a gyermekkönyvtárból.

Vajon a gyermekkönyvtárosok hogy fogadják ezt a véleményt? Nem támogatják-e 
maguk is azzal, hogy „befelé fordulnak”, nem érdeklődnek a vezetés problémái iránt? 
A. Fasick szerint a gyermekkönyvtárosoknak mintegy 40%-a kíván vezető lenni, tehát 
a nagyobb részük nem érdeklődik a vezetői feladatok iránt. Következésképpen kevéssé 
látják saját munkájukat a vezetés szempontjából.

Egy új szemlélet kialakítása érdekében az alábbi változtatásokra lenne szükség.
1. A könyvtárosiskolák nyújtsanak megfelelő vezetési és adminisztratív ismerete

ket a gyermekkönyvtárosoknak is. (Egyelőre sokszor meg kell győzni a hallgatókat,hogy 
ilyen ismeretekre szükség van.)

2. A könyvtárak fenntartóit rá kell bírni arra, hogy több középvezetői állást bizto
sítsanak gyermekkönyvtárosoknak, a gyermekkönyvtárosokat pedig bátorítani kell arra, 
hogy ezeket elvállalják.

3. A gyermekkönyvtárosoknak szakmai befolyásra kell szert tenniük, felelősséget 
kell vállalniuk a célok meghatározásában, részt kell venniük a költségvetés összeállításá
ban, a felügyeletben, és a szakmai szervezetek munkájában. Terjesszék ki érdeklődésüket 
a könyvtári feladatok egészére. Ügy kell teret nyerniük, hogy ne adják fel gyermek
könyvtárosi feladataikat.
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SZEMLE

The professional development of the librarian and infor
mation worker. Ed. by LAYZELL WARD, P. London, 
Aslib, 1980. 332 p. (Aslib reader series 3.)

A könyvtáros és a tájékoztatási szakember szakmai fejlődése

A „szakmai fejlődés” a könyvtári-tájékoztatási munká
ban nemcsak a szakmai ismeretek naprakész elsajátítását 
jelenti, de a dokumentum, az ismeret, a társadalmi-gazdasá
gi változások szerepének, kölcsönhatásának újra és újra 
átgondolását és a felismerés eredményeinek alkalmazását is 
a mindennapi munkában.

A kötet szerkesztője az angol—amerikai könyvtári-tájékoztatási szakirodalomból 
olyan válogatást kívánt adni, amely a könyvtáros, a tájékoztatási szakember és a társada
lom kapcsolatával összefüggő kérdésekre adhat választ, vagy legalább gondolatokat. Nem 
az egyes részterületek szakirodalmából, mégcsak nem is okvetlenül új irodalomból váloga
tott — utal más, ilyen jellegű összeállításokra — hanem azokat az írásokat kívánta kötetbe 
gyűjteni, amelyek mintegy kiegészíthetik a továbbképzések különböző formáin elhang
zottakat.

A szakirodalom-gyűjtemény öt nagy témában tartalmazza a jelentősnek ítélt tanul
mányokat, előadásokat, könyvrészieteket. A szerkesztő kritikai megjegyzéssel vezet be 
minden témát és a tanulmányok után további szempontokat is felvillantó ajánló bibliog
ráfiát ad.

A könyvtár és/vagy tájékoztatástudomány fejezet három tanulmánya közül J. H. 
Shera 1968-ban megjelent írása részben vázolja a címben jelzett megkülönböztetés kiala
kulását, részben arra hívja fel a figyelmet, hogy a könyvtárosok és a tájékoztatástudomány 
szakembereinek tevékenysége közötti kölcsönhatás természetes szövetségesekké teszi 
vagy kell, hogy tegye őket a vetélkedés és főként a szembenállás helyett. N. J és
S. E. Robertson az információtudomány általános kérdéseivel, az információ jelenségével
foglalkozik, míg G. Hanks és C. J. Schmidt azt fejtegeti, hogy a könyvtárosok képzésének 
és rendszeres továbbképzésének egyre szélesebb körre kell kiterjednie, ugyanakkor
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mélyebbnek is kell lennie, így közeledhet a ma még kissé „alacsonyabbra értékelt” 
könyvtáros a tájékoztatási szakemberhez.

A kutatás című fejezet két tanulmánya (J. E és B. C. Vickery) óv a könyvtár-
és tájékoztatástudományban még sűrűn előforduló öncélú kutatásoktól; Vickery 1975- 
ben rámutat arra is, hogy a szakterület tudományos alapjai még mindig meglehetősen 
embrionálisak, a vizsgálódások is inkább leíró, mint elemző jellegűek, s a kutatás módsze
reiként is elsősorban más tudományágak módszereit kénytelenek alkalmazni; ez sok 
bizonytalanság forrása.

A filozófia és etika fejezetcímet viselő részben közölt két tanulmány meglehetősen 
régi, s talán A. Broad fleld 1949-ben tett megállapításai közül néhány a nyolcvanas évek
ben vitatható, de mindkettő a könyvtárosi hivatás fontosságával foglalkozik, a könyvtáro
si magatartás, lelkiismeret olyan kérdéseit feszegetik, amelyekkel sajnálatosan keveset 
foglalkoztak az elmúlt években. Különösen D. J. Foskett lelkes és lelkesítő tanulmányát 
kellene minden, helyét és társadalmi tevékenységének értelmét kereső könyvtárosnak 
elolvasnia.

A szolgáltatások tervezése címszó alatt közölt nyolc tanulmány nemcsak új szolgál
tatások megindításánál, de a meglévők újraértékelésében is segítséget nyújthat. Az első 
három, P. H. Ennis, G. V. Penna és munkaközössége és M. В általános szempontokat 
(a társadalmi változások hatását, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások nemzeti 
tervezését és a felhasználók jellegzetességeit) vizsgál, míg a továbbiak egy-egy részkérdés
sel foglalkoznak, általánosítható, minden könyvtártípusban figyelembevehető következte
tésekkel: D .McFaydena referensz-munka gazdaságosságának vizsgálatához ad szemponto
kat, F. Celoria az akadémiai, A. W. McClellan a közművelődési, A. W. Pearson a szak- 
könyvtárak szolgáltatásainak tervezéséhez; végül M. M. Reynolds a könyvtárak 
együttműködésének ideálját és a realitásokat elemzi.

A tanulmánykötet felét teszik ki a vezetés kérdései-t érintő tanulmányok. Ez a rész 
két további fejezetre oszlik, külön csoportot képeznek az emberi és külön az „anyagi”, 
technikai vonatkozások.

A könyvtári-tájékoztatási munka irányításának, gyakorlatának emberi oldalával 
foglalkozó tanulmányok igen széles skálán mozognak, közülük csak néhányat említünk 
meg: B. G. Dutton azt emeli ki, hogy milyen fontos a munkatársak bevonása az intézmé
nyi politikába, a döntésekbe, К. H. Plate és E. W a könyvtárosok szakmai közérze
tének vizsgálata során arra az eredményre jutottak, hogy jó érzést a teljesítmény és az 
elismerés, elégedetlenséget általában az intézményi politika, az ellenőrzés és a személyi 
kapcsolatok terén tapasztalható visszásságok eredményeznek; de Fichy azt vizsgálja, hogy 
mit és hogyan kellene tenni (az Egyesült Államokban) azért, hogy megváltozzék az 
a visszás helyzet, hogy a könyvtárosok nyolcvan százaléka nő, de a vezetők kilencven 
százaléka férfi; Ch. H. Goodman tanulmánya, majd D. C. Weberé is a könyvtári személy
zet kialakításánál, fejlesztésénél a szervezés általános elveinek érvényesítésén túl különös 
hangsúlyt fektet az egyéni adottságok figyelembevételére, a munkatársak motivációjára, 
a jó kapcsolatok, inspiráló munkahelyi légkör kialakítására; végül egy angol és egy ameri
kai tanulmány is foglalkozik a könyvtárosok szakmai szervezeteinek növekvő szere
pével.
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A vezetési ismeretekről összeállított fejezet második része gazdasági-módszertani 
kérdésekkel foglalkozik.

D. J. Simpson „Mielőtt a gépek jönnek” című cikkében rámutat a bonyolultabb 
gépek alkalmazását megelőző gondos, tudományos-tervező folyamat és a munkatársak 
felkészítésének szükségességére. P. H. Orr a könyvtári szolgáltatások minőségének közve
tett és közvetlen mérhetőségének elméleti lehetőségeit vázolja, de a közvetlen megítélés
nek már csak a nehézségeire mutat rá. K. E. Beasley az urbanizációnak a könyvtárakra 
gyakorolt hatását tárgyalja. J. A. Raffael a vezetés részére szükséges gazdasági elemzések 
között rámutat, hogy a költség-haszon elemzés a nem piaci tevékenység hosszútávú 
pénzügyi hatásaira vonatkozik, míg a költség-hatékonyság elemzés nem pénzügyi fogal
makkal mért rövidtávú outputok vizsgálatának módszere. Az amerikai Vezetési Gyakor
lat Elemzésének Programja (MRAP) — ismertetése szerint — a belső problémák vizsgálatát 
célozza egy, erre a célra a munkatársakból kijelölt munkacsoport segítségével. P. O’N. 
Hoey a közönségkapcsolatokkal foglalkozó elméleti megállapításainak lényege, hogy ezek 
feltétele a könyvtáron belüli jó munkatársi kapcsolatok, együttműködés kialakítása.

Mint a vázlatos ismertetésből is látszik, a szemelvény-gyűjtemény, ha nem is egyenle
tes színvonalú, de igen színes. Hasonló tanulmány-gyűjteményeket, az eredeti tanulmá
nyok „facsimile kiadásával”, egyszerű foto-ofszet technikával nálunk is össze lehetne állí
tani. Biztosan érdeklődéssel és haszonnal forgathatná a korszerű hazai tankönyveket, 
kézikönyveket amúgy is nélkülöző könyvtárosok széles tábora.

BALÁZSNÉ VEREDY KATALIN

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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On-line information in public libraries: a review of recent 
British research. Ed. MOORE, N. (The BL Research and 
Development Reports No. 5648) Boston Spa, BL Board, 
1981.64, 8 p.

O n -lin e információ a közművelődési könyvtárakban: 
áttekintés az újabb brit kutatásokról

A British Library Kutatási és Fejlesztési Részlege 
tanulmánykötet közreadásával anyagot biztosított a köz- 

művelődési könyvtárak on-line információs szolgálatáról rendezett nemzetközi konferen
cia résztevőinek.

