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KITEKINTÉS

AZ USA KÖNYVTÁRÜGYE 1981-BEN

NYREN, Karl: News in review, 1981. c. írása alapján (Library Journal.
107 .vol. 1982. 2 л о . 139-150.p .) PAPP ISTVÁN ismertetése*

Annak idején Kőhalmi Béla szokta volt mondani, hogy a könyvtáros legizgalma
sabb olvasmánya a bibliográfia, hiszen egy jó bibliográfia egy éles szemű olvasó előtt 
plasztikusan tárja fel a gondolat mozgását, a fejlődés irányait és ellentmondásait, 
s olyan körképet fest egy-egy téma vagy szakterület helyzetéről és történetéről, — bele
értve a múltat, a jelent és a jövőt is, — amivel egy monográfia is alig versenyezhet.

Nos, valahogy így van a könyvtárak életének, a könyvtári szolgálat változásainak 
figyelője s egyúttal részese azokkal az esemény naptárakkal, amelyek hosszabb-rövi- 
debb időszak eseményeit sorolják fel szigorú tárgyszerűséggel; Bereczky László a ma
gyar szocialista könyvtárügy első évtizedeit áttekintő, Futala Tibor a hazai könyvtáros
képzés kacskaringós útvonalát rögzítő, s végül Gerő Gyula lelkiismeretes éves krónikái 
érdekfeszítő és tanulságos olvasnivalót jelentettek, lett légyen az értő olvasó, gyakorló 
könyvtáros, a szolgálat kisebb-nagyobb egységének tervezője és vezetője, a könyvtár
politika formálója, vagy a könyvtári történések szemlélője, mozgatórugóik keresője.

Ha pedig idegen ország könyvtárügyéről készült kronológia kerül a kezünkbe, 
akkor ugyan nem éljük át annak a harcosnak az élményét, aki arról a csatáról szóló 
hadijelentést olvassa, amelyikben maga is részt vett, ám mintha egy elvarázsolt kastély 
tükörtermébe léptünk volna, ahol a furcsa tükrökben felcsillanó ábrázolatok — tudjuk 
jól, — nem mi vagyunk, de a tükrök valami módon bennünket is tükröznek, az egyik 
régi magunk vonásait, a másik jelen mivoltunkat, a harmadik pedig várható arculatun
kat vetítvén elénk. S ez másfajta, de épp oly hasznos tanulságokkal szolgál a magunk 
dolgainak intézéséhez.

Nem a műfaj klasszikus szabályai szerint készült kronológiát olvastam legutóbb 
a Library Journal-ban, hanem annak egy oldottabb változatát: az amerikai könyvtár
ügy 1981-es évének főbb eseményeit, jellegzetességeit, jellemző tendenciáit, érdeke
sebb gondolatait áttekintő beszámolót, amely az események rögzítése mellett bőven

* Az ismertetés szerzője — megszegve a műfaj szabályait -  néhol saját véleményével és kommentárjai- 
val is kiegészítette az eredeti közlemény mondanivalóját. Ezeket a részeket oldalt megjelöltük. 
(— a szerk.)
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I tartalmaz kommentárokat is. így amit szigorú tényszerűségben veszít az olvasó, meg
nyeri a helyszíni tudósító véleményében, amely ha szubjektív, mégis informatív. 
A tükörterem élményét, amiben olvasás közben részem volt, hadd osszam meg kollé
gáimmal, újabb szubjektív elemekkel tetézve a beszámolót, amikor azokat a mozzana
tokat emelem ki, amelyekben leginkább magunkra ismerhetünk.

A haladás irányai

Minden könyvtárügynek állandó gondja, hogy jól választotta-e meg mai és távlati 
feladatait, hogy helyesen mérte-e fel a társadalmi szükségleteket a könyvtári szolgálat 
iránt, s ezeknek megfelelően tűzte-e ki rövid- és hosszútávra haladási útját. Ez folyama
tos felmérő, adatgyűjtő, tervező, ellenőrző, visszacsatoló tevékenységet igényel, mert 
a terveket a mindig változó feltételekhez kell igazítani, amelyek végül is megszabják a 
napi tennivalókat is.

Ilyesfajta visszacsatoló vizsgálódásokat végeztek a közművelődési és főiskolai 
könyvtárak szakmai irányelvei hatását és hasznát illetően. Az előbbiek tekintetében 
azzal a céllal, hogy megalapozzák egy korszerűsített változat kidolgozását (tehát 

■ ugyanaz a munka folyt, mint nálunk, amikor a KMK a közelmúltban felmérte az 
1972-es szakmai irányelvek tükrében a közművelődési könyvtárak „beállási szintjét”, 

I majd az OKT munkabizottsága kidolgozta az újabb irányelvek tervezetét); az utóbbiak 
tekintetében pedig azt nézték meg, hogy milyen mértékben hasznosították őket 
a könyvtárak, s elégedetten állapíthatták meg, hogy beváltak és széltében hatottak, 
mint a fejlesztés húzóerői.

