
384

FÓRUM

Ez az írás a hetvenes évek végén keletkezett, egy szakmai vita nyomán. A szer
kesztőség úgy véli, hogy most érdemes leközölni, mikor a kérdés nagyobb 
nyilvánosság elé került. A szerző, aki ma is vállalja akkori véleményét, kéri 
a tisztelt olvasót, hogy írását ne tanulmányként kezelje, hanem úgy, mint egy 
belső vitához készült hozzászólást, amely további vitára kívánja inspirálni 
a kollegákat.

A SZAKRÉSZLEGEK KÉRDŐJELEI

Könyvtárügyünk fejlődésének természetes velejárója, hogy tizenöt-húsz évenként 
újra kell fogalmazni a további kívánatos fejlődés elveit. Változik a társadalmi környezet, 
az igények, módosul az intézményrendszer, gyarapodik a szakmai tudás és változik szem
léletünk is. Nagy közművelődési könyvtáraink újra válaszút előtt állnak: ki kell dolgozni 
a jövő könyvtárának koncepcióját, hogy ennek alapelvei érvényesüljenek már a mai 
tervezésű könyvtárakban is.

Sokan a fejlesztés kívánatos irányát az ún. szakrészlegek kialakításában jelölték 
meg, pontosabban a nagy közművelődési könyvtárak szakrészlegesítésében. Nem arról 
van szó, hogy a könyvtáron belül különleges kezelést kívánó dokumentumfajták, vagy az 
általános feladatoktól eltérő funkciók teljesítése számára önálló szervezeti egységek léte
sülnek, hanem arról, hogy négy-hat, átfogó tudománycsoport szerint létrehozott új 
szervezet alakuljon a könyvtárakban, amely a könyvtárak felépítésének egészét átfogják. 
Egy, a könyvtár egész tevékenységét meghatározó szervezeti elvről van tehát szó. E részle
geknek elég nagy a könyvtáron belüli önállósága, állományukat egymás között „koordi
nálják” , szélsőséges elképzelések szerint katalógusaik is elkülönülnek — bár megengedett 
„közös” katalógusrendszer is —, az egymást átfedő tudományterületek miatt 
duplikált beszerzés is megengedhető, és sorolhatnánk további jellemzőit. Az így létrejött 
szakrészlegeket egy eléggé tisztázatlan feladatkörű általános részleg köti össze a közös 
igazgatás, adminisztráció stb. mellett. Az érvelésekben példák tűnnek fel külföldi orszá
gokból, ahol a szakrészlegek már évtizedekkel ezelőtt vagy még régebben kialakultak. 
Tisztázzunk azonban egy kérdést: a szakrészlegesítés nem azonos a szakreferensi rendszer
rel, és általában kevés köze van ahhoz az egyébként kardinális kérdéshez, hogy mi módon 
lehet a könyvtár számára a gyűjtőkörnek megfelelő szakértelmet integrálnia. Míg a szakér
telem integrálása alapvető fontosságú, addig a szakrészleg szervezeti megoldás, akár jelen 
van a szakértelem, akár nincs.
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Papp István a szakrészlegek kialakításában a hatvanas években kidolgozott „teljes 
funkciójú ’ közművelődési könyvtár megvalósításának lehetőségét látja. A szakmai közvé
lemény — és ez nem is vitatható — a szabadpolcos könyvtár továbbfejlesztett változata
ként tekinti. A vita ezért válhat kényessé és szenvedélyessé, mert a szakrészlegesítés kép
viselői küzdelmesen kivívott és sem politikai, sem szakmai szempontokból nem vitatható 
alapelvekből indulnak el. Kinek nem ideálja ugyanis a szakszerűbb könyvtár, tudományos 
igényeket is kielégítő teljes funkciójú közművelődési könyvtár? A szabadpolc bevezetése 
és elterjesztése — bár ez a 19. század nyilvános könyvtárainak találmánya Amerikában — 
a reakciós könyvtári hagyományainkkal való végleges szakítást jelentette és egy demokra
tikus könyvtárpolitika diadalát. A kérdés azonban az, hogy valóban a szakrészlegesítés 
jelenti-e a fenti, féltve őrzött könyvtárpolitikai elveknek kiteljesedését, vagy más koncep
ció teszi ugyanezt? Sőt, az is kérdés, a szakrészlegesítés nem hat-e éppen ellenkező irány
ba, nem fogja-e a teljesebb funkciókat csorbítani és gátolni a változatos és színvonalas 
igények kielégítését? A kérdést talán nem is lehet eldönteni, azonban a feladatok tisztázá
sából vitatni lehet olyan szempontokat, amelyek elősegítik a tisztánlátást ebben 
a kérdésben.