Az on-line visszakereső rendszerek kétségtelen előnyöket kínálnak az információ- 
ellátásban, az irodalomkutatás mélységében, különösen komplex kérések esetén elérhető
vé teszik az adatok széles skáláját azonos forrásból, és e technika rohamos fejlődése és 
elterjedése miatt a ráfordítás költségei is egyre csökkennek. Nagy-Britanniában a 60-as 
évek második felétől, de különösen a 70-es években a szakkönyvtárak és kisebb számban 
a főiskolai, egyetemi könyvtárak is rátértek az on-line információ-visszakereső rendszerek 
használatára. Ennek mintájára a funkciójukat és szolgáltatásaikat megújítani kívánó és 
kényszerülő közművelődési könyvtárak közül néhány ugyancsak kipróbálta az új lehe
tőségeket.

A British Library Kutatási és Fejlesztési Részlege támogatta ezeket a kísérleteket, 
két esetben a British Telecom (Posta) Prestel rendszerének bevezetéséhez is komoly anya
gi és szervezési segítséget nyújtott.

A tanulmánykötet beszámol arról a hat projektről, amely 1978 és 1981 között 
Nagy-Britannia közművelődési könyvtáraiban folyt a British Library Kutatási és Fejlesz
tési Részlege irányításával, közreműködésével.

A BIROS projekt

Az első — 1978-ban induló — és egyben legnagyobb, a Lancashire Megyei Könyvtár 
és a Manchasteri Műegyetem közös kísérlete volt, amely a Bibliographic Information 
Retrieval On-line Service (BIROS), a bibliográfiai információ visszakereső on-line szol
gálat fejlődését is eredményezte.

Az 1,3 millió lakosú megyében a közigazgatás átszervezése után 5 különböző fejlett
ségi szinten álló nagyobb referensz könyvtár működik a központi könyvtár mellett,

On-line information in public libraries: 
a review of recent British research

Nick Nloore (editor)

Report No 5648

J
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amelyre az új szolgáltatást alapozták. Az eddigi tájékoztatásban a könyvtárak szolgáltatá
sai egymásra építettek. Miután az olvasói kérések közül viszonylag kevés igényel irodalom- 
kutatást, az on-line mint külön szolgáltatás lép be a többi kiegészítéseként, és a hagyomá
nyos csatornákon a megye bármely könyvtára igénybe veheti. Szolgáltatásukat öt 
nagyobb rendszerre építették: BLAISE, ESA/IRS DIALTECH, Lockheed DIALOG, 
SDC ORBIT és a New York Times.

Az előkészítő időszakban a használati díj megállapítása nagy vitákat váltott ki, 
amelyek eredményeként az első alkalommal kért kutatást — és a megyei tanács osztályai 
számára a továbbiakat is — ingyenessé tették. Egy átlag kutatásra 15 perc kapcsolási időt, 
50 találatot számítva az igénybevétel díját 5,— Fontban állapították meg, amelyet a kísér
let befejezése után 10,— Fontra kívántak emelni. A használóknak kutatási kérőlapot 
kellett kitölteni, amelyről a könyvtárosok előzetesen vagy menet közben szükség esetén 
konzultáltak az olvasókkal, hogy igényeiket pontosan tisztázzák. A kísérlet 15 hónapja 
alatt 501 kutatást kértek az olvasók, amelyben természetesen a szolgáltatást bemutató 
alkalmak is szerepelnek. A kérések közel 50%-a a főiskolák hallgatóitól és oktatóitól érke
zett, mintegy 20%-a a kereskedelem és ipar területéről, kis hányada a helyi közigazgatás
ban és egészségügyben dolgozók részéről.

A kísérlet idejére külön, a keresésben jártas munkaerőt állítottak be erre a feladat
körre a könyvtárban, aki a többi közreműködő munkatársat is betanította.

A szolgáltatással mindenekelőtt a könyvtárosokat, azután a helyi közigazgatás veze
tőit és a potenciális felhasználókat kellett megismertetni. 56 alkalommal tartottak 
bemutatókat a rendszer működéséről, átlag 14—15 fős csoportoknak, természetesen 
újságíróknak is, akik a lapokban, a helyi rádióban, TV-ben, a BBC hírekben adtak róla 
tájékoztatást. Plakátok és brosúrák is készültek a szolgáltatás propagálására.

A projekt egyik fő célkitűzése volt a használói visszacsatolás. 190 interjút folytattak 
és 50 postai kérdőívet értékeltek. A válaszok zömét a megyei könyvtár referensz szolgála
tát igénybevevő és szakirodalmi állományát kölcsönző olvasóktól nyerték, általában 
magasan kvalifikált emberektől. Többnyire személyes információból értesültek az új 
szolgáltatásról, elsősorban könyvtárosoktól. A bemutatók szerepeltek második helyen, 
az on-line rendszer megismerésében, míg a népszerűsítés írásos formái és a tömegkommu
nikációs eszközök ebben csak elenyésző szerepet játszottak. Szinte minden esetben az 
illetők munkájához volt szükség az irodalomkutatásra. 60%-ban teljesen kielégítőnek 
ítélték a kapott választ, 23% csak részben. A használók mintegy fele-kétharmada a kuta
tás eredménye alapján megkapta a szükséges dokumentumokat, átlag 10 kötet ezeknek 
a száma. Fő forrásuk a megyei könyvtár és főiskolai könyvtárak, de az esetek többségé
ben ez könyvtárközi kölcsönzés igénybevételét is jelentette. A megkérdezettek egy része 
azt nehezményezte, hogy az adatbázisokban kevés a brit anyag és sokszor nehéz hozzá
jutni a jelzett művekhez.

A könyvtárosok véleményét összegyűjtve első alkalommal, 1979-ben két eltérő 
nézet alakult ki, az egyik szerint az on-line rendszer csalhatatlan, hatékony, a másik 
szerint sok a hibalehetőség és költséges. Az 1980-as körkérdés idejére a könyvtárosok 
ismeretei gyarapodtak a szolgáltatásról, és általában azt hasznos lehetőségnek tekintették.
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Miután az on-line szolgáltatás a könyvtárakban egyre inkább általánossá válik, a képzésbe 
ennek oktatását be kell iktatni.

További projektek

Az első terv megindulása után azt kiegészítendő, újabb kísérlet indult 6 angol 
könyvtári körzet részvételével, amelyek között nagyvárosok gazdag állományú, segédesz
közökkel jól felszerelt referensz könyvtárai és vidéki kisebb gyűjtemények egyaránt szere
peltek. Utóbbiak éppen ezért sokat vártak az információ technikai eszközeitől. A kísérlet 
folyamán külön szakmai értkezeletek zajlottak a vezetők és az operátorok számára. 
Három-négy könyvtárost állítottak be erre a munkára, akik előzetes képzésben részesül
tek, azoknak az információs rendszereknek a szervezésében, amelyeket a könyvtárak 
használni akartak. (BLAISE, DIALOG stb.)

A - British Library támogatást adott a könyvtáraknak, amely a szükséges eszközök 
kölcsönzését is magába foglalta. (Természetesen csak a kísérlet idejére, utána megvásárol
ható.) Ennek a kísérletnek legfőbb gyakorlati eredményeként irányelvek készültek az 
on-line szolgáltatás bevezetésének megtervezéséhez:

Olyan témákat foglal magában, mint
— a szolgáltatás általános koncepciója, terve;
— költségfeltételek;
— rendszerek és eszközök kiválasztása;
— személyzeti feltételek;
— megindítás és propaganda;
— kiértékelés.

Kiegészítésképpen a folyamat különböző fázisait is megjelöli:
— tervezés,
— előkészítés,
— végrehajtás — öt hónap,
— üzemelés — három hónap és meghatározatlan idő a folytatásra.
Az első két fázis területenként nagyon különböző lehet, de a további időtartamokat 

is befolyásolhatják helyi körülmények. A részletes irányelveket, — amelyeket a kísérlet 
szervezője S. Keenan állított össze — 1980-ban publikálták. Az angliai projekt 1979 végé
re újabb 6 angol könyvtárból álló kísérleti csoportot eredményezett, amely számára az 
eszközöket — hasonlóan az előzőhöz — a Mellordata cég biztosította a megfelelő karban
tartással, hiba javítással együtt.

Az eszközök elhelyezésében a könyvtárak nem voltak egységesek. Az olvasói 
térben, a referensz asztal mellett az irodában, a referensz könyvtárban, de az olvasóktól 
elkülönítve, a kereskedelmi, technikai részlegben, a referensz részleg és a bibliográfiai 
kutató részleg szomszédságában — ezek voltak a variációk.

A kísérletre kiválasztott könyvtárosok számára két koordinátor a következő temati
kájú 3 napos tanfolyamot szervezte 1980 februárjában:
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— áttekintés a szolgáltatás folyamatáról,
— beszámoló az adatbázisról és információs rendszerről,
— alapvető lépések a kutatásban — utasítás nyelvek szükségessége; DIALOG utasí

tás nyelv,
— írásbeli gyakorlat és kutatás készítés,
— on-line gyakorlati munka,
— a kutatások kiértékelése,
— ELHILL utasítás nyelv,
— on-line gyakorlat,
— más kísérletekben közreműködők praktikus tapasztalatai,
— fokozatok a kutatási folyamatban.
A kísérlet indításában gyakorlati problémák mutatkoztak, elsősorban a sornyomta

tók késedelmes szállítása miatt. Ez a kiképzett munkatársakat akadályozta a gyakorlás
ban, az új ismeretek továbbadásában a kollégáknak és késleltette a szolgáltatás 
megindítását.

Az egyes könyvtári körzetekben 34-től kutatást végeztek a legváltozatosabb témák
ban, a selyem kézi szövésére és fonására vonatkozó információktól az egygyermekes 
család problémakörére vonatkozó irodalomig. Ebben a fázisban a skót könyvtárak egy 
csoportja is kapcsolódott a kísérlethez.

A Prestel és a közművelődési könyvtárak

A Prestel a világ első interaktív videotex szolgáltatása, amely a nyilvános telefon- 
hálózaton át a használó számára hozzáférhetővé tesz egy nagy számítógépes adatbankot 
egy majdnem hagyományos TV készülék felhasználásával. Viszonylag olcsó térítésért 
a hasznos, aktuális információk széles skáláját biztosítja és használata nem kíván előkép
zettséget .

A Prestel szolgálat kipróbálását a közművelődési könyvtárakban két projekt kereté
ben végezték, az egyiket az Aslib kutatási csoportja irányította, a másik a LASER 
(London South Eastern Library Region) könyvtáraiban folyt.

A kutatási program, melyet az Aslib kidolgozott első lépésként a rendszer fejlődé
sét vette célba, a közigazgatás és a nagyközönség informálásában.