Még érdekesebb tanulságokkal szolgál számunkra az a prognózis, amely a közmű
velődési könyvtárak 2000-ig való fejlődésére vonatkozik. Meglepően sokban rímel 
a saját tapasztalatainkból levont előrejelzéssel, s eltérő elemei is figyelmet érdemelnek. 
Távirati stílusban:
— az egész országot átfogó könyvtári rendszer fog kialakulni;
— mind több könyvtári egyesüléssel, együttműködési formációval kell számolni; 
— még több számítógépet fognak alkalmazni a könyvtárakban;
— több magánvállalkozásként működő információs ügynökség fog alakulni, amelyek 

térítésért nyújtják szolgáltatásaikat;
— megnövekszik a könyvtárak személyzete;
— sokhelyütt egységes szervezetben fog működni az iskolai és a közművelődési könyv

tári szolgálat;
— több figyelmet fognak fordítani mind a fenntartók, mind a könyvtárosok az üzeme

lés és a szolgáltatások mérésére és értékelésére;
— konfliktusokra kell számítani a személyzet könyvtárosi és egyéb szakképzettségű 

tagjai között;
— a könyvtári szolgálat állandó és növekvő gondját fogja továbbra is képezni a könyv

tári ellátásban mindeddig nem részesülők, a felnőttoktatás résztvevői és az iskolás
kor előttiek csoportja.
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Ellentmondásoktól sem mentesek azok a vélemények, amelyek a felsőoktatási 
könyvtárak jövőjét fürkészték, s részben az ACRL (Association of College and 
Research Libraries) országos konferenciáján hangzottak el, részben azoktól a személyi
ségektől származnak, akik az elmúlt fél évszázad fejlődésének tevékeny részesei voltak. 
Lássuk ezeket is :
— nyugodtan lehet építeni az utolsó ötven évben lerakott alapokra, ha a könyvtárveze

tés napi döntéseiben kellő rugalmassággal igazodik a változó körülményekhez;
— sőt : olyannyira megerősödtek a felsőoktatási könyvtárak és olyan társadalmi támo

gatásban részesülnek, hogy a legragyogóbb fejlődési szakaszuk még csak ezután 
következik, hiszen alapfunkcióik nem változnak, csak a szolgáltatások formái;

— „túl fogják élni” a számítógép fenyegetését, ha hűek maradnak igazi természetük
höz, azaz ha továbbra is társadalmi struktúraként és nem információs rendszerként 
akarnak működni;

— a növekedés vége várható a nagy egyetemi könyvtárakban, legalábbis ami a gyűjte
ményeket és a személyzetet illeti;

— a humán főiskoláknak a jövőben anyagi nehézségeik lesznek;
— problémák várhatók abból ‘adódóan, hogy a könyvtárak félnek a kooperációtól;
— az új, számítógépeken és telekommunikációs eszközökön alapuló technológia 

a centralizációtól az autonómia felé vezeti a könyvtárakat;
— gyöngülni fog az épületek minősége;
— kisebb személyzet, „többet tudó” épület várható;
— nehézségeket fog okozni, hogy a könyvtárosok nem ismerik kellőképpen azokat 

a tudati-szellemi folyamatokat, az oktató-nevelő-tudományos munka tartalmait, 
amelyeket szolgálniuk kell, — ezért több olyan munkatársra van szükség, aki a 
könyvtárosság mellett egy másik szakmában is járatos;

— tovább nő a raktári állomány, s meg kell tanulni a nagy raktárak megszervezésének 
és működtetésének fogásait;

— mert súlyos problémát okoznak azok a gyűjtemények, amelyekben oly sok könyv 
van, ami senkinek sem kell, s hiányzanak belőlük azok a könyvek, amiket számos 
használó igényel.

Automatizáció

Bár a prognózisok az automatizáció további térnyerését vetítik elénk az amerikai 
könyvtárakban, innen néha úgy tűnik, hogy mennyiségi fejlődésre már csak a kisebb 
könyvtári egységek bekapcsolása terén lehet számítani, s egyébként inkább a technikai 
korszerűsítés minőségi mozzanata lép előtérbe. A számítógép könyvtári alkalmazása 
tovább haladt diadalútján 1981-ben is. A félelmek ellenére, hogy a szigorodó gazdasági 
helyzet akadályozni fogja az új technológia elterjedését, az újabb és újabb szerkentyűk 
és rendszerek megvételét és bevezetését, nagyobb lelkesedés mutatkozott meg irántuk, 
mint valaha. Talán éppen az ingatagabbá váló finanszírozás, a növekvő takarékoskodás 
és a szövetségi (központi) támogatás megvonása gyorsította fel a folyamatot. A koráb-
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bi nyilatkozatokkal szemben, amelyek azt fejtegették, hogy az automatizáció nem 
fogja csökkenteni a könyvtári kiadásokat, 1981-re nyilvánvalóvá lett, hogy a számító
gépre alapozott könyvtárban kisebb személyzet is elegendő; ezzel pedig végül is megva
lósul az automatizáció eredeti célja: csökkennek — általában is — a kiadások.