A hazai írásokból eddig nem derült ki, hogy voltaképpen milyen fő indokok tették 
szükségessé a szakrészlegesítést. Kinőtték-e nagy közművelődési könyvtáraink eddigi 
szervezeti kereteiket az állomány növekedésével? Nagyobb gondot kívánnak fordítani 
a szakmai, tudományos információkra? Mindkét okból? Egyéb tényezők miatt? Nehéz 
elfogadni egy olyan koncepciót, amely nem indokol, legalábbis elemzően nem, helyette 
egyszerűen leír egy új szervezeti megoldást. A szervezet mindig problémák, feladatok, 
tevékenységek függvénye. Szervezetből elindulni és utána megkísérelni megtölteni tarta
lommal: óhatatlanul a formalizmus kísértését láthatjuk benne. Mert mindenekelőtt azt az 
összetett feladatrendszert kell mérlegelni, amely a jövő közművelődési könyvtáraira vár. 
A szervezeti megoldások ezek után kerülhetnek kimunkálásra. A szakrészlegesítés leg
gyengébb pontja az a feltételezés, hogy a közművelődési könyvtáraknak — és külön-kü- 
lön mindegyiknek — önmagában kell megoldania tájékoztatási feladatait. Autonóm 
könyvtárakban gondolkodni? Amikor a szakrészlegek külföldön megjelentek, valóban az 
volt a reális helyzet. Ennek foytán más feltételek mellett a szakrészlegek valóban megol
dást jelentettek egy problémára. Ma már kevésbé léteznek autonóm könyvtárak, a jövő
ben egyáltalán nem lesznek. A magárahagyatottságot érző könyvtár ma még realitás, 
valódi könyvtárközi együttműködés, főleg technikai fejletlenségünk miatt még inkább 
vágyálom, de a mai technikai korlátokat nem szabad kivetíteni a jövőbe, és a könyvtár- 
közi kapcsolatokat nem a mai szinten szabad elképzelni. Az autonóm könyvtár fejlődésé
nek eredménye a szakrészlegesítés. A hazai szakrészlegesítés kérdéseit legkimerítőbben 
tárgyaló anyag — Mándy Gábor összeállításában megjelent A szakrészlegesítés néhány 
kérdése c. kiadvány* — minden alapossága mellett azzal a szembetűnő hibával látott 
napvilágot, hogy a könyvtárak minden lényeges meghatározó tényezőjét — nemcsak

* A szakrészlegesítés néhány kérdése. Elvek, tapasztalatok, alternatívák. Bp. OSZK KMK, 1977. 57 p.
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a hírközlésre, adatfeldolgozásra, könyvtárközi kapcsolatokra vonatkozóakat — a mai 
állapotában képzeli el a jövőben is, kivéve a szakrészleges szervezetet. így óhatatlanul 
zárt, kapcsolatmentes könyvtárak képe alakul ki, anélkül, hogy a szerző ezt valahol 
bevallaná. Példaként néhány kérdést megvizsgálhatunk.