A tanulmányok középpontjában a Prestel és a közművelődési könyvtárak egymásra 
hatása állt egyrészt a könyvtárat, mint a rendszer használóját, másrészt, mint információ 
szolgáltatót vizsgálva. Prestel készüléket 6 központi referensz könyvtárban helyeztek el, 
s ezeket egyben felkérték, hogy a körzeteikben lévő információs file-ок fejlesztéséhez 
biztosítsanak anyagot, amely a szolgáltatás bármely használója számára hozzáférhető 
a könyvtár hatókörén belül és kívül. A kutató csoport aktív koordinációs szerepet 
játszott a közös adatbázis struktúra fejlesztésében és a rendszer inputjához információkat 
készítve. A közigazgatási egységek információs igényét az emberek mindennapi problé
mái megoldásához szükséges ismeretekben jelölték meg, mint szociális szolgáltatások, 
lakásra, foglalkoztatásra, szabad idő eltöltésre vonatkozó ismeretek, jogi kérdések stb.
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A tanulmányok alapvető célja a Prestel átfogó vizsgálata volt, beleértve a költségek
re vonatkozó részletektől a könyvtárosok és könyvtárhasználók reagálásáig minden lehet
séges tényezőt, felbecsülni a rendszer kísérleti fíle-jait, hogy a jövő gyakorlatához 
iránymutatást tudjanak adni.

A Prestel kísérlet a könyvtárakat arra kényszeríti, hogy eddigi referensz tevékenysé
güket felülbírálva saját állományukat is — amely széles választéka a releváns anyagoknak, 
de nem nyújt összefüggő szolgáltatást — más megvilágításban lássák.

Valamennyi kísérlet hasznos elvi, de mindenek előtt gyakorlati tanulságai, vitái és 
szoros együttműködésük nagyban elősegítette az on-line információ-szolgáltatás gyors 
fejlődését és elterjedését a brit közművelődési könyvtárakban, és összhangban van az 
1981-ben kiadott irányelvekkel, amelyek a tájékoztató szolgálat új alapokra helyezését 
kívánták szolgálni.

GÁLNÉ BALLAGI ÁGNES

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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The special library role in networks. Ed. GIBSON, R. W. New 
York, Special Libraries Association, 1980. 296 p.

A szakkönyvtárak* és az információs hálózatok

A kötet a General Motors szervezésében 1980-ban az 
USA-ban (Waren, Michigen) tartott konferencián elhangzott 
előadásokat és az ezeket követő vitát tartalmazza. Feltételezhető
en a konferencia nem abba az Európában oly gyakori típusba 
tartozott, amelyen az előadók lyukat beszélnek a hallgatók 

hasába és hosszadalmas fejtegetéseik után vajmi kevés időt hagynak arra, hogy az elgyö
tört, kimerült hallgatóság kérdezhessen és vitatkozhasson. Legalábbis erre lehet következ
tetni abból, hogy a kötetnek mintegy a felét teszik ki az előadások, a másik felét a viták 
anyaga.

Amint ez a résztvevők jegyzékéből kitűnik, a kétnapos konferencián mintegy 100 
fő vett részt, szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokból, ami azt jelenti, hogy szinte 
kizárólag az Egyesült Államok szakkönyvtárainak az országban működő különböző háló
zatokban (számítógépes hálózatok — a szerk.) való részvételével kapcsolatos konkrét 
eredmények, problémák és feladatok kerültek megvitatásra. A hazai olvasók számára 
ennek ellenére a konferencia anyaga nem lehet érdektelen már csak azért sem, mert 
napjainkban, amikor a könyvtárak hálózattá szervezése világszerte és itthon is kiemelt 
jelentőségű aktuális feladat, minden ez irányú tapasztalat és fejlesztési elképzelés figyel
met érdemel még akkor is, ha — mint esetünkben — az olvasótól bizonyos jártasságot 
igényel a témában, továbbá szükség van az általánosítható és adaptálható gondolatok 
kiszűrésére.

A konferencia összehívásának az volt a fő motívuma, hogy a szakkönyvtárak szám
arányukhoz képest mérsékelt aktivitással vesznek részt a hálózatokban, jóllehet éppen 
a szakkönyvtárak voltak mindig is azok, amelyek élen jártak a könyvtári kooperációs 
kezdeményezések, az erőforrások kölcsönös kihasználása terén.

A 17 előadás célját tekintve két csoportra bontható. Az elsőbe tartoznak azok, 
amelyek demonstrálják konkrét példákkal, hogy hol tart a szakkönyvtárak integrálódása 
e különböző, az előadásokban részletesen leírt hálózatokba. A másodikba sorolhatóak

* A special library fogalmán az USA-ban tulajdonképpen nem szakkönyvtárakat értenek, hanem első
sorban az üzemekben, kutatóintézetekben stb. működő meghatározott szakterülettel foglalkozók 
ellátását biztosító „magánkönyvtárakat”, amelyeket nem adóból finanszíroznak.
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azok, amelyek ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy a szakkönyvtárak jelenleg még elszige
telt és összehangolatlan részvétele a hálózatokban egységesebb, összehangoltabb és 
markánsabb legyen.

Edward G. Strable előadásában a szakkönyvtárak együttműködési törekvéseinek 
történelmi útját tárja fel. Két tényezőt emel ki, amelyek a kooperációtól a hálózatok felé 
vezettek: a rendszerelemzést, rendszertechnikát, valamint a korszerű technológia, elsősor
ban a számítógépek alkalmazását. Tulajdonképpen a mai hálózatokban is a kooperáció és 
az erőforrások közös kihasználása dominál, de négy további tényező különbözteti meg 
a hálózatokat a korábbi együttműködésektől: a) a hálózat hivatalosan megalakított szer
vezet; b) következetes és szervezett anyagi támogatást igényel; c) különböző típusú 
könyvtárakra terjed ki; d) számítógépesített.

Az előadások közül ugyancsak kiemelést érdemel Robert. A. Kennedy előadása, 
amely a 19 ezer alkalmazottat, köztük 9300 tudóst és mérnököt foglalkoztató Bell 
laboratóriumok könyvtári hálózatát mutatja be. A hálózat 17 állam (state) 22 könyvtárát 
egyesíti azzal a céllal, hogy valamennyi Bell alkalmazott függetlenül attól, hogy helyileg 
hol dolgozik,” azonosan jó minőségű és olcsó információszolgáltatást kapjon. Margaret 
H. Graham az Exxon Research and Engineering Company ma már nemzetközi méretűvé 
fejlődött könyvtári hálózatát ismerteti, amelyben többek között SDI szolgáltatás, index
művek kiadása, mikrohordozóra rögzített forrásdokumentum-szolgáltatás valósul meg. 
Georgia H. Rodeffer a textiliparban 1969 óta sikeresen működő információs együttműkö
désről ad számot, amely a Textilipari Információ Felhasználóinak Bizottsága koordináló 
tevékenységén keresztül realizálódik és a folyamatos tájékoztatás, retrospektív keresés és 
egyéb hagyományos információszolgáltatások mellett pl. az információs szolgáltatások 
értékelésére is kiterjed. Michael E. Majcher és James H. Bement a Xerox cég műszaki 
információs központjának a Rochester Regional Research Library Council (RRRLC) 
nevű, különböző típusú könyvtárakat egyesítő consortiumban való részvételét elemzik. 
Az RRRLC egyike annak a kilenc regionális könyvtári bizottságnak, amely az ún. 
Reference Research Resources — a kutatók számára jobb információellátást célzó — orszá
gos program megvalósítói. Forrest F. Carhart, Jr. zN ew  York Metropolitan Reference and 
Research Library Agency, közismert néven a METRO tevékenységét ismerteti, amelynek 
egyik célja, a New York-i metropolis övezet könyvtári állományához való hozzáférési 
lehetőségek javítása, a szolgáltatások egymást támogató láncszemeinek a megszervezése, 
másik célja, a kiegészítő szolgáltatások kiépítése. Beth A. Hamilton Illinois állam könyv
tári hálózatainak kialakulásáról, hibáiról és sikereiről számol be.

Barbara E. Márkuson előadása már túlmegy egy adott hálózat ismertetésén: 
a szakkönyvtárak sajátosságait vizsgálja a számítógépesített könyvtári hálózatok szem
pontjából, foglalkozik a hálózatokban való részvételük sajátos problémáival és ajánlásokat 
tesz a szakkönyvtári hálózatok közötti kapcsolatok hatékonyabb kiépítésére, részint az 
Indiana Cooperative Library Services Authority (INCOLSA) tapasztalataira, részint 
a hálózatokkal foglalkozó szakirodalomra támaszkodva. Két előadás is foglalkozik a 
szakkönyvtáraknak az OCLC-ben való részvételével. Mary Ellen L. Jacob a témáról átfogó 
képet rajzol, amelyből kitűnik, hogy bár a szakkönyvtárak részvételi aránya az OCLC-ben 
a többi típusú szakkönyvtárhoz képest alacsony, de rohamosan nő; az OCLC legaktívabb
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felhasználói éppen a szakkönyvtárakból kerülnek ki. Mary C. Babian egy konkrét szak- 
könyvtár, a General Motors kutató laboratóriumi könyvtára példáján érzékelteti 
a szakkönyvtárak OCLC-hez való kapcsolódásának az előnyeit. James F. Williams a hazai 
könyvtárosok körében is jól ismert MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System) rendszerrel foglalkozik elsősorban abból a szempontból, hogy tervezett, illetve 
fejlesztés alatt álló szolgáltatásai a szakkönyvtárak számára milyen új lehetőségeket nyúj
tanak, illetve a szakkönyvtárakkal, mint hálózati tagkönyvtárakkal szemben milyen új 
követelményeket támasztanak.

Paddy E. Mongar, a konferencia összesen két külföldi előadója közül az egyik 
(Anglia) — a nálunk is ismert, sőt a közelmúltban adaptált —IRRD  (International Road 
Research Documentation System) hálózatot mutatja be, különös figyelmet szentelve 
a tizenegy különböző anyanyelvű ország részvételével, három hivatalos nyelven működő 
rendszer nyelvi nehézségeinek, az egységesség, szabványosítás szükségességének, a koordi
náló központok és a képzés jelentőségének.

A másik külföldről meghívott előadó, Sharon C. Vipond (Kanada) átfogó képet ad 
a kanadai szakkönyvtárak hálózati tevékenységéről, választ keres néhány kérdésre, mint 
pl. arra, hogy melyik az az ipar és/vagy földrajzi régió Kanadában, amely a hálózati 
törekvések vezetőjeként tekinthető, végül javaslatot tesz a hálózatok hatékonyabb műkö
désének az elősegítésére.