I Nem adnak-e fentiek közvetve választ némely saját aggályunkra, már ami a 
számítógépek alkalmazását vagy a róluk való lemondást illeti? A szegénységből nem 
mindig (vagy legalábbis ritkán) lesz pusztán takarékoskodással gazdagság; sokkal 
inkább okos beruházásokkal, hitelfelvételekkel.
Az automatizált könyvtári rendszerek kínálatában ijesztő sokszínűség uralkodik, 

amely szinte elrettenti a vásárlót, különösen ha először megy a piacra. Kiélezett küzde
lem folyik a különféle bibliográfiai és kölcsönzési automatizált rendszerek eladói 
között, akik igyekeznek teljes választékot nyújtani. A cégek között vezet a CLSI, majd 
sorrendben a DataPhase, Geac, IBM’s DOBIS, Gaylord, Cincinnati Electronics és 
Plessey követi.

Rendszerek, rendszerek, rendszerek, minden mennyiségben és minőségben, 
kölcsönzések nyilvántartására vagy az állomány feltárására. (A szerzeményezési mun
kafolyamat automatizált rendszereit már kevésbé kínálják önállóan, inkább egy-egy 
kölcsönzési vagy online katalogizálási rendszer alprogramjaiként.) Nagy egyetemi és 
közművelődési könyvtárak ajánlgatják magukat, hogy kisebb könyvtárak csatlakozza
nak számítógépes rendszerükhöz, vagy vegyék meg szoftverjüket.

Kevesebb szó esett a beszámolókban és a könyvtári szaksajtóban a COM-kataló- 
gusokról, de csak azért, mert ez már nem újság, s nem azért, mintha nem alkalmaznák 
őket széliében. Általános trendként figyelhető meg, hogy az automatizált kölcsönzési 
és bibliográfiai (katalogizálási) rendszerek korábbi különállósága megszűnőben van, 
többek között annak hatására, hogy a legkisebb könyvtáraknak is módjukban áll 
online hozzáférni a nagy bibliográfiai adatbázisokhoz. így az integrált könyvtári auto
matizáció megvalósításához sokhelyütt a már működő, automatizált kölcsönzési rend
szertől indultak el, de ugyancsak számos helyen az online katalogizálás volt a teljes 
gépesítés sarokköve. Az automatizáció fő akadálya továbbra is a cédulakatalógusok 
átállításának magas költsége; komoly anyagi megterhelést jelent a már meglévő, géppel 
kezelhető leírások MARC formátumra való áttétele is. Számítások szerint a retrospek
tív katalogizálás tételenként 1,5—2 dollárba kerül; ez évben jelentkezett egy cég 
(Carrollton Press), amely REMARC rendszerével fél dollárért vállalja ezt a munkát. 
Az árajánlat igazi áttörés ezen a fronton.

Megjelentek — ez évben először — a mini- és mikrokomputerekre alapozott rend
szerek is, amelyek különösen a kicsi és egyedülálló könyvtáraknak nyitnak új perspek
tívát. Ezért is elsősorban ők (például községi könyvtárak, gyerekrészlegek, kisebb 
információs szervezetek) érdeklődnek a 3—10 ezer dolláros gépek iránt, de nagykönyv
tárak is alkalmazzák a mikrokomputert belső továbbképző tanfolyamaikon a számító- 
gépes alapismeretek elsajátíttatására, az olvasóközönség oktatására (pl. számítógépes 
„alfabetizációs” programokra), s könyvtárosiskolákban is szép számmal találhatók.

A számítógép és a telekommunikáció legmodernebb eszközeinek kapcsolata új 
szolgáltatásokkal kínálja a könyvtárakat. Lehetővé vált a nagy referensz művek online
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használata; így például a Mead Data Central meghirdette az Encyclopaedia Britannica 
lehívhatóságát. Sokan már látni vélik ennek az új fejleménynek a hátulütőjét is: az 
online referensz művek annyira beszűkíthetik a hagyományos, nyomtatott variánsok 
piacát, hogy nem lesz kifizetődő ezeket megjelentetni, ami pedig súlyosan érintheti 
a kiskönyvtárak körét. Másfelől azonban él a remény, hogy az online hozzáférhetőség 
még ösztönzi is a nyomtatott verzió iránti keresletet, s nem tűnnek el a megszokott 
„műszerek” sem a piacról.

Még érdekesebb ajánlattal él egy nemzetközi kiadóvállalatokból (Pergamon, 
Springer, Blackwell, Elsevier) alakult konzorcium: azt tervezi, hogy digitális facsimile 
és videodisc technikát alkalmazva, meglehetősen alacsony áron (5,5 dollár egy cikk
másolat) bocsátja rendelkezésre a kívánt folyóiratközlemények másolatát. Az alacsony 
ár nem véletlen, mivelhogy alá akarja kínálni az amerikai könyvtárközi kölcsönzési piac 
egyik nagy szolgáltatója, a British Library Lending Division árait. No, nem kell félte
nünk Maurice В. Line-t és munkatársait, minden bizonnyal megegyezésre fognak jutni 
az ADONIS-szal (Article Delivery over Network Information Services), de jó lesz 
odafigyelnünk, mert a BLLD még meghatározóbb tényezője a magyar könyvtárközi 
kölcsönzésnek, mint az amerikainak!

