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EGY DISSZERTÁCIÓ MARGÓJÁRA, AVAGY 
EGY HIVATKOZÁS VIZSGÁLAT TANULSÁGAI

F RE Y TAMÁSNÉ

A hivatkozásvizsgálatok száma az utóbbi 5—6 évben jelentősen megnövekedett 
hazánkban is. Ezek egy részét tudományszervezők végezték; de nem csekély a könyvtárak 
állományának használhatóságát és az olvasók szakirodalmi igényeit a hivatkozásokon 
keresztül vizsgáló tanulmányok száma sem.

Ezért e sorok szerzőjét — aki maga is több ilyen vizsgálatot végzett — talán az a vád 
érheti e cikk kapcsán, hogy a már ,Дerágott csontot” rágja tovább.

Vállalva e vádat, úgy vélem, mégis fontos felhívni a figyelmet V. F. Barker: Library 
support of higher degree theses: An investigation c. könyvtártudományi disszertációjá
ban alkalmazott hivatkozásvizsgálati módszerekre, és a szerző következtetéseire. Először 
is azért, mert módszere eltér a hazai hivatkozásvizsgálatoknál alkalmazottaktól; új szem
pontokat is beépít vizsgálatába. Másodszor; a szerző számunkra is égetően aktuális kérdé
sekre keresi a választ. Végül — és nem utolsósorban — úgy gondolom; ideje lenne a hazai 
és külföldi hivatkozásvizsgálatok egybehangzó megállapításait végre gyarapítási, tájékoz
tatási politikánkban gyakorlatilag érvényesíteni, tudomásul venni.

Ezek előrebocsátása után tekintsük át röviden Barker disszertációjának tárgyát, 
vizsgálati módszerét és következtetéseit.

A vizsgálat célja és tárgya

A vizsgálat célja az University Library Dundee (Skócia) könyvtári állományának 
és a vele szemben a kutatók részéről megnyilvánuló szakirodalmi igényeinek egybevetése 
volt. A vizsgálat azonban nem szorítkozott pusztán a helyi állomány potenciális használ
hatóságának megállapítására, hanem azt is kutatta, hogy a jelentkező, de helyben ki nem 
elégíthető szakirodalmi igényeket milyen mértékben kellett könyvtárközi kölcsönzés 
útján megszerezni, s ezt honnan szerezték be. A helyzetmegállapításra törekvő vizsgálatot 
teljes mértékben indokolja az a tény, hogy az 1960—70-es évek között az Egyesült Király
ságban átlagosan évi 10%-kal nőtt a posztgraduális képzés keretében tudományos fokoza
tot szerző szakemberek száma.1 Ezek ellátása elsőrenden és folyamatosan az egyetemi

♦BARKER, V. F.: Library support of higher degree theses: an investigation. Theses submitted for 
fellowship o f  the Library Association. 1975. 210 p.
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könyvtárakat terheli. Szakirodalmi igényeiket célratörőbben kielégítő szolgáltatáspoli
tikát kell a könyvtárosoknak kialakítani, melyet az egyetem is magasabb költségvetéssel 
honorál. Ennek hogyanjaira keresi a választ Barker vizsgálata.

Az University Library, Dundee állománya a vizsgálat időpontjában (1969—1970) 
270 ezer kötet volt, költségvetése az egyetem költségvetésének 4,2%-át tette ki, 
124 747 fontot. Nagyságrendjét tekintve a könyvtár az Egyesült Királyság médián nagy
ságrendű könyvtárai közé tartozik; költségvetése is a médián szinten mozog.

A vizsgálat tárgya 126 M.Sc. (Master of Science) és Ph.D. (Doctor of Philisophy) 
disszertáció, melyeket 1969-1971 között védtek meg. E disszertációk hivatkozásállo
mánya + a szerzők részére a jelöltség ideje alatt könyvtárközi kölcsönzés keretében bekért 
müvek, összesen 14 352 bibliográfiai egység képezte a tulajdonképpeni vizsgálat tárgyát.

A 126 disszertáció 10 szakterületet reprezentál az alábbi megoszlásban: építő
mérnöki 7, villamosmérnöki 9, gépészmérnöki 3, matematikai 30, kémiai 33, biológiai 3, 
fizikai 7, pszichológiai 2, biokémiai, orvosi 22 disszertáció.