C. James Schmidt a Nemzeti Időszaki Kiadvány Központ történetét és jelenlegi 
helyzetét világítja meg, elsősorban a szakkönyvtárak szemszögéből. Többek között megál
lapítja, hogy a szakkönyvtárak részéről a Központhoz befutó könyvtárközi kölcsönzési 
igények évente 18%-kal nőnek, ez a könyvtártípus kölcsönzi a legtöbb időszaki kiadványt 
a többi könyvtártípushoz hasonlítva. Alphonse F. Trezza (aki nélkül úgy tűnik nincs 
konferencia az USA-ban) a NCLIS (National Commission on Libraries and Information 
Science, Könyvtár és Információtudományi Nemzeti Bizottság) és a szakkönyvtárak 
címmel tartott előadást, hangsúlyozva a szakkönyvtárak több könyvtártípust egyesítő 
hálózatok tervezésében, irányításában és finanszírozásában való részvételének szükséges
ségét és jelentőségét.

Shirley Echelmanra várt a konferencia végén az előadások összefoglalása és a követ
keztetések levonása. A rendelkezésre álló időben azonban e feladatra — mint mondta — 
nem vállalkozhatott, hiszen — amint ez a fenti felsorolásból is talán kitűnik — a 17 elő
adás tematikailag rendkívül széles spektrumot ölel át és túl sok lényeges megállapítás 
hangzott el ahhoz, hogy ezek könnyűszerrel egy csokorba legyenek köthetőek.

így talán megbocsátható e kötet ismertetőjének is, ha ezúttal eltekint a summázás- 
tól és megelégszik azzal, hogy jeladó szinten egy konferenciáról valóban csupán jelt adjon.

SZÁNTÓ PÉTER
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Library manegement without bias. Ed. by CHING-CHIN 
CHEN. Greenwich, Conn. JAI Press Inc. 1980. 225 p.

Könyvtárak vezetése (társadalmi) csapdák nélkül

Egyre több tény támasztja alá azt a véleményünket, 
hogy ugyanúgy, ahogy időnként ki kell igazítani a magyar 
könyvtárügy helyzetéről kialakított nézeteinket, módosí
tanunk kell a külhoni könyvtárakról bennünk élő képze
teket is. Hasonló és eltérő társadalmi mozgások következ
tében mindaz, amit néhány évtizede vagy akár éve 
tanultunk, olvastunk vagy személyesen tapasztaltunk 
ezekről az intézményekről és intézményrendszerekről 

már sok tekintetben nem érvényesek, bár a könyvtárak viszonylag — jellegüknél fogva — 
nehezen változó képződmények.

Az angol-amerikai public library hálózat Szabó Ervin könyvtáros-nemzedékének 
feudalizmusban megrekedt országban még a nagy példakép volt: a vágyott szabad gondol
kodás terjesztője. És persze több nemzedék képzetében az irigyelt gazdag szervezet, mely
nek ha vannak is gondjai, azok nem a helyiségért, beszerzési keretért, fizetésért folytatott 
állandó küzdelmek. Mindez nagyjából talán így is volt, míg ezek a könyvtárak a közösség 
által fenntartott fejlődő intézmények voltak. Mostanság — úgy tűnik — a fenntartó közös
ség közömbössé vált velük szemben, ellátásuk megállt egy régebbi szinten és ennek termé
szetes következménye, hogy beszerzési és forgalmi adataik már 20—25%-os visszaesést 
jeleznek. Társakra is találtak, mert a hagyományos felsőoktatási intézmények: az egyete
mek és a főiskolák könyvtárai is nagyrészt hasonló helyzetbe kerültek.

A bostoni Simmons College könyvtárosképző iskolájának rendezésében nyolcvan 
könyvtáros jött össze 1979 tavaszán, hogy az említett jelzésekre figyelve megbeszélje: 
hogyan lehetne elkerülni a fejlődés útjában álló akadályokat vagy csapdákat a könyvtárak 
vezetésének módosításával. Az ismertetett könyv a teljes ülésen és a kisebb munkacsopor
tokban folyt viták bevezető előadásait közli, némelyiket bővítve a felvetett kérdésekkel. 
Mindegyik témához kapcsolódik bibliográfia is, — nekünk nehezen megszokhatóan, de 
nagy országokban érthetően — az amerikai szakirodalomból.

A recenzornak — gondolom nagyképűség nélkül — az az érzése, hogy az összes 
előadás — variálva -  ugyanarról a fontos kérdésről beszélt, de az alapvető okokról, ame
lyek a „régi szép időket” e könyvtártípusoknak talán mindenkorra visszatérhetetlenné 
tették, csak célzások formájában esett szó.

L ibra iy  Management 

Without Bias

Editre! by. C H liN G -CH lH  G H LN  
Associate Dean 
Су raduale School oj L ibrary 
and Information Science 
Simmon,\ ('.(tllrgr

je a  J A I  P R E SS IN C .
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Mi a fontos kérdés? Könnyű magyarul elmondani, hiszen csak az összejövetel címét 
kell magyar módra értelmezni. A hagyományos könyvtárak válságának oka, hogy azokat 
ma már nem igazgatni, hanem „menedzselni” kell. Itthon ezt valahogyan ügy mondjuk, 
hogy könyvtárainkban az atyafíságos, patriarchális vezetést fel kell váltania a kor által 
követelt üzemszervezésnek. Néhány referátum címéből is érezhetjük, mennyire ismerősen 
csengenek a szavak: „Hatékony döntések hozatala” . (Szellemes m ottót választott az elő
adó S. Maugham-tól: Az ember nehézségeinek felét az adja, hogy minden kérdésre igennel 
vagy nemmel kíván válaszolni. Igen vagy nem pedig sohasem lehet a válasz: mindegyik 
kérdésre számos igen és számos nem adódik.) „Vezetői munka az eredményességért.” 
„Dinamikus kommunikáció a jó vezetés érdekében.” Nem folytatjuk inkább azt az ismé
telt gondolatot mondjuk el, hogy az adottságaikból következően konzervatív könyvtárak 
arra kényszerülnek, hogy a változó környezet hatására vezetésükben, szervezetükben 
alkalmazkodjanak az új feltételekhez, ahelyett, hogy múltbeli állapotuk védelmére fordí
tanák erőiket.

A referátumok — az amerikai stílustól talán egy kissé eltérő módon — meglepően 
elméleti síkon maradnak, tulajdonképpen azt sulykolják, hogy a gazdasági, üzleti vezetés 
elveit alkalmazni lehet a könyvtárakban is. Két téma során jutnak nagyon vonzóan ember
közelbe. Az egyik a személyzeti kérdés. Lelkesen állást foglalnak a férfi-mítosz ellen, 
amely felelősségteljes vezető állásokban még mindig csak az erősebb nemet tudja elkép
zelni, noha a könyvtárosok nagyobb része már a női nemhez tartozik: a másik a faji-nem
zeti előítélet: nem engedhető meg sem a fenntartótól, sem az olvasóktól, sem a kollégák
tól, hogy bármilyen, sajnos általános jelzőt alkalmazzanak feketére, írre, lengyelre, 
puerto-ricoira, kínaira, vagy bárkire.

Nem ismeretlenek azok a szövegek, amelyeket a vezetők a kívülállóktól hallanak, 
amikor könyvtáruk ügyét képviselik: „Mit csinálnak a könyvtárosok, amikor éppen nem 
kölcsönöznek?” „Ó, remek állás lehet, ahol egész nap olvashatnak!” Nehéz lehet a magya
rázat, ha ezt,mondjuk,a fenntartóktól hallják.

Említettük, hogy a nehézségek alapvető okai csak célzások formájában hangzottak 
el. Ilyen a szakkönyvtárak előnyben részesítése az állam és a termelési érdekcsoportok 
részéről, a városi közösségek felbomlása az egykori központok elhagyásával és a kiköltö
zéssel, a könyvkultúrával szemben a televíziós-magazinos-képregényes kultúra és szub
kultúra terjedése stb.

Nagyon rokonszenves lehetett ez a kedves értelmiségi társaság amely öt napig győz
ködte egymást arról, hogy új vezetési stílussal lehet munkájuknak több értelmet és több 
elismerést szerezni. Kétséges azonban, hogy munkatársaik is lelkesednek-e az Üzemszerű 
renddel és fegyelemmel szervezett könyvtárakért. Patricia Battin, a Columbia Egyetem 
könyvtárosa megfogalmazta az ellenérveket is, — nem idegenek számunkra: Minek változ
tatni, mindig ezt az utat jártuk. Milyen példát kövessünk, hiszen másutt is így csinálják. 
A mi adottságaink között úgysem lehet semmit sem változtatni.

Fejezzük be a megbeszélésről készített beszámoló utolsó mondatával: Bárha minél 
többen, akik hazatérnek a saját intézményükbe, érvényesítenék a tanultakat a gyakorlat
ban is!

Mutatis-mutandis: ezt tanulhatjuk ma a public library ügyből. (Talán akad még más 
is! -  a szerk.) MARÓT MIKLÓS
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Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ, Könyvtártudományi Szakkönyvtár [Könyvtárismerte
tő.] Bp. 1981. 17 p. Szabadlapos kiadvány közös tokban.

A hazai könyvtári életnek vannak olyan kérdései, amelyek
nek megoldása érezhetően a levegőben lóg. Ilyen „körmünkre 
égett” feladat a magyarországi nagy könyvtárak különféle, az 
állományt feltáró kutatási fogódzóinak publikálása. Nem arról 
van szó például, hogy egy magára valamit is adó történész ne 
tudná, hogy hivatásának egyik igen fontos szakirodalmi bázisát 

találja az MTA Történettudományi Intézetének Úri utcai könyvtárában. Ahhoz ugyanis, 
hogy valaki a kutatás során már a könyvtárhasználatig eljusson, egyfajta nyersanyag- 
bázisból kijegecesedett problémakörrel kell rendelkeznie. A felvetendő kérdésekre gyor
san kap releváns válaszokat, ha anyagát eleve úgy rendezheti el, hogy tudja, mire számít
hat majd az általa felkeresendő könyvtárban.

Az OSZK KMK nemrégiben jelentetett meg egy kiadványt a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár szolgáltatásairól. Ez a kiadvány megkönnyíti a könyvtár használatát, és 
felvilágosítást nyújt a nyitvatartástól kezdve a katalógusokon át a reprográfiai szolgálta
tásokig. Az ismertetés precíz, mindenre kiterjedő, s mindezt rendkívül esztétikus formá
ban juttatja az olvasó tudomására.