Együttműködés és networking

Szívem mélyén az idegen szavakat kerülőkhöz húzok, most mégis kénytelen 
voltam az alcímben angolul hagyni a networking kifejezést, ugyanis ha egyszerűen 
lefordítom hálózatcsinálásra vagy hálózatban való működésre, félrevezető lehet a ma
gyar olvasó számára, aki hagyományosan mást ért hálózaton, mint amit a nemzetközi 
könyvtári tolvajnyelvben már polgárjogot nyert network jelent. Ha ugyanis a mi háló
zatunkat akarjuk angolra fordítani, helyesebb a system szót használni, mert a network 
a számítástechnikát közvetlenül vagy közvetve alkalmazó, egymással telekommuniká
ciós csatornákkal összekötött, főként online kapcsolatban álló könyvtárak együttesét 
jelenti, amely együttesbe különféle típusú könyvtárak egyaránt beletartozhatnak, de 
összetartó elvük nem közigazgatási, fenntartói vagy egyéb adminisztratív jellegű függés, 
hanem inkább az önérdeken és kölcsönös anyagi előnyökön alapuló, önkéntes és szol
gáltatások nyújtására és használatára irányuló társulás.

Az információs hálózatszervezés két óriása az OCLC (Online Computer Library 
Center) és az RLIN (Research Libraries Information Network); mindketten az egész 
országra terjesztik ki szolgáltatásaikat. Bár sok egyetemi könyvtár felmondott az 
OCLC-nek és az RLG-hez (Research Libraries Group) csatlakozva az RLIN szolgálta
tásait veszi igénybe, az előbbinek még mindig 58 egyetemi könyvtár a tagja. Továbbra 
is rohamos fejlődés mutatkozott az OCLC-nél: központja új épületbe költözött Dublin
ben (Ohio), fiókot nyitott Birmingham-ben (Anglia), s szolgáltatásai a komplett könyv
tári automatizált rendszerektől közvetlenül a lakásokban rendelkezésre álló informá
ciókig terjednek, — mégis, a használók panaszaiban már jelentkeznek a túlságosan nagy
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rendszerek hátrányai: kihagyások, torlódások, sorbanállás stb. Jogosnak látszik a kér
dés: tényleg mind nagyobbá kell válni a hatékonyság érdekében?

Figyelemre méltó a több államot átfogó, regionális hálózatok (INCOLSA, 
SOLINET, NELINET, OfflONET, CLASS, AMIGOS) tevékenysége, amely ugyan 
jórészt az OCLC szolgáltatásainak a közvetítéséből áll, de már foglalkoznak a függetle
nülés lehetőségeivel, amit mutatnak saját expanziós törekvéseik, elégedetlenségük az 
OCLC áraival, s kommunikációs problémáik.

Megjelentek, mégpedig a gazdaságosság nevében, az egy-egy államra kiterjedő 
hálózatok is. Kérdés, hogy létük gyengíti-e a regionális hálózatokat, új konkurrenciát 
jelentvén számukra, vagy éppen ellenkezőleg, erősíti-e pozíciójukat, mivel még széle
sebb tagságot von be a használók körébe, eljuttatván a szolgáltatásokat szinte minden 
faluig; mindenesetre az OCLC-nek egyelőre az az álláspontja, hogy nem akar a mintegy 
félszáz állami hálózattal közvetlen kapcsolatot, hanem csak a regionálisok révén.

A mikrokomputerek és az elektronikus telekommunikációs eszközök azonban új 
megvilágításba helyezik a könyvtári együttműködés és hálózatszervezés kérdéseit, 
különösen a kiskönyvtárak szempontjából. Minthogy az új technológia lehetővé teszi, 
hogy a legkisebb egységek, akár a községi könyvtárak is közvetlenül férhessenek hozzá 
az információk teljességéhez, ideje lesz módosítani az eddig vallott nézeteket. Most 
már nem feltétlen követelmény egy nagyobb rendszerbe való integrálódás, ha egy kis
könyvtár gazdagabb állományok gazdagabb információtartalmát kívánja használóinak 
hozzáférhetővé tenni. Jól megfigyelhető világszerte a túlzott centralizációtól való elfor
dulás és a kisebb egységek önállóságának, autonómiájának a feléledése, — a korszerű 
technika nyújtotta, szinte korlátlan lehetőségek következtében. (Például Kaliforniában 
korábban figyelmen kívül hagyták a kiskönyvtárakat az államsegélyek szétosztásánál; 
most ők is részesülhettek e támogatásban, hogy csatlakozzanak az OCLC hálózatához 
vagy automatizálhassák kölcsönzésüket.)