Az állomány a fizikai adathordozók tekintetében eléggé eltérő összetételű lesz 
a maitól. A folyóiratok és könyvek jelentőségével egyenértékűvé válnak a már ma is 
egyre fontosabb különleges dokumentumok. Nélkülözhetetlenné válnak a mikroformák. 
Számos publikáció már ma is csak így férhető hozzá. A hangzó dokumentumok nemcsak 
a zenében lesznek érdekesek. Film, képmagnó és a vizuális dokumentumok mindennapo
sakká válnak. A használatukhoz szükséges technikát is el kell valahol helyezni a könyv
tárban. Hogyan lehet mikrofilmet, kazettákat szabadpolcon elhelyezni? Ha a könyvtár 
nem akar az élő tudománytól és kultúrától elszakadni, követnie kell azt a folyamatot, 
amely a közlési szokásokban végbemegy. A dokumentumok tartalmi oldaláról is változá
sok várhatók, elég itt az agyonemlegetett interdiszciplináris publikációkra hivatkozni. 
Az emberi tudás a kb. 20—30 éve megjelent új tudományok szerint átrendeződik. A szak
részlegek kialakítására javasolt, lényegében vulgáris 19. századi tudomány rendszertani 
szemlélet anakronizmust teremt a könyvtárban. Nem lesznek-e egyre nagyobb feszültsé
gek az igényszerkezet, a felhasználói kívánalmak és aközött a tudomány felfogás között, 
amelynek alapján a szakrészlegek — a könyvtár szervezete kialakul?

Az állomány feltárása tekintetében a kérdőjelek csak növekednek. Gyanítani lehet, 
hogy amikor a tervezetek a szakrészlegek katalógusairól beszélnek, mai értelemben vett 
katalógusokat képzelnek el. Az uralkodó könyvtári katalógusrendszerek — ma már szak
mai közhely, hiszen évszázados vita zajlik róla — éppen a minimumot teljesítik a feltárás
ban. A tartalmi feltárásra egzakt vizsgálatokkal kimunkált optimumtól ez a katalógus
gyakorlat sokszorosan elmarad. Hogyan teljesedhetnek ki a könyvtári funkciók, ha nem 
számolunk hatékonyabb feldolgozási eljárásokkal? A könyvtárügyben itt történnek 
szemünk láttára a legnagyobb változások. A hatékony feltárást ma már mindenki nemzet
közi együttműködéssel képzeli el, fejlett adatátviteli technikával rendelkező hálózatok
ban, ennek az együttműködésnek szervezeti keretei már állnak is. A hatékony feldolgozás 
termékeiből, szolgáltatásaiból miért akarja magát kizárni egy nagyobb közművelődési 
könyvtár, amikor úgyszólván készen megkaphatja, saját állományára vonatkozóan is. 
A hatékony feldolgozás a dokumentumok feltárását az egyedi információk mélységében 
eredményezi. Miért kell az információkat visszagyömöszölni a diszciplínák mélységéig 
tagolt tematikai rendbe? Az információs rendszerekhez korszerű hírközlő eszközökkel és 
számítógépes végállomással kötött könyvtár irodalomkutatási lehetőségei olyan helyzetet 
teremtenek, amelyet az elképzelt és leírt szakrészlegek gyalogtempójúvá rántanának 
vissza. Egyébként is kérdéses az irodalomfeltáró eszközöknek, ha azok modern eljárást 
alkalmaznak, a szabadpolcos szakrészleges állománnyal való kapcsolatát megteremteni. 
Különösen nem hagyományos dokumentumok esetén. Nem lehet megoldás ebben a tekin
tetben a közbeiktatott hivatkozási katalógusok tömegének kiépítése, ha azok amúgy sem 
adnak egyedi lelőhelyet. A sok áttétel nem lehet szerencsés megoldás. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy minél igényesebb könyvtárhasználó jelentkezik, annál kevésbé a kataló
gusokból tájékozódik. A szükséges irodalmat bibliográfiákból, indexekből, referáló
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folyóiratokból, hivatkozásokból, SDI szolgáltatásokból síb. nyeri, ezt követően konkrét 
műveket keres a könyvtárban; ezek aztán vagy megvannak a könyvtárban, vagy meg kell 
szerezni. Általánosan ez a kérdés úgy vethető fel, hogy milyen kapcsolatnak kell lennie 
az irodalomkutatási referensz-eszközök és a szakrészleges állomány között. Kisarkított 
szakmai vitákban ezt úgy mondogatják, hogy az információ elszakad a dokumentumbázis
tól. Már Gesner sem gyűjteményt írt le, hanem az irodalmat, ettől lett műve bibliográfia. 
Amennyire helyteleníteni lehetett könyvtárpolitikai szempontból azt, hogy ezt a tényt 
felhasználva sokan most már tájékoztatást kívántak szervezni dokumentumok nélkül, 
annyira helyteleníthető ennek fordítottja is, ti. hogy állománytestek alakulnak ki úgy, 
hogy kapcsolatuk a tájékoztatási eszközökkel — a raktári rend és a dokumentumok nem 
eléggé pontos jelzetelése következtében — lazává válik. Egy jó könyvtár eléri az informá
ciót és eléri az eredeti szövegeket egyaránt, a használó szempontjából közömbös, hogy ezt 
a könyvtár saját eszközökből és állományból teszi-e vagy másokéból. Mindezeket az érve
ket nem a közművelődési könyvtárak általános feladatai szempontjából volt szükséges 
leírni, hanem a szakrészlegek a szakmai információk iránti fokozott érdeklődése miatt. 
Lényegében ezek a szempontok vezették M. V. Rovelstadt-ot — a témáról szóló egyik 
legkitűnőbb tanulmány* íróját —hogy az „általános olvasó” és kezdő egyetemista számára 
tartja elfogadhatónak az ilyen könyvtárhasználatot, igényesebb szinten már nem. Termé
szetesen az itt felsorakoztatott érveket helyesen kell értelmezni; még nem azt jelentik, 
hogy a szakrészlegek nem kellenek, hanem azt, hogy a szakrészlegek nem segítik a való
ban szakmai igények, tudományos igények kielégítését, sőt, bizonyos értelemben akadá
lyozzák azt.