Világosan megfogalmazódnak benne a szakkönyvtár feladatai, és használatának 
körülményei is. Külön kiterjed az ismertetés a helybenhasználatra és a kölcsönzésre. 
A tájékoztató konkrét, gyakorlati útmutatást nyújt a katalógusok használatához, de 
megtudjuk például azt is, hogy melyik cédulán hol található a raktári jelzet, hogy hány 
könyvet lehet egyszerre kölcsönözni, s hogy milyen lehetőségeink vannak a hosszabbítás
ra, s a saját könyv bevitelére. Aki valaha is, még ha csak „ollózott” is egy egyetemi szemi
náriumi dolgozathoz, az tisztában van e szolgáltatás jelentőségével. Mai viszonyaink még 
nem teszik lehetővé, hogy mindenkinek minden segédeszköz rendelkezésére álljon, 
a forrásokról, feldolgozásokról még nem is beszélve. így azok potenciális lehetősége igen 
nagy segítség.

Az ismertetőből mindjárt megtudhatjuk azt is, hogy konkrétan hol, mikor, hogyan 
és mennyiért rendelhetők meg az adott szolgáltatások. így tehát a felhasználó ezekkel 
a lehetőségekkel még a könyvtárba lépése előtt tisztában van. Ennek előnye, hogy anyagát 
aszerint rendezheti, s az esetleges költségeket előre igényelheti a munkahelyén.

A tájékoztató kitér az állomány ismertetésére is. Nemcsak a gyűjtőköröket állapítja 
meg, hanem tényadatokat is közöl. Felsorolja a különgyűjteményeket mint az útijelentés-,
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fordítás-, IFLA anyagok-, prospektus-, könyvtárismertető-, aprónyomtatvány-, kép- és 
szakdolgozatok gyűjteményét, sőt, ezek visszakeresési lehetőségeivel is megismertet.

Az összeállítás részletezi az alapkatalógusokat. Ebből az olvasó tisztázhatja önmaga 
számára, hogy melyik katalógus milyen anyagot tár fel, milyen sorrendben, s milyen 
szempontok szerint sorolták be a dokumentumokat. Az ismertetés megemlíti a katalógu
sok sajátosságait is, például azt, hogy hol és miért tértek el a szoros betűrendtől. Minden
nek az ismerete megkönnyíti az olvasó számára a keresést a katalógusban. A könnyebb 
megértés kedvéért példával illusztrálja a tájékoztató az elvi magyarázatot.

Azt is megtudhatjuk, hogy jelenleg szerkesztés alatt áll a könyvtári szakdolgozatok 
központi katalógusa. Olyan szolgáltatás lesz ez, amelyet minden tudományágban honosí
tani kellene. A felsőoktatási intézmények hallgatói két év munkáját dolgozzák bele diplo
mamunkájukba. Sok új, ismeretlen területre jutnak el, s hoznak felszínre négy-öt ember 
(önmaga és az opponensek) számára új információkat, következtetéseket. A szellemi 
kapacitás elveszett adatait újra fel kell fedezni. Nem jutnak be a tudományos élet 
vérkeringésébe. Nagy pazarlás! A könyvtártudományi szakkönyvtár munkája ezért úttörő 
jelentőségű és követendő példa.

A könyvtár minden szempontból igényes, alapos kiadványt készített magáról, 
amelyre több okból érdemes felfigyelni. Részben azért, mert az egyetemisták például 
kiválóan tudnák használni nemcsak ezt, hanem más könyvtárak hasonló jellegű kiadvá
nyait is. Szemináriumi dolgozat, szakdolgozat irodalomkutatásakor, a könyvtárak 
mindennapos használatakor elkerülhetetlenek ezek az ismeretek, amelyekkel az egyete
men — sajnos — nem ismerkednek meg a hallgatók.

Másrészt ragyogóan tudnák használni az ilyen kiadványokat a már végzett diplomá
sok, sőt a kutatók is. Elcsépelt frázis ma már a permanens tanulás, vitathata t lan,  hogy 
a diploma, az egyetemen, a főiskolán megszerzett tudás csak alapja a továbbképzésnek, 
s komoly, mélyreható, specifikus munkának. Az önképzéshez, a kutatáshoz pedig feltét
lenül szükséges a könyvtárak használata.

Akad ugyan már néhány kiadvány, amelyek a szakirodalomhasználat és a könyvtár- 
használat ismereteibe vezetnek be, de ezek általában általános érvényűnek bizonyulnak 
abban az esetben, ha az olvasó egy adott könyvtár katalógusa előtt áll tanácstalanul.

Magának a kiadványnak pozitívuma a könnyű kezelhetőségen túl a pontos, lényeg- 
retörő, nem szószátyár fogalmazás. Minden ezt követő ilyen jellegű feldolgozás követendő 
példát láthat az OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár c. segédeszközben.

Ezen ismertető aktualitását a puszta megjelenésen túl más tényező is adja. Az ELTE 
ВТК Könyvtártudományi Tanszékének П. évfolyama az 1980/81 tanév 2. félévében 
Dr. Dán Róbert tanszékvezető egyetemi docens vezetésével valami hasonló jellegű munkát 
végzett a fővárosban. Feltérképezte a nemzeti könyvtár, a nagy általános gyűjtőkörű 
könyvtárak, a társadalomtudományi kutató intézetek könyvtárainak feltáró apparátusát, 
a katalógusokat, a sokszor az olvasószolgálat által sem ismert kartotékokat, nyilvántartá
sokat. A továbbiakban, mintegy igazolva látva elképzelésünk helyességét, ezen feltárást 
elmélyítve, kiszélesítve kívánjuk folytatni a hátralévő öt szemeszterben. Reméljük, mun
kánkat befejezve a publikálásra is adódik lehetőségünk.

SZATHMÁRI ÉVA -  MOLNÁR LÁSZLÓ 
az ELTE hallgatói
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AACR
AGRIS

Anglo-American Cataloguing Rules
International Information System for the Agricultural Sciences and 
Technology — Nemzetközi Mezőgazdasági Tudományos és Műszaki 
Információs Rendszer

ASSISTENT Avtomatizirovannaja spravocno-informacionnaja (integral’naja) sistema 
po nauke i tehnike

AV
BBC
BIROS
BL
BLAISE
BML
CIP
DIALOG

Audiovizuális
British Broadcasting Company
Bibliographie Information Retrieval On-line Service
British Library
British Library Automated Information Service 
British Museum Library 
Cataloguing in Publication
A Lockheed cég (USA) által kidolgozott információ-visszakereső nyelv 
automatizált információs rendszerek részére

EG Europäische Gemeinschaft, 1973 — (korábban: Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft) — Európai Gazdasági Közösség, Közös Piac

ELTE ВТК
ENSZ
ESA
EURONET

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Egyesült Nemzetek Szervezete
European Space Agency — Európai Űrkutatási Hivatal
European Information Network for Science and Technology — Európai
Tudományos és Műszaki Információs Hálózat

EUSIDIC European Association of Scientific Information Dissemination Centres 
— Európai Tudományos Információterjesztő Központok Szövetsége

ESZEK
IFLA

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
International Federation of Library Associations and Institutions — 
Könyvtáros-Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége

IKR
IMPADOC

Időszaki Kiadványok Repertóriuma
International Patent Documentation Center — Nemzetközi Szabadalmi

INCOLSA
INIS

Dokumentációs Központ
Indiana Cooperative Library Services Authority
International Nuclear Information System — Nemzetközi Nukleáris 
Információs Rendszer
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INSDOC

IRRD

1RS

KÉV
KGST
KMK
KWIC
LASER
MARC
MEDLARS
MEDLINE

MERLIN
MKE
MKKE
MM
MNB
MTA
NCLIS

NIST
NORDDOK

NORDFORSK

NORDINFO

OCLC
OKT
ORBIT

OSTI

OSZK
PRECIS

RLG
RRRLC

Indian National Scientific Documentation Centre — Indiai Országos 
Tudományos Dokumentációs Központ
International Road Research Documentation — Nemzetközi Útügyi 
Kutatási Dokumentáció
International Referral Service — Nemzetközi Forrástájékoztatási 
Szolgálat
Könyvértékesítő Vállalat 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Keyword in context — kulcsszavak szövegkörnyezetben »
London South Eastern Library Region *
Machine Readable Cataloguing — géppel olvasható katalogizálás (USA) 
Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line — Orvosi 
Szakirodalom-elemző és Információkereső On-line Rendszer (USA) 
Machine Readable Library Information, 1975 (British Library)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Művelődési Minisztérium
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Magyar Tudományos Akadémia
National Commission on Libraries and Information Science — Könyvtár- 
és Információtudományi Nemzeti Bizottság (USA)
The National Information System for Science and Technology 
Nordiska Koordineringsorganet för Vetenskapling och Teknisk 
Information och Dokumentation
Nordiska Samarbetsorganisationen for Tehnisk Naturvetenskapling 
Forskning — Alkalmazott Kutatások Skandináv Tanácsa 
Nordiska Samarbetsorganet för Vetenskapling Information — az északi 
államok 1976-ban megalakított tudományos tájékoztatási és dokumen
tációs szervezete
On-line Computer Library System 
Országos Könyvtárügyi Tanács
On-line Retrieval of Bibliographic Intormation Time Shared (System 
Development Corp. USA)
Office for Scientific and Technical Information, Department of 
Education and Science — Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Hivatal 
(Anglia)
Országos Széchényi Könyvtár
Preserved Context Indexing System — a Brit Nemzeti Bibliográfia
indexelő rendszere
Research Libraries Group
Rochester Regional Research Library Council
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SCANNET
SDC

SDI

SINTO

TOXLINE
UNCSTD

UNESCO

UNISIST

SCANdinavian NETwork — skandináv adatátviteli hálózat
System Development Corporation — Rendszerfejlesztési Testület
(USA)
Selective Dissemination of Information — Szelektív Információterjesz
tés (SZÍT)
System Informacii Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej — Tudomá
nyos Műszaki és Szervezési Tájékoztatási Rendszer (Lengyelország) 
Toxikológiai adatok on-line hozzáférése
United Nations Conference on Science and Technology for 
Development, Vienna, 1979.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — 
ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet 
United Nations Information System in Science and Technology — Nem
zetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer
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CONTENTS