Végül egy szót a két vagy több könyvtár alkotta társulásokról, amelyek nem 
üzleti alapon állva kötnek állománygyarapítási, katalogizálási, könyvtárközi kölcsönzési 
stb. egyezségeket. A jelentésekből vegyes kép tárul elénk: egyik helyen sikerekről 
számolnak be szinte eufórikus hangon, másutt pedig azt állapítják meg, hogy az együtt
működésben való részvétel haszna nem áll arányban a ráfordított energiával, s éppen 
a takarékoskodás okából lépnek ki a rendszerből egyes tagok. Az ilyen típusú együtt
működési körök léte általában központi (állami, szövetségi) támogatástól függ, s ha ez 
megszűnik, a rendszer is szétesik.

Talán fölösleges is mondanom, hogy a fentiek nem kérdőjelezik meg a magyar 
könyvtárügy centralizációs törekvéseit. Először azért nem, mert nekünk egyelőre 
— sajnos — nem áll rendelkezésünkre az amerikaihoz hasonló technikai alap. Másodszor 
azért nem, mert a fejlődésben aligha hagyható ki az a lépcsőfok, amely az egységes 
könyvtári rendszer megteremtése felé vezető meredélyen a preautomatizációs szakasz
nak nevezhető. Lényeges azonban az, hogy tudjuk, hová akarunk eljutni, s csak azokat 
az együttműködési és centralizációs formákat támogassuk, amelyek mintegy előkészí
tik a későbbi szakaszt^ abba szervesen beilleszkedhetnek, s így megszüntetve válnak 
megtarthatókká.
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Könyvtári akciók

Az éves beszámoló főként a közművelődési könyvtárak által indított új szolgálta
tásokról, kampányokról, PR-manőverekről tudósít, s a könyvtári szolgálat éppoly 
természetes részének tekinti ezeket, mint a bonyolult automatizált rendszereket.

Az amerikai közművelődési könyvtár meg akarja szolgálni azt a pénzt, amit 
a közösség ráfordít, s egyre inkább azokhoz is el akar jutni, akik maguktól nem keresik 
fel a könyvtárat, vagy valami ok akadályozza őket ebben. Ezért a legtöbb hír olyan 
akciókról ad számot, amelyek új információs vagy rekreációs szolgáltatásokat kívánnak 
bevezetni, vagy a közösség valamely hátrányos helyzetű csoportját akarja a könyvtár 
használói közé bevonni. Sok könyvtár alakította át úgy épületét, hogy a fizikailag 
hátrányban lévők is könnyen használhassák, mások bibliobuszaikba szereltek emelőt 
tolókocsival közlekedők számára. Speciális .ellátást és programokat szerveztek az idő
sek, a börtönlakók, a nyelvi vagy kulturális kisebbségek tagjai, a világtalanok és nehe
zen látók, a siketek és nehezen hallók (több van belőlük, semmint gondolnánk!) 
számára. Volt olyan könyvtár, amely tanfolyamot szervezett dolgozóinak a siketekkel 
való érintkezés módjáról. A legnagyobb sikert a vakok számára készült Kurzweil-olva- 
sógép aratta, amelyet a Xerox Corporation gyárt. Magas ára ellenére igen sok könyvtár 
beszerezte, s egyre több főiskolai könyvtár is ellátja magát vele. (Az olvasógépről

I bővebben a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 13. évfolyamának (1981) 
467. számú referátuma tájékoztat.)

A nagy hagyományokkal bíró referensz szolgálatot közelebb akarják hozni 
a mindennapok szükségleteihez, s ezzel a céllal szervezték meg könyvtárak sorában az 
egészségügyi, a jogi, a közhasznú (a közösségben való éléshez szükséges), a munkahe
lyekre vonatkozó információs szolgáltatásokat. Az American Library Association 
indította útjára azt az országos kampányt, amelynek célja, hogy a könyvtárak szervez
zék meg a telefonon igénybe vehető referensz szolgálatot, s hogy az állampolgárok 
éljenek is ezzel a lehetőséggel. (Vajon nálunk a miskolci Megyei Könyvtáron kívül 
hány könyvtár vállalta tudatosan ezt a szolgáltatást, s kezdte meg tervszerű kiépítését 
és propagálását? A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kertész-utcai olvasótermében 
a közelmúltban meghirdetett ilyen szolgáltatás már jelzi, hogy könyvtáraink egy részé
ben megvan a hajlandóság.)

