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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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