DÁN ROBERT: Schedule for the university library training.—The university considers, 
within the framework of basic education, the training of traditional “bibliothecarius” and 
that of public educational and information knowledge as a co-ordinated discipline of 
identical value. By drawing up the training programme modul-like but superposing strata 
had been established which are holding together the diffuse knowledges and, at the same 
time, consider the independence of disciplines both in the field of science and practice. 
The basic disciplines are: library technology, historical studies, theory of communication. 
This positive base is the starting point for the education of modern library and infor
mation methods. The basic knowledge for computer technology, computerized library 
and information systems, special information are attained during the second stage. The 
third one provides for practical work within the framework of special courses of lectures 
and seminars. The training is concluded with a diploma work and with the complex state 
examination. Extension training at the university is on a post-graduate level but, for the 
time being, the informatics line has started only. [229—232.p.]
ZSIDAI JÓZSEF: Human elements in interlibrary cooperation.—In the introduction the 
author describes that between 1969 and 1973 international organizations, groups of state 
and national governments have realized that, as regards survival and progress, information 
is one of the key issues. On this basis a new information strategy has been worked out 
and in the course of its realization cooperation has won an outstanding role. Among the 
elements, supporting and hindering the cooperation, the author assigns an extremely 
important role to human elements. The author analyses deficiencies in the behaviour of 
participating persons which induce to oppose cooperation. Finally, he enumerates en
couraging and rewarding methods inciting a cooperative identity. [233—240.p.]
FOGARASSY MIKLÓS: Illusions and realities around regional library cooperation.—What 
was the result of the decision on governmental level which had the purpose to develop 
units of regional character among the principal trends of developing Hungarian settle
ments? Does Hungarian library legislation determine, with due reality, the regional co
operative library organizations extending over more counties? Does a reality of such 
trends exist, owing to the capital centred Hungarian librarianship and the insufficiency of 
literary bases in the country-side?—The author defines his position by answering these 
questions, considering small regions in and around the cities as viable and realizable. 
[241—248.p.]
GYŐRI ERZSÉBET: Are we provided for by the Library Supply A gen cy?—The Hungarian 
Library Supply Agency, established 30 years ago, has found its place in the organization 
of book trade which, for a long time, has determined its scope of activity. At the same 
time, it organically worked its way into the Hungarian library system. It set as an aim the 
full supply covering all document types. For the time being the registration of documents 
and the advice for acquisition are solved with cooperation. Further on the Agency con
siders the idea to establish a bibliographic department. The development of librarianship 
is connected with the improvement of library provision. [249—252.p.]
SÁNDOR ERNŐ—SONNEVEND PÉTER: Renewal with a question mark? Reply to 
Miklós László M ezey.—Reply to the critique dealing with the structural reform of the 
national bibliography of articles, initiated in 1981 (see Könyvtári Figyelő, 2.no. 1982. 
133—142.p.). Those in charge of the publication are documenting with data that the
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number of periodical titles processed as well as the number of articles (in social sciences 
and natural sciences) has increased. Possibilities of retrieval are improved, too, due to the 
new subject index. It is questionable whether the realization of the critic’s proposal (the 
complete processing of the most important two dozen publications) would bring about 
the desired results. [253—257.p.]
PAPP ISTVÁN: The activity of the Centre for Library Science and Methodology in 1 9 8 1 .
—This article remarks upon the most important problems which, from some respects, 
touched the functions, certain services or the organization of the Centre for Library 
Science and Methodology in 1981. Thus, the author repeatedly examines the place of the 
Centre in Hungarian librarianship, deals with development problems of regional coopera
tion, reports on the renewal of the list of recommended books (Uj Könyvek — New 
Books), emphasizes the importance of including audiovisual documents in library collec
tions, surveys the content and organizational problems of central extension training 
courses and urges a special care towards two users’ strata (children and handicapped 
persons). [258—269.p.J
KAMARÁS ISTVÁN: Half a decade from the “ history of reading”  of fifty novels.—The
author,-summarizing the data of two comparative literary-sociological researches, investig
ates the readirtg and popularity of fifty novels (works permanently accessible, published 
recently and long time ago, popular and less read books). Among the causing of increasing 
and decreasing reading and popularity the author stresses the following: the taste of the 
youngest age group changes; the impact of mass communication media; the change in 
readers’ scale of values and reading habits. [270—274.p.]

P a n o r a m a

MAY, WALTER: Deutsche Fotothek, Dresden. German photothèque, Dresden. The 
article describes the history, activity and services of the German photothèque functioning 
in Dresden. It was established in 1951, the basis of collection was the material of the 
Sächsische Landesbibliotheksstelle (Saxon Local History Picture-Gallery) founded in 
1924. For the time being the photothèque—as a central documentation institute for 
social science pictures in the GDR)—collects the documents of the country’s cultural and 
artistic relics and makes them accessible for scientific research and education. Nowadays, 
the collection consisting of several hundred thousand systematically collected photos, 
photo negatives and slides has various (alphabetical, subject, geographical and portait) 
catalogues which help the retrieval. The photothèque maintains also extensive inter
national relations. [275—281 .p ]
10  years in the life of the British Library.—Rev/ew of the documents: URQUHART, D.J.: 
Some thoughts on the British Library and BLOOMFIELD, B.C.: Progress in documenta
tion. The British Library 1973-1980. Published in the Journal of Documentation, 37.vol. 
1981. 107-133.p. [282—285.p.]
CSAPÓ EDIT: Comparative investigation o f library education curricula.—On the basis of 
analytical examination of 11 university and 11 college curricula the study presents the 
division of subjects in traditional library education and the similarities of their structure. 
The international average of subjects in IFLA common core curriculum is compared with 
the proportions in Hungarian education. It is to offer statistical fixed points to the library 
education reform in Hungary. [286—292.p.]
Future of the information industry.-Rev/ew of the articles: DE G E N N A R O , R.: 
Libraries and networks in transition: problems and prospects for the 1980’s. Published
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in Library Journal, 15.vol. 1981. 5.no. 1045-1049.p. and KENT, A.K.: The information 
industry in the year 2000, published in Information Services and Use. l.vol. 1981. l.no. 
1 l-15.p. [293—295.p.]
American libraries and mass culture.— Review of the articles: Popular culture and libraries. 
Ed. WIEGAND, W.A. and BROWNS, R.B..COOPER, B.L., FIORE, J., SCHROEDER, 
J.K., SCHURK, W.L. Published in the thematic issue of the Drexel Library Quarterly. 
16-vol. 1980. 3.no. 12-72.p. [296-300.p.]
NAZMUTDINOV, I.K.: Libraries in India.— Summ of the article Biblioteki Indii (po 
licsniim vpecsatlenijam). Published in Bibi. Bibliogr. za rub. 1981. 81.no. 37-49.p. 
[ 3 0 1 - 3 0 3 .p .]

Are children’s libraries going through a crisis? (United States — Canada).— Review of the 
articles: WILSON, P.: Children’s service and power: knowledge to shape the future; 
VAN VLIET, V. The fault lies not in our stars—the children’s librarian as manager; 
FASICK, A.: Hopes and expectations of children’s librarians. Published in Canadian 
Library Journal. 37.vol. 1980. 5.no. 321-333.p. [304—307.p.]

R e v i e w s

The professional development of the librarian and information worker. (Ed by LAYZELL 
WARD, P.) London, Aslib, 1980. 332 p. /Aslib reader series 3./ (Rev.: BALÁZSNÉ 
VEREDY Katalin.) [308-3 lO.p.]
On-line information in public libraries: a review o f recent British research. (Ed. by 
MOORE, N.) /The BL Research and Development Reports No. 5648/ Boston Spa, BL 
Board, 1981.64, 8 p. (Rev.: GÁLNÉ BALLAGI Ágnes.) [311—315.p.]
The special library role in networks. (Ed. by GIBSON, R.W.) New York, Special Libraries 
Association, 1980. 296 p. (Rev.: SZÁNTÓ Péter.) [316—З18.р.]
Library management without bias. (Ed. by CHING-CHIN CHEN). Greenwich Conn. JAI 
Press Inc. 1980, 225 p. (Rev.: MARÓT Miklós.) [319—З20.р.]
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár. Könyvtárismertető. National Széchényi Library, Centre for  
Library Science and Methodology, Library Science Library, Library guide. Bp. 1981. 
17 p. (Rev.: SZATHMÁRI Éva-MOLNÁR László.) [321 -322.p.J
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INHALT