Hasonlóan lehetne kimutatni, hogy a könyvtári szolgáltatásokat is lényegében a mai 
szinten képzelik el a szakrészlegekben. Kölcsönzést és helybeni használatot. Micsoda 
leszűkítés! Külön kifejtés nélkül is világos, hogy még ezt sem a mai módszerekkel kell 
tervezni, részben mert a különleges dokumentumok használata mást kíván — gondoljunk 
csak a fonotékák tapasztalataira — másfelől a másolási és távmásolási technika új helyze
tet teremt. Most megint nem a közművelődési könyvtárak általános funkcióinak szem
pontjából lehet ezt kijelenteni — mindig is egyik fontos feladat lesz a kölcsönzés, helyben- 
olvasás —, hanem a szakrészlegek oldaláról.

A szakmai információk ügye nem elsősorban a közművelődési könyvtárak feladata, 
problémái más szinten kerülnek megoldásra. De annak az intézményhálózatnak, amely 
szakmai-szakirodalmi információkkal látja el a felhasználót, a közművelődési könyvtárak 
is részei. A nagy közművelődési könyvtárak pedig fontos részei. Ez az információs rend
szer más technikával kerül tervezésre, más módszerekkel kerül az irodalom feldolgozásra, 
új alapokra helyezi a könyvtárközi együttműködést is, beleértve a korszerű hírközlési 
eszközöket is, adatátviteli technikát, távmásolást stb. A hazai rendszert sokoldalú kapcso
latok fűzik a nemzetköziekhez. Az országos rendszernek minden könyvtár közvetítő 
állomása. Ebbe a közegbe kell elhelyezni a közművelődési könyvtárakat is, és innen kell 
származtatni azokat a feltételeket, amelyek a közművelődési könyvtárak feladatait és 
szervezetét is megszabják. De ettől független, steril, új szervezetet javasolni ma már elhibá- 
zottnak tűnik. Valószínű, hogy a kialakulóban lévő szakmai tájékoztatási rendszerek

* A cikk tömörítését ld. Könyvtári Figyelő. 1977/5—6. 536—543.p. 
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körvonalai nem elegendőek a közművelődési könyvtárak jövőjének megtervezéséhez, de 
ezt teljes mértékben negligálni: bármely előteijesztés komolyságát kérdőjelezi meg.