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes szakterületek minta-anyaga nemcsak nagyság
rendileg tér el egymástól, hanem összetételében is; mivel vegyesen és igen eltérő mennyi
ségben szerepelnek a szakterületi mintákban az alacsonyabb fokozatú Ph.D. és a maga
sabb tudományos fokozatot jelentő M.Sc. disszertációk. Ez természetesen éppúgy 
torzíthat, mint a minták eltérő nagyságrendje. Barker ezzel tisztában van; véleménye 
szerint modellezési célokra azonban így is megfelelnek.

A vizsgálat módszertani előkészítése

A disszertációk irodalomjegyzékét lemásolták és azonosították a szerző, a szakterü
let és az elnyert fokozat szerint.

A hivatkozásokat szakterületi csoportosításban állították össze. Minden disszertáció 
irodalomjegyzékéhez hozzárendelték a doktorandus által — jelöltsége idején — könyvtár- 
közi kölcsönzésben kért művek bibliográfiai adatait is.

Ezt követőleg megvizsgálták, hogy a könyvtárközi kölcsönzésben kért művek adatai 
szerepelnek-e a disszertáció irodalomjegyzékében, s ha igen, milyen százalékban?

Elvégezték ezután az irodalomjegyzékek tételeinek behasonlítását az University 
Library, Dundee katalógusaiba megállapítván, hogy mi található meg a könyvtár 
állományában?

Ezután minden bibliográfiai tétel sorszámot kapott 1—14 352-ig, majd a tételeket 
a következő szempontok szerint osztályozták:

— hivatkozott mű megvan az ÜLD állományában, nem kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;

— hivatkozott mű megvan az ÜLD állományában, de kérték könyvtárközi kölcsön
zésben;

— hivatkozott mű nincs meg az ÜLD állományában, és nem kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;

— hivatkozott mű nincs meg az ÜLD állományában, és kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;
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— kérték könyvtárközi kölcsönzésben, de nem hivatkoztak rá.
Az előkészítési munkálatok befejezése után az összes bibliográfiai tételről egyeden

ként a következő információk álltak Barker rendelkezésére :
— a kiadvány típusa,
— a kiadvány nyelve,
— az ország neve, ahol a kiadvány megjelent,
— a kiadvány megjelenési időpontja,
— a kiadvány lelőhelye,
— hivatkoztak-e rá vagy sem,
— megvan-e az ÜLD állományában,
— kérték-e könyvtárközi kölcsönzésben,
— a kölcsönzés formája.

Az adatanyag feldolgozása

A teljes bibliográfiai adatanyag feldolgozásánál a következő szabályokat alkalmazta 
a szerző:

— ha egy monográfiára ugyanaz a disszertáció többször is hivatkozott, csak egyszer 
vette számba.

— ha egy folyóirat ugyanazon évfolyamán belül két különböző cikkre történt hivat
kozás, úgy külön-külön vette azokat számba,

— ha monográfiára, konferencia-anyagra hivatkoztak, és több kötetet jelzett 
a hivatkozás, akkor minden kötet külön-külön került beszámításra.

A 14 352 bibliográfiai tételnyi adatanyagot 80 columnás lyukkártyára vittek, majd 
ICL-ELLIOTT 4130 típusú számítógéppel dolgozták fel; Algol analízis program (neve 
GESUP) alapján. Készültek a 10 szakterület adatait összesítő táblázatok, és valamennyi 
szakterületről is külön-külön egységesen, a következő adatokat

1. d o k u m e n t u m t í p u s o k ; kötet, ill. darabszám szerint;
2. az egyes dokumentumtípusok felhasználásának arányát bemutató táblázat; 

az arányokat a legkisebb és legnagyobb előfordulási százalékkal érzékeltetve;
3. a felhasznált dokumentumok időbeli megoszlása 1871—1971-ig — 10 éves perió

dusokra bontva. Az egyes periódusokban az ott szereplő dokumentumok típusát 
is feltünteti a táblázat. Ez a maga nemében szinte egyedülálló a szakirodalom
ban; tanítani lehetne róla a kiadványtípusok kialakulásának történetét;

4. ugyancsak az időbeli megoszlást bemutató táblázat, melyen az egyes periódusok
ból származó anyag nagyságrendjét, előfordulási százalékát — a szerző a két szél
ső értékkel érzékelteti }

