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AZ ORSZÁGOS SZÉCH ÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A NEMZETKÖZI
KIADVÁNYCSERE

SONNEVEND PÉTER

Visszatekintés

A könyvtártörténet a kiadványcsere első adatait a XVII. század végi francia királyi 
könyvtárhoz kapcsolja; 1740-ből datálódik Lund, Äbo és Greifswald egyetemének csere
megállapodása („Commercium Literarium”); 1817-ben Jena, Breslau és Marburg egyete
me csereközösséget hozott létre (Akademischer Tauschverein), aminek éppen száz éve 
— 1882-ben — már 68 résztvevője volt közel egy tucat országból. A múlt század közepére 
ily módon e tevékenység szervezett, sőt hamarosan szabályozott kereteket öltött. 1886- 
ban Brüsszelben két konvenciót írtak alá nyolc ország képviselői a hivatalos kiadványok 
cseréjéről, ezek lényegében ma is érvényben vannak. A brüsszeli egyezmények hetven év 
alatt azonban csak 21 ország egyetértését nyerték el, ezért az ENSZ illetékes szerve, az 
Unesco új megállapodás kidolgozását kezdeményezte. Tízéves előkészítés után 1958-ban 
a párizsi közgyűlés két egyezményt fogadott el: a kiadványok nemzetközi cseréjéről ille
tőleg a hivatalos kiadványok és hatósági irományok államok közötti cseréjéről1. Frissebb 
adatok szerint2 ezeket mintegy negyven ország ratifikálta.

Újabb keletű becslés szerint3 e könyvtárközi együttműködés keretében 15—20 
ezer intézmény évente több millió kiadványt cserél.

A cseretevékenység problémáinak nemzetközi megvitatásához kiváló fórumot biz
tosít az IFLA megfelelő szekciója, amely aktív kiadványi tevékenységet is folytat (nem
zetközi decenniális témabibliográfia, tanulmánykötet megjelentetése stb.), s fontos tá
jékoztatási szerepet tölt be az Unesco gondozásában már négy ízben kiadott kézikönyv 
(1950, 1956, 1964, 1978).4

Magyarország a brüsszeli és a párizsi egyezményekhez is csatlakozott (a 20-as, 
Ш. a 60-as évek elején). A magyar könyvtárak közül hagyományai alapján kiemelendő az 
MTA több mint száz éve gyarapodó cseretevékenysége. A „csereszakma” feledhetetlen 
szakértője, — haláláig az IFLA-szekció elnöke — Gombocz István a 60-as évek elején 200 
hazai intézmény 17 ezer partnerrel folytatott 200 ezres nagyságrendű cseréjéről készített 
átfogó elemzést.5

A magyar könyvtárak cseretevékenységét jogi oldalról máig a 101 /1960(M.K. 1.) 
MM sz. utasítás határozza meg. Ennek két fő iránymutatását érdemes kiemelni: az egyik 
teljesült a hazai könyvtárak decentralizált nemzetközi cseretevékenységének szente
sítése), a másik nem (az Országos Széchényi Könyvtár keretében működő Nemzetközi 
Csereszolgálat országos nyilvántartó és egyeztető funkciója).
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Hazai körkép és OSZK-problémák

A legfontosabb 120 könyvtárra kiterjedő éves statisztikai adatszolgáltatás szerint6 
a rrai cseretevékenység szembetűnően meghaladja a már említett Gombocz-könyvben 
regisztrált húsz év előtti szintet. Illusztrálja ezt az elmúlt négy év statisztikája:

Küldött Kapott Cserepartnerek
Év dokumentumok száma (ezer) száma

1978 206,1 130,1 20521
1979 224,5 123,8 20188
1980 199,6 134,9 20637
1981

(121 intézmény)
179,8 129,7 20829

A küldött és kapott dokumentumok számát összeadva 1981-es adatok szerint 32 
könyvtárnál tapasztalunk ezer egységet meghaladó eredményt. Száz partnernél többel 
rendelkezik 47 intézmény. Háromezer egység feletti cserevolumennel tizenkét fővárosi 
(OSZK, Magyar Szabványügyi Hivatal, OMIKK, MTA Könyvtár, ÉTK, AGROINFORM, 
Nemzeti Múzeum Régészeti Könyvtára, Nemzeti Galéria, KSH Könyvtár, BME Központi 
Könyvtár, Egyetemi Könyvtár) és négy vidéki (a soproni, szegedi, debreceni és miskolci 
egyetemi) könyvtár emelkedik ki.

Az OSZK az utóbbi két évben a most ismertetett országos mennyiség mintegy 15%- 
át bonyolította7.

Küldött Kapott az OSZK csere utján
Év dokumentumok száma (ezer) történő gyarapodása 

(ezer)

1980 ~T5-?r 20,4 3,8
1981 31,8 13,9 4,1

Megjegyzendő, hogy az OSZK által hazai intézményeknek továbbadott kiadványok 
száma az országos statisztikában valószínűleg halmozódást jelent. (E „tranzitkérdésre” 
alább még kitérünk.)