Fejlett országokban a nagy public library-к, könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek együttesének egyenrangú részei, köztük sokoldalú és szoros kapcsolat van, szoro
sabb ez a kapcsolat, mint amit a szakrészlegek között egy könyvtáron belül nálunk elkép
zeltek. A kapcsolat nem elv, hanem fizikai realitás, kábelekkel, terminálokkal, vizuális 
megjelenítőkkel stb. kiépített valóság. Ha egy közművelődési könyvtárnak ilyen 
rendszerben kell léteznie, ehhez képest másodrendű, hogy belső szervezete milyen, 
vannak-e szakrészlegei vagy sem; de nyilvánvaló, hogy a szervezet kaialakítását is 
a nagyobb együtteshez való tartozás befolyásolja. Nem az a kérdés tehát, hogy kellenek-e 
a szakrészlegek, hanem az, hogy az itt vázolt könyvtári rendszer működéséhez milyen 
belső szervezet felel meg leginkább egy közművelődési könyvtárban. Nincs kizárva, hogy 
éppen a szakrészlegesítés lesz a legmegfelelőbb — kétséges ugyan — de ezt meg kell indo
kolni, valóságos funkciók elemzésével. Az együttműködő könyvtári rendszerben éppen 
a könyvtárak autonómiája szívódik fel, minden könyvtár az információk megszerzésének, 
közvetítésének szervező intézményévé válik, az információk áramlásának irányítójává, 
szabályozójává. Mint Maxwell démona az ismert fizikai példában, aki a gázpalackok közti 
molekulaáramlást szabályozza egy kis kapu nyitásával-csukásával. így minden könyvtár 
egy kapuőr, az információs kapuk szabályozója.

Úgy tűnik, a szakrészlegesítés kérdőjeleiként felsorakoztatott problémák nagyon is 
a távoli jövő könyvtárszervezetére, technikájára és módszereire építenek. Ez igaz, de a 
szakrészlegek általánossá válása ugyanebben a távoli jövőben képzelhető el.

Végül tisztázandónak érzem, hogy a szakrészlegekkel kapcsolatos itteni problémák 
nem kívánják a szakrészlegesítést elvetni. Mindössze két szempontra hívják fel a figyelmet.

Az egyik, hogy nem lehet könyvtárfejlesztést úgy elképzelni, hogy az két, egymás
tól független, egymást tudomásul se vevő úton megy végbe. Az egyik a könyvtári és infor
mációs rendszerek fejlesztése — a könyvtárügy egészével számol —, beleértve a szolgáltatá
sok, technológia, technika és intézményközi kapcsolatok fejlesztését is. A másik egy 
könyvtártípus belső és befelé forduló szervezeti fejlesztése, szakrészlegesítése, amely nem 
vesz tudomást a másikról, saját külvilágáról, kapcsolatairól, elzárkózik korszerű eljá
rásoktól.

Külön kívánalom, hogy a szakrészlegesítés ne váljék a soronkövetkező dogmává. 
Egy olyan dogmává, amely elveit a századforduló más társadalmi feltételek között műkö
dő könyvtári rendszerekből származtatja, s jóval később, eltérő hazai körülmények között 
megmerevíti a fejlődést, amikor már egy hajdani progresszió csak a konzervativizmus 
melegágya lehet.

Lehet, hogy a szakrészlegesítés lesz a jövő nagy közművelődési könyvtárainak fő 
fejlődési iránya. Azonban ezt más összefüggésekből kell nyilvánvalóvá tenni.

HORVÁTH TIBOR
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