5 .  a felhasznált irodalom földrajzi (országonkénti) származását bemutató táblázat 
— melynek alapján a szerző kivetíti a vonatkozó szakterület irodalma szempont
jából legkisebb jelentőséggel, közepes fontossággal, ill. döntő jelentőséggel bíró 
országok nevét. Nagyon érdekes ennek kapcsán az az adat is, hogy az országok 
nyelve és az ott kiadott kiadványok nyelve korántsem fedi egymást. — Köztu
dott az angol nyelvű kiadványok számának növekedése — erre orientálják
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a kutatókat a nagy nemzetközi referáló lapok, de a nagy kiadók is;
6. a következő táblázat az országok és a felhasznált kiadványtípusok közötti kap

csolatot mutatja be. (A maga nemében ez is egyedülállónak mondható);
7. a felhasznált kiadványtípusok nyelvi megoszlását százalékosan, a két szélső érték 

feltüntetésével bemutató táblázat;
8. a dokumentumok időbeli és nyelvi megoszlásának kapcsolatát bemutató táblá

zat. Tudománytörténeti szempontból is igen érdekesek ezek, signifikánsan 
jelzik hogy az adott tudományterület „hivatalos” nyelve hogyan változott az 
időben. E mögött természetesen érzékelhető az is, hogy az adott szaktudomány 
mely országokban fejlődött ki, és a fejlődés során a tudományos „súlypontok” 
hogyan rendeződtek át földrajzilag;

9. az angol nyelvű anyag felhasználásának mértékét külön táblázat mutatja be. 
Egyértelműen bizonyította az angol nyelvterület gyakorlatilag önellátó;

10. a felhasznált szakirodalom megszerzésének módját és a hivatkozottság mértékét 
bemutató táblázat. Nagyon tanulságos, mert szakterületenként megállapítható, 
hogy milyen mértékű volt
— a hivatkozott tételek aránya
— a hivatkozott és az ÜLD állományában megtalálható tételek aránya
— a hivatkozott, és az ÜLD állományából hiányzó tételek aránya
— a könyvtárközi kölcsönzésben kért és hivatkozott tételek aránya
— a hivatkozott, de sem az ÜLD állományában nem szereplő, sem könyvtárközi 

kölcsönzésben nem kért tételek aránya
— a könyvtárközi kölcsönzésben kért, de nem hivatkozott tételek aránya;

11. a könyvtárközi kölcsönző szolgálat keretében igénybe vett könyvtártípusok 
száma és az általuk megküldött dokumentumok száma és típusa;

12. a British Library Lending Division (BLLD) által könyvtárközi kölcsönzésben 
szolgáltatott dokumentuma száma.

A vizsgálat fontosabb eredményei. Kérdések és problémák

Már az eddigekből is megállapítható, hogy Barker disszertációja olyan adatokat 
tartalmaz, ami kincsesbánya mind a könyvtárosoknak, mind a tudománytörténészeknek. 
Részletesebb ismertetésük meghaladja e cikk kereteit. Itt csak arra van módunk, hogy 
interpretáljuk azokat a szakmai kérdéseket és problémákat, melyeket a vizsgálat felszínre 
hozott. Ezek közül a legfontosabbak:

— A hivatkozáselemzés rámutatott a beszerzés szakterületi hiányosságaira, egyen
lőtlen voltára; a tradíció-elv érvényesülésére. Kérdés: hogyan lehet ezt korri
gálni?

— Milyen nagyságrendű állományra törekedjen egy egyetemi könyvtár? Milyen 
dokumentumtípusokat, milyen nyelven szerezzen be, milyen országokból? 
Egyáltalán milyen mértékben függ egy könyvtári állomány potenciális használ
hatósága a mennyiségtől, az állomány nagyságától?
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— Mennyiben célszerű más könyvtárakra és a könyvtárközi kölcsönző szolgálatra 
építeni az igények kielégítésében; különös tekintettel az egyre gyakoribb inter
diszciplináris kutatási témákra?

— A vizsgálat egyértelműen bizonyítja, hogy a kutatók alapvetően négy dokumen
tumtípusból „építkeznek” : folyóirat, monográfia, kongresszusi anyag, kutatási 
jelentés. Hogyan súlyozza a gyarapításpolitika e négy dokumentum beszerzését?

