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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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