Európai könyvtáros talán kicsit idegenkednék azoktól a módszerektől, amelye
ket az amerikaiak természetes magátólértetődőséggel alkalmaznak közönségkapcsola
taik erősítése, olvasótáboruk szélesítése érdekében. Pedig az eredmény nem a finnyása
kat igazolja. Csak kettőt a sok akció közül. Pawtucket-ben a városi könyvtár kutya
kiállítást rendezett, amelynek két győztese volt: az egyik, a kutya, a polgármesterrel 
reggelizhetett, a másik, a könyvtár, bőségesen kapott helyet a televízióban, rádióban, 
sajtóban, s higgyük el, nemcsak kutyákról volt szó a beszámolókban. De az egyetemi 
könyvtárak sem ügyetlenebbek: Harvard-ban, a Schlesinger Library egy híres szakácsot 
hívott meg főzési bemutatóra, s a közönség 30 dollárért nézhette, ám 50 dollárért meg 
is ehette, amit a séf főzött. De valójában a könyvtár lakott jól.
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Az anyagiak szorításában

I Ma már Amerika sem az a könyvtári Eldorádó, ahol a könyvtárigazgatónak elég 
kiállnia könyvtára elé, s a sültgalamb máris beleröpül a szájába, de előtte még vaskos 
dollárkötegeket is potyogtat a költségvetés rovataiba. Általában kevesebb pénz jut 
könyvtárra, vagy ha nem is, keményen meg kell küzdeni érte, s csak kivételes esetek

ben nőttek az anyagi eszközök. A Reagan-féle gazdaságpolitika hatására tovább csök
kent a központi (szövetségi) támogatás, viszont nőttek az egyes államok által a helyha
tóságok részére juttato tt összegek. Kevésbé érezték meg a nehéz időket a kétéves 
főiskolák könyvtárai, s azok a közművelődési könyvtárak, amelyek körzetében a lakos
ság lélekszáma nő és az energiaválság profitjából részesedik; ezeken a helyeken az 
anyagi ellátás növekedése figyelhető meg. Egyébként állandó veszély fenyegeti a költ
ségvetéseket: az egyetemi könyvtárakét a hallgatók létszámának a csökkenése követ
keztében, a közművelődési könyvtárakét pedig az adófizető polgárok tiltakozása miatt.

Különösen ez utóbbi jelenség tanulságos számunkra. Nem a nyilvános könyvtá
rak fenntartásának rendszere miatt (mint ismeretes, a helyi adókból a könyvtári szolgá
latra fordítható összegeket a választópolgárok szavazzák meg), hanem amiatt a maga
tartás miatt, ahogyan a könyvtárosok reagáltak a könyvtári szolgálat iránt a közösség 
részéről ily módon megnyilvánuló kétségekre. A könyvtárosok nem sértődtek meg, 
hanem igazuk tudatában felvették a kesztyűt. Elfogadták a kényszerű takarékoskodási 
intézkedéseket, sőt önként vállaltak bizonyos megszorításokat. De ezt nem csöndben 
tették, hanem hangosan propagálták önkéntes takarékoskodásukat, rámutattak éssze
rűsítések révén növekvő teljesítményeikre, s bizonyították, hogy kevesebb pénzből is 
többet tesznek a közösség érdekében. Érdekes módon, a polgárok méltányolják ezt 
a hozzáállást, és nem egy könyvtár számára megszavazták a fenntartási összegek 
emelését. így például Michigan-ben 57%-os többséggel — ami sikernek számít — fogad
ták el a megnövelt költségvetést; a könyvtár szerint ez egyenes következménye új és 
kibővített szolgáltatásainak, hosszabb nyitvatartási idejének és agresszíven propagált 
nyomógombos katalógusának.

A kiadások csökkentése, a hatékonyabb működés minden könyvtár állandó 
gondja. Figyelemre méltóak azok a továbbképző tanfolyamok, amelyek a könyvtár
igazgatás idevágó tudnivalóit tűzték programjukra. A gyakorlatban sokfajta intézke
déssel lehet találkozni, amelyek mind ezt a célt szolgálják: néhol 20—30%-kal csökken
tették a személyzetet, de ezzel párhuzamosan maximálisan automatizáltak; máshol 
a könyvtárosoktól megkívánják, hogy több munkakör ellátására is képesek legyenek, 
s így törekszenek a személyi kiadások lefaragására; egy könyvtárból azt jelentették, 
hogy a munkatársak önként beleegyeztek a munkaidő — s ezzel a fizetés — csökkenté
sébe, hogy ne kerüljön sor elbocsátásokra; ugyancsak a munkaerő jobb kihasználását 
célozzák a munka egyszerűsítését és termelékenységét előmozdító munkaelemzések, 
a korszerű irányítási módszerek, az alkalmazottak anyagi érdekeltségének érvényesí
tése; intézkedések születtek a szolgálat racionálisabb megszervezésére, például a fiók- 
könyvtárakban csak a mindennapi olvasmányokat tartják, s a referensz gyűjteményt
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és szolgáltatásokat a központi könyvtárba összpontosították, vagy helyenként össze
vonták a városi és a megyei könyvtári rendszert stb.

Megbecsülik a kis bevételeket is. Sok könyvtárban, amely korábban felhagyott 
a késedelmi díjak szedésével, ismét bevezették a büntetéspénzt. Cleveland-ben kiszá
molták, ha nem küldenek sürgetést a késedelmes olvasónak, akkor sem csökken 
a könyvek visszaáramlásának üteme és a beszedett büntetések összege. Némely város
ban megnövelték a nem helybeli lakosok könyvtárhasználati díját. A magánszektornak 
térítés ellenében nyújtják az információs szolgáltatásokat, egyelőre azonban nem adták 
fel azt az álláspontot, hogy az adatbázisok használati díját a könyvtár ne hárítsa át az 
egyéni használóra. Takarékos üzemanyagfelhasználású mikrobuszkönyvtárakat üzemel
tetnek Alabama-ban, s Kentucky-ban a börtönlakók építettek bibliobuszt.