— A kutatók által felhasznált dokumentumok a védést megelőző 35 évből származ
nak. Milyen raktározási és megőrzési konzekvenciái vannak ennek?

— Meddig menjen el egy könyvtár a könyvtárközi kölcsönzési szolgálat terén; 
szűrje-e az igényeket, vagy válogatás nélkül szerezze be a kért műveket? A gazda
ságossági szempontok milyen mértékben korlátozhatják a szolgáltatásokat?

íme a problémacsokor; s talán most már nem kell bizonyítanunk, hogy Barker 
vérbeli „módszertanos” , és disszertációja égetően fontos kérdéseket vet fel.

Olvasóim joggal mondhatnák most, hogy a kérdésfelvetésig idehaza mi is eljutot
tunk — sőt legjobb belátásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten döntöttünk is e kér
désekben.

Minden igaz; azonban döntéseinkhez nincs olyan átfogó vizsgálati alapozó hátte
rünk, mint Barkernak. Ezért nem érdektelen számunkra, hogy a szerző milyen 
konzekvenciákat vont le a vizsgálat eredményeiből.

V. F. Barker javaslatai, a vizsgálat összegezése

A szerző megállapítja, hogy az egyetemi könyvtárak megőrző szerepe éppúgy 
tradíciónak számít, mint a könyvtárosi szerepkört az adminisztráló szerepkörrel, a könyv
tár fogalmát az állomány fogalmával azonosítani.

E szemlélet éppúgy jellemző az egyetemi oktatókra, mint az a tény, hogy nem 
a rendszer működésének „hogyan”-ja érdekli őket, hanem a szolgáltatások.

Hogyan lehet e szemléletet megváltoztatni? Mindenekelőtt jobb kapcsolatokkal és 
jobb szolgáltatással. Törekedni kell a személyes kapcsolat kiépítésére a könyvtárosok és 
az egyetemi oktató-kutató személyzet között, hogy kölcsönös bizalommal támaszkodhas
sanak egymásra;

— a könyvtáros a kutatók bizalmát akkor nyerheti el, ha mindent tud könyvtára 
állományáról és olvasóközönségéről — általában és egyénenként is. A szerző 
Vickery-re2 hivatkozik, akinek az a véleménye, hogy az olvasók igényeit az egyes 
emberek igényeinek tanulmányozása révén lehet megismerni;
a könyvtárosnak ismernie kell az egyetemi intézmények kutatási profilját is, 
hogy a beszerzési előterveket ezek ismeretében állítsa össze;

— a beszerzési előtervet egy egyetemi oktatókból álló team-nek lenne célszerű meg
vitatni; lehetőséget adva arra, hogy maguk is közreműködhessenek az állomány 
alakításában.

Mindezek előrebocsátása után a vizsgálat során felvetődött konkrét szakmai kérdé
sekben Barker a következőkben foglal állást:
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A jobb szolgáltatások érdekében

— A beszerzés szakterületi egyenlőtlenségeit az állomány rendszeres statisztikai 
elemzésével lehet ellensúlyozni. A korábbi beszerzési „tradíciókat” felül kell vizsgálni. 
A beszerzés vegye figyelembe a könyvtárközi kölcsönző-szolgálat tapasztalatait is; 
a gyakran kért kiadványokat olcsóbb beszerezni, mint újra és újra átkölcsönözni.

— A beszerzés munkájánál vegye figyelembe, hogy a vizsgálat egyértelműen bizo
nyította: a kutatók számára valamennyi szakterületen sorrendben a következő dokumen
tumtípusok a legfontosabbak: folyóiratok, monográfiák, kongresszusi kiadványok, 
kutatási jelentések.

A  folyóiratoknak (beleértve a referáló lapokat is) és monográfiáknak egyértel
műen előnyt kell biztosítani a beszerzésben. Ezen az általánosan követendő elven belül 
azonban figyelembe kell venni a vizsgálatban feltárt szakterületi sajátosságokat; pl. a 
matematikusok az átlagnál jóval több monográfiát használnak; az elméleti kutatásokat 
folytató kémikusok, fizikusok, sőt a mérnökök is nagymértékben igénylik a Nyugat- és 
Kelet-Európából, a Szovjetunióból, Skandináviából és Japánból származó folyóiratokat, 
monográfiákat is.