DÁN ROBERT : Programm der Ausbildung von Bibliothekaren an der Universität. — Die
Universität betrachtet, im Rahmen der wissenschaftlichen Grundbildung, den traditionel
len „bibliothecarius” , den Unterricht der allgemeinbildenden Informationskenntnisse als 
nebeneinanderstehende Disziplin gleichen Wertes. Bei Zusammenstellung des Unterrichts
programms wurden modulmässige, doch aufeinandergebaute Schichten ausgebildet, 
welche die diffusen Kenntnisse zusammenfassen und gleichzeitig die Selbständigkeit 
der Disziplinen sowohl auf dem Gebiet der Wissenschaft wie auch der Praxis berücksichti
gen. Die Grunddisziplinen sind: Bibliothekartechnologie, historische Studien, Kommuni
kationstheorie. Diese sichere Grundlage bietet den Ausgangspunkt für den Unterricht der 
modernen Bibliotheks- und Informationsmethoden. In der zweiten Phase werden die 
Grundkenntnisse für Komputertechnik, die komputerisierten Bibliotheks- und Informa
tionssysteme und die Fachinformierung erlernt. Die dritte Phase bereitet für die prakti
sche Arbeit vor mit Hilfe von Spezialkollegien und Seminarien. Die Bildung wird mit 
Bereitung einer Diplomarbeit und mit komplexer Staatsprüfung abgeschlossen. Die Fort
bildung innerhalb der Universität wird auf postgradueller Ebene durchgeführt, gegen
wärtig wurde nur noch der Informationsfach in Gang gesetzt. [229—232.p.]
ZSIDAI JÓZSEF : Menschliche Elemente in der Zusammenarbeit von Bibliotheken. — In
der Einleitung berichtet der Verfasser, dass zwischen den Jahren 1969 und 1973 die inter
nationalen Organisationen, die staatlichen Gruppen und die nationalen Regierungen er
kannten, dass die Information ein Schlüsselproblem des Fortbestandes und Fortschrittes 
sei. Aufgrund dessen wurde eine neue Informationsstrategie ausgearbeitet und im Laufe 
deren Verwirklichung gelangte die Zusammenarbeit zu einer bevorzugten Rolle. Von den 
Elementen, welche die Zusammenarbeit helfen oder erschweren, messt der Verfasser eine 
aussergewöhnlich wichtige Rolle den menschlichen Elementen bei. In seiner Studie 
untersucht er jene Verhaltensmängel der teilnehmenden Personen, die zu einer Opposition 
der Zusammenarbeit gegenüber antreiben. Zum Schluss führt er die auszeichnenden und 
belohnenden Methoden an, die zur Identität der Zusammenarbeit anspornen. [233— 
240.p.]
FOG ARASS Y MIKLÓS: Illusionen und Realitäten um die regionale bibliothekarische 
Zusammenarbeit. — Welche Ergebnisse hatte die Entscheidung auf Regierungsebene, die 
von den Haupttendenzen für die Entwicklung ungarischer Siedlungen, die Entfaltung von 
Einheiten regionalen Charakters andeutete? Bestimmen die ungarischen bibliothekari
schen Rechtsregeln mit entsprechender Realität die Organisationen der regionalen koope
rativen bibliothekarischen Zusammenarbeit, die sich auf mehrere Komitate erstrecken? 
Haben Pläne solcher Richtung irgendwelche Realität, da das ungarische Bibliothekswesen 
hauptstadtzentrisch und die fachliterarischen Basen unzulänglich sind? — Der Verfasser 
gelangt — diese Fragen beantwortend — zur Darlegung seines Standpunktes. Demgemäss 
scheinen die kleinen Regionen in den Städten und in den Umgebungen der Städte lebens
fähig und verwirklichbar zu sein. [241—248.p.]
GYŐRI ERZSÉBET: Versorgt uns der Kollektor? — Der vor 30 Jahren gegründete Kol
lektor fand seinen Platz in der Organisation des Buchhandels. Dies hat seinen Tätigkeits
kreis lange Zeit determiniert. Gleichzeitig hat sich der Kollektor organisatorisch in das 
ungarische Bibliothekssystem eingebaut. Die Zielsetzung war, eine umfassende Ver
sorgung zu bieten, d.h. die Tätigkeit auf sämtliche Dokumententypen zu erstrecken.
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Gegenwärtig wird die Registrierung von Dokumenten und die Beratung für Anschaffung 
mit Zusammenarbeit gelöst. Im weiteren befassen sie sich mit dem Gedanken eine biblio
graphische Abteilung zu gründen. Die Entwicklung des Bibliothekswesens hängt mit einer 
besseren Buchversorgung zusammen. [249—252.p.]
SÁNDOR ERNŐ — SONNEVEND PÉTER: Erneuerung mit Fragezeichen? Antwort an 
Mezey László Miklós. — Die Kritik über die im Jahre 1981 eingeführte strukturelle 
Reform der nationalen Artikelbibliographie (Könyvtári Figyelő, 1982. 2.No. 133—142.S.) 
beantwortend, beweisen die Verantwortlichen der Veröffentlichung mit Daten, dass sich 
die Zahl der erschlossenen periodischen Publikationen bzw. die Zahl der bearbeiteten 
Artikel auf den Gebieten der Gesellschafts- und Naturwissenschaften erhöhte und sich die 
Möglichkeiten des Suchens durch den neuen Sachkatalog vermehrten. Es ist bestreitbar, 
ob die Verwirklichung des kritischen Vorschlages (die komplette Bearbeitung der wich
tigsten zwei Dutzend Veröffentlichungen für jeden Interessenten) das notwendige Er
gebnis erzielen würde. [253—257.p.]
PAPP ISTVÁN: Über die Tätigkeit der Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und 
Methodik im Jahre 1 9 8 1 .  — Dieser Artikel reflektiert auf jene wichtigsten Probleme, die 
im Laufe des Jahres die Funktionen, einige Dienstleistungen oder die Organisation der 
Zentralstelle in irgendwelcher Hinsicht berührten. Der Verfasser untersucht wiederholt 
den Platz der Zentralstelle im ungarischen Bibliothekswesen, befasst sich mit der Ent
faltung der regionalen Zusammenarbeit, berichtet über die Erneuerung der empfehlenden 
Buchliste veröffentlicht von Uj Könyvek (Neue Bücher), unterstreicht die Wichtigkeit der 
Eingliederung audiovisueller Dokumente in den Bibliotheksbeständen, überblickt die 
inhaltlichen und organisatorischen Probleme der zentralen Fotbildungskurse und drängt 
auf die spezielle Sorgfalt, die man zwei Benützerschichten (Kindern und Personen in 
ungünstiger Lage) widmen sollte. [258—269.p.]
KAMARÁS ISTVÁN: Aus der „Geschichte des Lesens”  von 50  Romanen in 5 Jahren.
— Mit der Gegenüberstellung der Daten von zwei vergleichbaren literatursoziologischen 
Forschungen, untersucht der Verfasser die Belesenheit und Beliebtheit von 50 Romanen 
(unter denen sind neue, verhältnismässig vor kurzer Zeit veröffentlichte, populäre und 
weniger gelesene Werke). Aus den Gründen der zunehmenden und abnehmenden Belesen
heit und Beliebtheit betont der Verfasser, dass die jüngste Generation veränderlichen 
Geschmack hat, dass die Massenkommunikationsmittel bedeutende Wirkung ausüben und 
dass sich die Wertordnung im Kreise der Leser und die Lesemoden ebenfalls ändern. 
[270—274.p.]

A u s b l i c k

MAY, WALTER: Deutsche Fotothek,Dresden. — Der Artikel beschreibt die Geschichte, 
Funktionierung und Dienstleistungen der in Dresden tätigen Deutschen Fotothek. Sie 
wurde im Jahre 1951 gegründet, den Grundbestand bildete das Material der Sächsischen 
Landesbildstelle die im Jahre 1924 ins Leben gerufen wurde. Die Fotothek sammelt 
gegenwärtig — als Zentralinstitut für die gesellschaftswissenschaftliche Bilddokumentation 
in der DDR — die Dokumente der kulturellen und künstlerischen Andenken des Landes 
und ermöglicht den Zugang für die wissenschaftliche Forschung und den Unterricht. In 
der gegenwärtig bereits aus mehreren Hunderttausend Einheiten bestehenden, planmässig 
entwickelten Sammlung von Photos, Photonegativen, Diapositiven, wird das Suchen mit 
Hilfe von Katalogen (alphabetische, Sach-, geographische und Porträtkataloge) erleichtert. 
Die Fotothek hat auch weit verbreitete internationale Verbindungen. [275—281 -p.]
10 Jahre im Leben der British Library. -  Literatur schau der Artikel URQUHART, D.J.: 
Some thoughts on the British Library (Einige Gedanken über die British Library) und
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BLOOMFIELD, B.C.: Progress in documentation. The British Library 1973—1980. 
(Fortschritt in der Dokumentation. Die British Library in den Jahren 1973—1980.) 
Veröffentlicht in Journal of Documentation, 37.Band. 1981. 107—133.S. [282—285.p.]
CSAPÓ ED IT : Komparative Untersuchung der Studienpläne für Bibliothekarausbildung.
— Diese Studie beschreibt, aufgrund einer analytischen Untersuchung, die inneren Propor
tionen der Lehrfachkonstruktion von etwa 22 Studienplänen — 11 Universitäts- und 11 
Hochschulpläne — desweiteren die Regelmässigkeiten, welche sich in den inneren Propor
tionen der Studienpläne zeigen. Der internationale Durchschnitt der Lehrfächer laut 
IFLA Grundbestand-Zerlegung, wird mit den Proportionen, die sich in der ungarischen 
Bildung zeigen, verglichen, damit diese für die auch bei uns sich offenbarenden Reformen 
für die Bibliothekarsbildung statistische Anhaltspunkte bieten sollen. [286—292.p.]
Die Zukunft der Informationsindustrie. — Literaturschau der Artikel DE GENNARO, R.: 
Libraries and networks in transition: problems and prospects for the 1980’s (Bibliotheken 
und Netze in Wandlung: Probleme und Perspektive für die achtziger Jahre). Veröffentlicht 
in Library Journal, 15.Band, 1981. 5.No. 1045—149.S. und KENT, A.K.: The infor
mation industry in the year 2000 (Die Informationsindustrie in 2000). Veröffentlicht in 
Information Services and Use. l.Band. 1981. l.No. 11 —15.S. [293—295.p.]
Die amerikanischen Bibliotheken und die Masskultur. -  Literaturschau der thematischen 
Nummer (Drexel Library Quarterly, 16.Band, 1980. 3.No.) Popular culture and libraries 
(Populäre Kultur und die Bibliotheken) WIEGAND, W.A. und BROWNS, R.B., COOPER, 
B.L. FIORE, J„ SCHROEDER, J.K., SCHURK, W.L. 12-72.S. [296-300.p.]
NAZMUTDINOV, I.K.: Bibliotheken in Indien. — Zusammenfassung des Artikels Biblio- 
teki Indii, veröffentlicht in Bibi. Bibliogr. za rub. 1981. 81.No. 38—49.S. [301—303.p.]
Befinden sich die Kinderbibliotheken in einer Krise? (Vereinigte Staaten — Kanada).
— Literaturschau der Artikel WILSON, P.: Children’s service and power: knowledge to 
shape the future (Dienstleistungen für Kinder: wie soll man die Zukunft entwickeln.), 
VAN VLIET, V.: The fault lies not in our stars — the children’s librarian as manager (Der 
Fehler liegt nicht bei uns — der Kinderbibliothekar als Manager), FASICK, A.: Hopes and 
expectations of children’s libraries (Hoffnungen und Erwartungen der Kinderbiblio
theken). Veröffentlicht in Canadian Library Journal, 37.Band, 1980. 5 .No. 321—333.S. 
[304-307 .p.]

R e z e n s i o n e n
The professional development of the librarian and information worker. Die berufliche 
Entwicklung des Bibliothekars und des Informators. (Red.: LAYZELL WARD, P.) Lon
don Aslib, 1980. 332 S. /Aslib reader series 3./ (Réz.: BALÁZSNÉ VEREDY Katalin.) 
[3 0 8 -3 10.p.]
On-line information in public libraries: a review of recent British research. On-line Infor
mationen in öffentlichen Bibliotheken: Übersicht der neuesten britischen Forschungen. 
(Red.: MOORE, N.). /The BL Research and Development Reperts No. 5648/ Boston Spa, 
BL Board, 1981.64, 8 S.(Rez.: GÁLNÉ BALLAGI Ágnes.) [311-315.p.]
The special library role in networks. Die Rolle der Fachbibliothek im Bibliotheksnetz. 
(Red. GIBSON, R.W.) New York, Special Libraries Association, 1980. 296 S. (Rez.: 
SZÁNTÓ Péter.) [316—3 18.p ]
Library management without bias. Bibliotheksleitung ohne Falle. (Red. CHING-CH1N 
CHEN) Greenwich, Conn. JAI Press Inc. 1980. 225 S. (Rez.: MARÓT Miklós.) [319— 
320.p.]