Még két jövedelemforrás. Aligha követhetjük St. Clair városa tanácsának példá
ját, s nem fordíthatjuk a részeg autósoktól beszedett büntetéspénzeket könyvtári 
célokra, de a vonatkozó jogszabály szerint nálunk sincs semmi akadálya annak, hogy 

■ könyvtáraink eladják vagy elárverezzék fölös- és többespéldányaikat, s így csökkentsék 
az állomány fenntartásának költségeit s újra mobilizálják a kihasználatlan állomány- 
részekben elfekvő tőkét. Én még nem hallottam hasonló hazai akcióról; talán a túlzott 
óvatoskodás az oka? Nyilvánvaló, csakis alapos előkészítés, a fenntartó meggyőzése, 

I  a sajtó megnyerése után szabad ilyesmibe belevágni, de megérné.
Mert a dokumentumárak rendületlenül növekszenek. A folyóiratok előfizetési 

díja 1981-ben is, Amerikában is gyorsabban emelkedett, mint az inflációs ráta, s min
den más könyvtári kiadási tételnél is gyorsabban. Visszapillantva az utolsó tíz évre 
megállapítható, hogy a kutatást szolgáló könyvtárakban 91%-kal nőtt a gyarapításra 
fordított összeg, de az évenként beszerzett kötetek száma 22,5%-kal csökkent. Éves 
átlagban pedig 7%-ról 2,9%-ra esett vissza a gyűjtemények növekedése.

Jó hír viszont, hogy a régóta fújt riadó végre akciót eredményezett a romló 
könyvtári állományok megmentése érdekében; ez azt bizonyítja, amire feltétlenül 
szükség van, arra kerül pénz. A szövetségi támogatás csökkenését kiegyenlítették külön 
alapok képzésével, s magánadományok is szépen folytak be. Konferenciákat szervez
tek, képzési programok indultak, s hosszútávú stratégiák alapján kezdődtek meg 
a konzerválási munkálatok. A Library of Congress nyomatékosan ösztönzi a kiadókat 
savmentes papír használatára, s úgy látszik, eredménnyel.

Könyvtárosok

Ha külföldi kollégákkal találkozván szemérmesen kerülgetjük is a személyes 
jellegű kérdéseket, előbb-utóbb mégis sor kerül a könyvtárosok egzisztenciájával össze
függő témákra. Szerencsénkre ez a beszámoló kitér ezekre is, s így módunk nyílik 
— külön kérdezősködés nélkül is — némi fogalmat alkotni arról, mit is jelent ma könyv
tárosnak lenni Amerikában. Más összefüggésben már szó esett a személyzettel való 
takarékoskodásról; talán szükségtelen itt foglalkozni az életérzésre te tt hatásával, 
helyette inkább néhány olyan jelenséget emelek ki, amelyen érdemes elgondolkodni.
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Komoly szükséglet mutatkozik több, magasan kvalifikált könyvtáros iránt. Az 
álláshirdetések megkívánják a második diplomát, az idegen nyelvtudást, a számító
gépismeretet. S ha valaki meg is felel ezeknek a követelményeknek, — frissen végzett 
könyvtáros alig, — akkor is csak a kezdő fizetését kapja. Mind több helyütt állítanak be 
szakreferenst, s általában növekszenek a munkavállalóval szemben támasztott köve
telmények.

Az egyetemi könyvtárosiskolák szerint kielégítő az álláskínálat, de ugyanakkor 
hallgatóik száma csökkent; különösen szembetűnő, hogy kevesebb más tárgyban már 
szakképesítést szerzett hallgató jelentkezik. Az egyetemet végzett kezdő könyvtáros 
éves átlagfizetése az egyik iskola jelentése szerint 19 ezer dollár, ami megfelel a progra
mozók, piackutatók, rendszerelemzők és más információs szakemberek kezdő fizeté
sének. A fizetések 1980-ban 7—8,4%-kal növekedtek, ami elmaradt az infláció 
üteméből.

A könyvtárosiskolák egyre inkább könyvtáros és információs szakemberképző 
intézményekké alakulnak.

Az utóbbi idők fejleménye, hogy visszavonult vagy kilépett könyvtárosokból 
konzultációs cégek alakulnak. E cégekben a különböző könyvtári szakterületek specia
listái működnek, például építész-konzulens, számítógéphez értő informatikus stb., 
s újabban a mai idő kitermelte „specialista” , aki arra vonatkozóan ad tanácsot, hogyan 
lehet visszafejleszteni a szolgáltatásokat.