A kongresszusi kiadványok beszerzésének kérdésében nehéz állást foglalni — állapít
ja meg a szerző. Itt két alapelv közül lehet választani. Vagy olyan kiadványokat kell besze
rezni, amelyek egy kisebb használói rétegnél intenzív használatra számíthatnak, vagy 
olyan anyagokat, melyek az olvasók széles rétegét érintik.

A kutatási jelentések, szabadalmak és egyéb felhasznált dokumentumok tekinteté
ben a beszerzést célszerű az e célra szakosított országos gyűjteményekre „rátervezni” , 
Propagandájukról azonban egyetlen könyvtár sem mondhat le.

Barker megállapítja, hogy a jobb szolgáltatásokat nem az állomány kritikátlan növe
lése jelenti, hanem az ismert igényeknek megfelelő, tervszerűen fejlesztett, feltárt és 
könnyen használható gyűjtemény; gyors, pontos tájékoztató , kiegészítő szolgál
tatások. A jól képzett tájékoztatók alkalmazását „bölcs” befektetésnek tartja, akiknek 
munkája nagymértékben befolyásolhatja a könyvtár és az egyetem viszonyát.

Ugyancsak elősegítené a jobb kapcsolatok kialakulását és a könyvtár gazdaságosabb 
működését is — hangsúlyozza Barker — ha a vizsgálatból nyert tanulságok alapján — 
szabadpolcon lehetne elhelyezni a mindenkori utolsó 50 év anyagát, mely a kutatók 
szakirodalmi igényeit 90%-ban lefedezné. Egyértelmű az is, hogy az egyetemi könyvtárak
nak a dokumentumnak hosszabb távú megőrzésére kell berendezkedniök, mint más 
könyvtáraknak.

Végül nagyon tanulságos Barkernek a könyvtárközi kölcsönzési szolgálattal kapcso
latban kialakult álláspontja.

Véleménye az, hogy a szolgálat útján kell beszerezni a négy fő dokumentumtípuson 
kívül használt minden „egyéb” anyagot — de természetesen minden más, indokoltan 
igényelt művet is. A National Lending Library léte és szolgáltatási képessége jelentősen 
mentesíti az Egyesült Királyság-beli könyvtárakat olyan művek beszerzésétől, melyek 
használtsága előreláthatóan csekély lesz. Irigylésreméltó eredménye volt a vizsgálatnak 
egy fontos tény megállapítása: a National Lending Library a könyvtárközi kölcsönzésben
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kért műveket átlagosan 83%-ban tudta megküldeni; de voltak olyan szakterületi igények 
is, melyek 100%-ban nyertek kielégítést a NLL állományából.

E lehetőségekkel a disszertálók jelentős mértékben éltek — esetenként — Barker 
véleménye szerint — visszaéltek, hisz a behozatott anyagra nem hivatkoztak disszertá
cióikban. Ezek a könyvtárközi kölcsönzések nagyon drágák — állapítja meg. Javasolja, 
hogy a tájékoztatószolgálat segítse a kutatókat a referáló lapok használatában, amelyek 
alapján eldönthető: valóban szüksége van-e a kutatónak a kért művekre.

Infláció van, a pénzügyi források takarékosabb felhasználására kell törekedni min
den téren. Létkérdés ezért az együttműködés kutatók és könyvtárak között — könyvtárak 
és könyvtárak között éppúgy, mint a nagy, országos központi katalógusok információs 
szintentartása — írja Barker.

Megjegyzések Barker vizsgálataihoz

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában 1974-ben indult egy hivat
kozásvizsgálati program, melynek során 30 villamosmérnöki, 27 vegyészmérnöki, 25 épí
tészmérnöki, 30 építőmérnöki, összesen 112 műszaki doktori disszertáció hivatkozásait 
elemeztük dokumentumtípusok, a nyelvi megoszlás és időbeli megoszlásuk tekintetében.3 
A 112 műszaki doktori disszertáció összesen 5634 hivatkozást tartalmazott. Készült 
olyan tanulmány is, amely csak a villamosmérnökök kandidátusi, ill. akadémiai doktori 
értekezéseik hivatkozásait vizsgálta.4 Ebből kiderült, hogy a magasabb tudományos foko
zat elnyeréséért készített értekezések a műszaki doktori értekezésekben általában talál
ható hivatkozások kétszeresét tartalmazzák (43,3:87).