A számokból az következik, hogy az OSZK saját gyűjteménye számára a csere ke
retében hozzá beérkező anyag 20—25%-át hasznosítja, a nagyobb hányad más könyvtárak
ba kerül. E kérdés hátterét boncolandó, figyelmet érdemelnek az OSZK cseretevékenysé
gének „relációs” adatai8 .
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Szocialista országok Más országok
Küldött Kapott Küldött Kapott

dokumentumok száma (ezer)

1980 30,4 18,1 4,8 2,3
1981 27,8 11,1 4,0 2,8

Eszerint az OSZK cseretevékenységének mintegy 85%-a kapcsolódik a szocialista 
országokhoz. Itt szükséges visszautalni az 1960-as utasítás 9/h pontjára, amely szerint az 
OSZK „ellátja a kulturális egyezményekben reábízott feladatokat”. Az OSZK Nemzet
közi Csereszolgálat munkájáról készített intézményi felülvizsgálati jelentés9 idevágó 
megállapításaiból tallózunk: ,3  szerepkörben az NCS feladata a szocialista országokkal 
fennálló kulturegyezmények értelmében hazánkba automatikusan beérkező anyag foga
dása és szétosztása. . . E tevékenység. . . számos problémát vet fel. A problémák egyik 
része mennyiségi, másik része minőségi. . . E nagy volumenű anyagnak színvonala is meg
lehetősen egyenetlen s ennek következtében a hazai könyvtárakban való elhelyezése is 
nehéz. . . Az „automatikus csere” fedezi a szocialista országokból való beszerzéseinket ál
talában, különleges hungarika-szempontjainkat azonban csak részben elégíti ki. . .  Partne
reink a küldemények összeállításában bizonytalanok, kevéssé körültekintők. . . Kikül
dött deziderátáinkat is jóval rosszabb hatásfokkal és lassabban teljesítik, mint a kapitalis
ta országok.” Az összképhez az is hozzátartozik, hogy az OSZKún. törzsállománya (köz
ponti könyv- és folyóiratgyűjteménye) teljes külföldi gyarapodásának 55%-a, a külföldi 
periodikum-gyarapodásnak pedig ezen belül 63%-a a cseréből származik10 .

A máris túlontúl sok adat után néhány összegző megállapítás kívánkozik ide az 
OSZK csere tevékenységéne к helyzetéről:

a) Az OSZK az ország egyik legjelentősebb cseretevékenységet végző könyvtára, a 
csere jelentős forrása az OSZK-gyűjtemény gyarapodásának.

b) Az OSZK-nak — a hivatalos kiadványok cseréjének az Országgyűlési Könyvtár
hoz való átadása után is — még a racionális mértéknél nagyobb a tranzitszerepe, különö
sen a szocialista országok profil szerinti partnerintézményeinek közvetlen kapcsolatait 
figyelembe véve. E következtetés — ha helytálló — megfelelő változtatásokat indokolna 
az állami kulturális egyezményekben valamint a nemzeti könyvtárak közti együttműkö
dési megállapodásokban.

c) Az utóbbi évtizedben jelentős súlyt kapott az OSZK munkájában az ajándéko
zás, támogatás, amely elsőrendűen külföldi egyetemek magyar tanszékei, intézetek, 
könyvtárak, szerkesztőségek, esetenként egyéni kutatók, mérvadó személyiségek szá
mára szükséges dokumentumok megküldését jelenti (e kapcsolatok természetesen konkrét 
„cserévé” is fejlődhetnek). A támogató tevékenység terén az OSZK jelenleg szemmel lát
hatóan országos feladatkört lát el.

d) A nemzeti könyvtár cseretevékenységét szervesebben lehetne illeszteni más 
könyvtárközi együttműködési formákhoz (így az UAP-programban hasonlóan jelentős 
szerepet vivő könyvtárközi kölcsönzéshez), és a cseretevékenység szempontjából legfon
tosabb hazai könyvtárakhoz — egyfajta módszertani szerepkör felélesztésére gondo
lunk —, s előrelépés kívánatos a reprográfiai (főleg mikrofilm-) másolatok szervezett
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igénybevételében is. Más szóval: az OSZK-gyarapodáson túllépő integratív funkciók ki
bontakoztatására hívjuk fel a figyelmet.

e) E kérdés anyagi vetülete miatt is sürgető: az OSZK csere célú könyv- és folyó
iratvásárlásra az utóbbi években már másfél millió forintot költött (részben a 2—3-ra 
csökkent kötelespéldányanyag miatt), s ha ehhez azt is hozzászámítjuk, hogy az NCS az 
európai átlagnak is megfelelő létszámmal működik, akkor az anyagi gazdálkodás raciona
lizálását is előbb-utóbb behatóbban kell megvizsgálni.

JEGYZETEK

1. Elemzésüket Id. GOMBOCZ István: Unesco-egyezmények a nemzetközi kiadványcsere szabályo
zására. = Az OSZK Évkönyve 1963—1964. Bp. 1966. 34—54.p.

2. Ld. Handbook on the international exchange of publications. Fourth ed. Ed. by Frans van- 
WIJNGAERDEN. 1978, Unesco.

3. KANEVSKIJ B. P.: Problemy sovremennogo mezdunarodnogo knigoobmena. (K voprosu о 
svobodnom potoke knig.) = Bulle ten’ Unesco dia bibliotek. t. 26. 1972. 3. no. 151 p.

4. Ld. 2. jegyzetünket.
5. GOMBOCZ István: A magyar könyvtárak nemzetközi kiadvány cseréje. Az OKDT kiadványa, 

16. Bp. 1963 .70  p.
6. Statisztikai Tájékoztató. Szakkönyvtárak. 1978 ,1979 ,1980 ,1981 .
7. Ld. Az Országos Széchényi Könyvtár 1980. és 1981. évi beszámolója. 68, 92, Ш. 72, 90.p.
8. Ld. az előző jegyzetet, 1981. évi beszámoló, 90.p.: könyv (kötet) és folyóirat (évfolyam) együtt 

számolva.
9. Jelentés a Nemzetközi Csereszolgálat munkájának felülvizsgálatáról. 1979 március—május. 

(1957/1979. sz. Vezetői Tanácsi előterjesztés.) 2., 3. és 11.p.
10. Ld. u.o. l l .p .

Könyvtári Figyelő 28(1982)6