Mindig is voltak, de mostanában még többen vannak, akik ingyen, társadalmi 
munkában dolgoznak a közművelődési könyvtárakban, sőt ez évben már egy felsőokta
tási könyvtár is hírt adott róluk. Ez egyenes következménye Reagan elnök politikájá
nak, hogy a szociális szolgáltatásokban mind több önkéntes, társadalmi munkás vegyen 
részt; New York államban például 150 dolláros adókedvezmény illeti azt, akinek 150 
igazolt társadalmi munkaórája van. így nem lehet csodálni, hogy a Los Angeles-i me
gyei könyvtárban 30 ezer társadalmi munkaórát regisztráltak; Oklahoma City könyv
tárában 10 671 órát, ami 5,13 főnyi személyzettel volt egyenértékű. Sőt egy ügyes 
könyvtár olyan hirdetéssel toborozta társadalmi munkásait, amelyben pontosan előír
ta, milyen követelményeket támaszt velük szemben, s milyen munkakörökben kívánja 
alkalmazni őket. S végül: Spring Valley-ben a helyi bíróság által közmunkára ítélt 
személyek is jelentkeztek a könyvtárban.

Folyik a harc az ott is elnőiesedett szakmában az egyenlő elbírálásért. San Jósé
ban sikeres sztrájkot vívtak a könyvtárosnők: most férfi kollégáikkal azonos munkáért 
azonos fizetést kapnak. További eredmény, hogy a tudományos könyvtárakban növek
vőben van a női főnökök száma; előnyükre válik, hogy nagyobb középvezetői tapaszta
latuk van, mint a férfiaknak. Az igazgatónők fizetése is jobban közelíti az igazgató 
férfiakét, de általában a nők vezette könyvtárak gyengébben vannak eleresztve anyagi
lag. Számarányukhoz képest azonban még mindig kevés nő található a legfelsőbb 
munkakörökben. Hátrányos helyzetüket jól érzékelteti ez a kis értekezleti statisztika, 
amely akár nálunk is készülhetett volna: a helyi összejöveteleken tíz nőre ju t egy férfi, 
az országos konferenciákon fele-fele arányban vannak jelen nők és férfiak, de öt előadó 
között már csak egy nő akad.
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A beszámoló végezetül közli, hogy az amerikai könyvtárügy jeles személyiségei 
közül ki változtatott állást (ott ez nem akkora csoda, mint nálunk), ki vonult nyuga
lomba, ki halt meg. S ekkor oly köznapi szakmánk horizontja egy pillanatra kitágul, 
a kaland szelét érezzük süvíteni: Mrs. Jackson megkeresésére a bíróság holttá nyilvání
totta férjét, Carl Jackson-t, aki egyszer már sikeresen átszelte egymagában az Atlanti 
óceánt, de második vállalkozása során föltételezhetően egy nagyobb tengeri jármű 
gázolta el valahol a spanyol partoknál.

ИНН

Könyvtárosok és információs szakemberek nap mint nap 
növekvő mértékben alkalmazzák az online visszakeresés 
eszközeit. Népszerűségének fokozódásával párhuzamosan 
növekszik a vonatkozó szakirodalom is, ahogy azt az 
Aslib bibliográfiai sorozatának 10. kötete tükrözi. 1976 és 
1979 között több témába vágó publikáció jelent meg, mint 
a megelőző időszak tizenegy éve alatt, a releváns publiká
ciók száma pedig 1971 és 1978 között átlagosan évi 20%- 
kal növekedett. Abszolút értékben számítva a témakörre 
vonatkozóan megjelent dokumentumok száma nem túl 
jelentős más szakterületekhez viszonyítva, azonban hogy 
fontos részterület, azt alátámasztja az a tény, hogy naponta 
átlag két szakirodalmi dokumentumot publikálnak külön
böző problémáira vonatkozóan. — Az irodalom megoszlása 
a következő: folyóiratcikkek — 59%, konferenciák anyagai 

és monográfiák — 24%, kutatási jelentések — 10%, rendszerdokumentáció — 4%, egyéb
— 3%. Az utóbbi években az online visszakeresés kevésbé kutatás-orientált, s így nem meg
lepő, hogy megnövekedett a felhasználói tapasztalatokról szóló folyóiratcikkek száma.
— A 890 annotált és több mint 160 „kéziratzárás után érkezett” tételt tartalmazó bibliog
ráfia a szerzők neve szerint alfabetikus elrendezésű. Szerzői névindex, általános (adat
bázis, online rendszer és tárgy szerinti) index és a kutatási jelentések száma szerinti index 
könnyíti meg a kötet használatát. Érdemes megjegyezni, hogy a bibliográfia szerkesztői 
nem gépi úton végezték el az összeállítást. Vélekedésük szerint a gépi módszerek (bár 
alkalmasak jó, egyes esetekben kiváló bibliográfiák készítésére) még nem versenyezhetnek 
a tradicionális („és fárasztó”) módszerek segítségével összeállított, az utókor által is 
értékelt konvencionális bibliográfiák előnyeivel és erősségeivel.

HEGEDŰS PÉTER híradása

Könyvtári Figyelő 28(1982)4