Barker minta-választásában tehát nemcsak a szakterületi minták eltérő nagyságrend
je kérdőjelezhető meg, hanem az a gyakorlata is, hogy a szakterületi mintákban vegyesen 
szerepelteti a különböző tudományos fokozatú disszertációkat — s ez — véleményünk 
szerint — erősen torzíthatja a végeredményt.

Ugyanis nehezen magyarázható mással, hogy a 112 magyar műszaki doktori disszer
táció hivatkozásállományának tételszáma még a felét sem éri el a skóciai egyetemen meg
védett 126 disszertáció több mint 14 000-es tételszámának. Ilyen durva nagyságrendi 
eltéréseket nem okozhat az sem, hogy Garfield5 szerint a kelet-európaiak cikkeiben, 
tudományos műveiben szereplő hivatkozások átlagszáma alacsonyabb a nyugat-euró
paiakénál, de az sem, hogy hazánkban talán kisebb a felhasználható szakirodalmi források 
választéka, mint gazdagabb országokban.

Eltérnek a mi vizsgálataink Barkerétól abban is, hogy nem vizsgáltuk a disszertálók- 
nak a könyvtárközi kölcsönző szolgálatunkban jelentkező kéréseit, és azt sem kutattuk, 
hogy a hálózatunkban fel nem lelhető müvek vajon milyen százalékban találhatók meg 
az országban.

Nagy figyelmet fordítottunk viszont a hivatkozások bibliográfiai pontosságára 
— a visszakereshetőség követelményeinek érvényesülésére — amit viszont Barker 
mellőzött.

Mindezen eltérések ellenére vannak egybehangzó vizsgálati eredményeink is. Azonos 
megállapításra jutottunk abban, hogy a kutatók szakirodalmi építkezésében sorrendben
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a folyóirat, a monográfia, a kongresszusi kiadványok és a kutatási jelentések a legfonto
sabb dokumentumtípusok.

Azonos eredményt mutat a felhasznált dokumentumok nyelvi és időbeli megoszlása 
szakterületenként is (villamos — építő — vegyészmérnökök).

A közös, egymást erősítő eredmények konzekvenciáit célszerű lenne a hazai műsza
ki könyvtárügy területén a gyakorlati könyvtári munkában alkalmazni.

Nincs ugyan National Lending Library-nk, de van országos központi katalógusunk 
a hazánkban megtalálható külföldi folyóiratokról és könyvekről. Készül a műszaki folyó
iratok központi katalógusa is. Ez azonban önmagában nem elég a duplum beszerzések 
csökkentéséhez, a féleségek növeléséhez. Ehhez jól működő, állandóan megújuló gyors
másoló géppark is kell. Mind ez ideig nem tudtuk emiatt kihasználni a központi szolgál
tatásokban rejlő lehetőségeinket; akadályozzák ezt az intézményi érdekek is.

Nem valószínű pedig, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a szakiro
dalmi ellátás szintjét országosan tartani tudjuk, ha a másolástechnikai eszközök beszer
zése olyan nehézkes, mint jelenleg. Úgy tűnik Pénzügyminisztériumunk könnyebben 
szemet huny a duplum-beszerzésekre fordított nem csekély pénzösszegekre, mintsem 
szorgalmazná legalább egy nagykapacitású központi másolóiroda létrehozását.

Nagykönyvtáraink épületei nem alkalmasak arra, hogy megfelelően tárolhassuk, 
hatékonyan forgalmazhassuk a drága pénzen beszerzett műveket. Ugyanilyen rossz hely
zetben vannak a szabadalmakat, szabványokat gyűjtő intézmények is, amelyek közremű
ködése nélkül a műszaki kutatók szakirodalmi ellátása nem képzelhető el.

Azt szoktuk mondani, hogy a VI. ötéves terv a minőség terve, amelyben a rejtett 
tartalékok feltárását a gazdaságossági szemlélet meghonosítását tűztük ki célul. Vajon 
mikor jön el az az idő hazánkban, amikor a jobb könyvtári szolgáltatásokat egy kormány- 
szinten átgondolt pénzügypolitikára alapozhatjuk, s úgy „takarékoskodhatunk”, mint 
a nálunk jóval gazdagabb országok teszik.
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