Könyvtári Figyelő 28(1982)3



332 Inhalt

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár. Könyvtárismertető. Nationalbibliothek Széchényi, Zentralstelle 
für Bibliothekswissenschaft und Methodik, Bibliothekswissenschaftliche Fachbibliothek. 
Bibliotheksführer. Bp. 1981. 17 p. (Réz.: SZATHMÁRI Éva -  MOLNÁR László.) [321 - 
З22.р.]
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СОДЕРЖАНИЕ

ДАН РОБЕРТ: Программа университетской подготовки библиотекарей. — Уни
верситет считает, что в рамках научной основной подготовки традиционные знания 
„bibliothecarius” , знания просвещения и информатики являются одинаковыми, 
побочными дисциплинами. При составе учебной программы были созданы модуль
ные, но строящиеся друг на друга слои, которые соединяют разрозненные знания, 
в то же время учитывают самостоятельность дисциплин как в области науки, так и 
в области практики. Основные дисциплины: библиотечная техника, исторические 
курсы, теория коммуникации — такая твердая база служит исходным пунктом 
для преподавания современных библиотечных и информационных методов. Во 
втором этапе преподаются: введение в вычислительную технику, автоматизирован
ные библиотечные и информационные системы, научная информация. Третий 
этап — это период подготовки для практической деятельности в рамках специаль
ных лекций, а подготовка завершается дипломной работой и комплексным госу
дарственным *экзаменом. Повышение квалификации в университете является т. н. 
постградуальной, до сих пор началось только в области информатики [ 229—232 
стр.]
ЖИДАИ ЙОЖЕФ: Человеческие факторы межбиблиотечного сотрудничества. — Во
введении автор пишет о том, что между 1969—1973 гг. международные организа
ции, разные группы государств и национальные правительства сознали, что инфор
мация является одним из ключевых вопросов сохранения и прогресса. На основе 
этого была разработана новая информационная стратегия, в ходе осуществления 
которого сотрудничество получает исключительную роль. Среди помогающих и 
стеснительных факторов чрезвычайно важную роль автор придает человеческим 
факторам. В своем труде он просматривает те недостатки поведения сотрудни- 
чающихся лиц, которые препятствуют сотрудничеству. В конце статьи он пере
числяет методы, с которыми можно побуждать, награждать и премировать в 
интересах сотрудничества. [ 233—240 стр.]
ФОГАРАШИ МИКЛОШ: Иллюзии и реальности в области регионального меж
библиотечного сотрудничества. — Какие результаты имеет то решение, принесен
ное правительством, которое отметила целью среди основных направлений венгер
ских поселений формировать единицы регионального характера? Отечественные 
библиотечные юридические правила с необходимой реальностью определяют ли 
региональные, охватывающие несколько областей кооперирующиеся организации 
межбиблиотечного сотрудничества? Из-за того, что венгерское библиотечное дело 
концентрируется в столице, и провинциальные базы научной литературы являются 
недостаточными, такие планы имеют ли реальность? — С ответом на такие вопросы 
автор излагает свою точку зрения, на основе которой жизнеспособными и осущест
вляемыми кажутся малые регии вокруг городов и в городах. [241—248 стр.]
ДЕРИ ЭРЖЕБЕТ: Обслуживает ли Коллектор? — Библиотечный коллектор, кото
рому исполнилось 30 лет, получал место в структуре книжной торговли, и это 
долгое время детерминовало круг его деятельностей. В то же время коллектор 
органически встроился в венгерскую библиотечную систему. Он поставил целью 
полное обслуживание библиотек, т.е. распространение снабжения библиотек на все 
типы документов. Рекомендательные списки, регистрирующие разные документы 
теперь издают в сотрудничестве с другими учреждениями, но в дальнейшем за-
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даваются мыслью создания своего библиографического отдела. Развитие библио
течного дела тесно связано с развитием снабжения библиотек. [249—252 стр.]
ШАНДОР ЭРНЕ — ЗОННЕВЕНД ПЕТЕР: Обновление с вопросительным знаком? 
Ответ Мезеи Ласло Миклошу. — Отвечая на критику, которая появилась о реформе 
структуры национальной летописи журнальных статей, введенной в 1981 г. 
(Könyvtári Figyelő. 1982. 2.по. 133—142.р.) ответственные за издание лица, с по
мощью данных доказывают, что росло число обработанных периодических изданий 
и статей в области общественных и естественных наук, и с новым предметным 
указателем росли возможности поиска. Сомнительно, что осуществление пред
ложения критика (полная обработка двух деястков наиважнейших периодических 
изданий для всех интересующихся) принесло бы желаемый результат. [ 253—257 
стр.]
ПАПП ИШТВАН: О деятельности Центра библиотековедения и методической 
работы — 1981 г. — Статья рефлектирует на те важнейшие проблемы, которые в 
данном периоде коснулись функций, отдельных форм обслуживания и организа
ции Центра библиотековедения и методической работы. Таким образом автор 
снова просматривает место Центра в венгерском библиотечном деле, занимается 
развертыванием регионального сотрудничества, описывает обновление рекомен
дательного списка книг ’’Новые книги” , подчеркивает важность внесения аудио
визуальных документов в библиотечные фонды, просматривает содержательные и 
организационные вопросы центральных курсов повышения квалификации, и 
торопит особую заботу в интересах двух кругов пользователей — детей и лиц, 
находящихся в невыгодном положении. [ 258—269 стр.]
КАМАРАШ ИШТВАН: 5 лет из истории чтения пятидесяти романов. — Сравнивая 
результаты двух сравнительных исследований в области социологии литературы 
автор просматривает читаемость и популярность 50-и романов (среди них свежие, 
недавно появившиеся, постоянно доступные, и давно не изданные, популярные и 
менее читаемые произведения). Из причин повышения и понижения читаемости 
и популярности он выделяет слудующие: меняющийся вкус молодых поколений, 
влияние средств массовой коммуникации, изменение порядка ценностей у читате
лей и моды в чтении. [ 220—274 стр.]

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

MAY, WALTER: Deutsche Fotothek, Dresden. — В статье представляется история, 
деятельность и услуги Германской фототеки, действующей в Дрездене. Фототека 
была основана в 1951 году, в основу ее фонда входил материал Sächische Landes
bildstelle основанного в 1924 г. Теперь фототека — как центральное учреждение 
картинной документации по общественным наукам в ГДР — комплектует и 
делает доступным для научных исследований и образования документацию памят
ников культуры и искусства страны. В планомерно развивающемся, состоявщемся 
из несколько ста тысяч фотографий, негативов и диапозитивов фонде поиск 
помогают разные виды каталогов (алфавитный, предметный, географический 
каталоги, и каталог портретов). Фототека имеет и расширенные международные 
связи. [ 275—281 стр.]
О десяти лет деятельности Британской библиотеки. — Обзор на основе статей 
URQUHART, D.J.: Some thoughts on the British Library и BLOOMFIELD, B.C.: Prog
ress in documentation. The British Library 1973—1980. (Journal of Documentation. 
37.V01. 1981. 107—133-P-) [ 282-285 стр.]
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ЧАПО ЭДИТ : Сравнительный анализ учебных планов библиотечного образования.
— В статье — на основе анализа 22 учебных планов ( 11 унисерситетских и 11 ву
зовских) — представляются внутренные пропорции структуры учебных предметов 
традиционного библиотечного образования, закономерности внутренних пропор
ций в учебных планах. Сравниваются международная практика учебных пердме- 
тов, определенных в ИФЛА на основе разделения ядрового библиотечного мате
риала и пропорции венгерского библиотечного образования, для того, чтобы дать 
статистические точки опоры к реформе венгерского библиотечного образования.
[ 286-292 стр.]
Будущее информационной промышленности. — О б з о р  на основе статей 
DE GENNARO, R.: Libraries and networks in transition: problems and prospects for the 
1980’s. (Library Journal. 15.vol. 1981. 5.no. 1045—149.p.) и KENT, A.K.: The informa
tion industry in the year 2000 (Information Services and Use. l.vol. 1981. l.no. 11 — 
15.p.)[ 293-295 стр.]
Американские библиотеки и массовая культура. — О б з о р  на основе статей темати
ческого выпуска Drexel Library Quarterly (ló.vol. 1980. З.по.: Popular culture and 
libraries. Ed. WIEGAND, W.A. — Browne, R.B., Cooper, B.L., Fiore, J., Schoreder, J.K., 
Schurk, W.L. -  12—72.p.) [ 296-300 стр.]
НАЗМУТДИНОВ, И.К.: Библиотеки в Индии. — С у м м и р о в а н и е  на основе статьи 
автора Библиотеки Индии (по личным впечатлениям). (Библиотековедение и 
библиография за Рубежом. 1981. 81. вып. 37—49. стр.) [ 301—303 стр.]
Находятся ли детские библиотеки в кризисе? (Соединенные Штаты — Канада.).
— О б з о р  на основе статей WILSON, Р.: Children’s service and power: knowledge to 
shape the future., VAN VLIET, V.: The fault lies not in our stars — the children’s 
librarian as manager., FASICH, A.: Hopes and expectations of children’s. (Canadian 
Library Journal. 37.vol. 1980. 5.no. 321-333.p.) [ 304—307 стр.]

О б з о р
The professional development of the librarian and information worker. П р о ф е с с и о н а л ь 
н о е  р а з в и т и е  б и б л и о т е к а р я  и  и н ф о р м а ц и о н н о г о  с п е ц и а л и с т а .  (Ред.: LAYZELL 
WARD, Р.) London, Aslib, 1980. 332 р . /Aslib reader series, 3 . / (Ред.: БАЛАЖНЭ
ВЕРЕДИ Каталин.) [ 308-310 стр.]
On-line information in public libraries: a review of recent British research. И н ф о р м а ц и я  

в  р е ж и м е  o n - l i n e  в  м а с с о в ы х  б и б л и о т е к а х :  о б з о р  н о в е й ш и х  а н г л и й с к и х  и с с л е д о в а 
н и й .  (Ред.: MOORE, N.) /The BL Research and Development Reports. No. 5648/ Boston 
Spa, BL Board, 1981. 64, 8. p. (Рец.: ГАЛНЭ БАЛЛАГИ Агнеш.) [ 311—315 стр.]
The special library role in networks. С п е ц и а л ь н ы е  б и б л и о т е к и  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  
с е т и . (Ред.: GIBSON, R.W.) New York, Special Libraries Association, 1980. 296 p. 
(Рец.: CAHTO Петер.) [316—318 стр.]
Library management without bias. Р у к о в о д с т в о  б и б л и о т е к и  б е з  ( о б щ е с т в е н н ы х )  
л о в у ш е к .  (Ред.: CHING-CHIN CHEN.) Greenwich, Conn. JAI Press Inc. 1980. 225 p. 
(Рец.: MAPOT Муклош.) [ 319—320 стр.]
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár. Könyvtárismertető'. Ц е н т р  б и б л и о т е к о в е д е н и я  и  м е т о д и 
ч е с к о й  р а б о т ы  п р и  Г о  с у  д а р с т в е н н о й  б и б л и о т е к и  и м .  С е ч е н и ,  С п е ц и а л ь н а я  б и б л и о 
т е к а  п о  б и б л и о т е к о в е д е н и ю .  П у т е в о д и т е л ь  б и б л и о т е к и .  Вр. 1981. 17 р. (Рец.: 
САТХМ АРИ Ева -  МОЛНАР Ласло.) [ 321-322 стр.]
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