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EGYÜTTMŰKÖDÉS BARANYA MEGYÉBEN

ROMÁN LÁSZLÓNÉ
Bevezető gondolatok az együttműködésről
A könyvtári tvr., de különösen a IV. Könyvtárügyi Konferencia óta a könyvtárak
együttműködéséről beszélni szinte szakmai közhely. A különböző szakmai tanácskozások
tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy jól értjük ennek a követelménynek elvi
alapjait, azt, hogy a könyvtári ellátást rendszerként felfogni annyi, mint ennek egyik szük
ségszerű elemeként a könyvtárak együttműködését feltételezni és elfogadni. Egyetértünk
az együttműködés szorgalmazásának kevésbé „emelkedett”, gazdasági-célszerűségi elvei
vel és érveivel is, mert nem nehéz belátni, hogy a felesleges párhuzamosságok, a túlzott
szervezeti szétaprózottság — még a jelenleginél sokkal jobb gazdasági helyzetben is szükségtelen, luxus.
Ehhez az elvi egyetértéshez képest lassúnak tűnik az együttműködés gyakorlati
szervezése, megvalósulása, akár annak elkerülhetetlen „felülről jövő” szabályozása, akár
a könyvtárak „alulról jövő” kezdeményezései felől vizsgáljuk a változást. Pedig a könyv
tári tvr. megjelenése óta hat év, a konferencia óta is idestova másfél év telt el. Ez hosszú
idő, gyorsabb tempóra lenne szükség.
Az 5/1978. KM sz. rendelet megjelenése után — már így írt erről Futala Tibor:
„Nem odázhatjuk el sokáig a területi és szakterületi körök megalakítását és működésük
megkezdését sem. Erre annál is inkább szükség van, mivel az új tvr. és ez a mostani mi
niszteri rendelet szükségképpen minden olyan korábbi jogszabályt hatályon kívül helye
zett, amely eddig a területi és szakterületi együttműködési kezdeményezéseket szabályoz
ta.”1 Az is igaz, hogy ugyanebben a cikkben arra ösztönzi a könyvtárakat, hogy ne vár
janak külön startjelre, újabb szigorú jogszabályra, hanem lássanak hozzá az együttműkö
dési körök szervezéséhez, a szükséges gyűjtőköri és szolgáltatási munkamegosztás ki
alakításához. Az MKE XII. Vándorgyűlésén Vályi Gábor,2 az OKT elnöke — érthető
szenvedélyességgel — 1 ostorozta azt a szemléletet, amely az együttműködés hiányáért
külső tényezőket tesz felelőssé, illetve amely felülről várja azoknak a problémáknak a
megoldását is, amely pedig az együttműködésre hivatottak szemléletén, gyakorlati kész
ségén múlik.
Érthető tehát, hogy nagy érdeklődés és várakozás kíséri az Országos Könyvtárügyi
Tanács és tagozatai e tárgykörben indított vizsgálódásait, amelytől a szakmai közvéle
mény az együttműködés jelenlegi helyzetének és akadályainak tényszerű feltárását, de
még inkább az együttműködés lehetséges formáinak és módszereinek kimunkálását reméli.

Könyvtári Figyelő 29(1983)1

6

Román Lászlóné

A magam részéről a kívánatosnál lassúbb ütem egyik okának azt tartom, hogy a
könyvtári jogszabályok a területi és szakterületi együttműködési körök megalakításáról
szólva nem hangsúlyozzák kellőképpen az alacsonyabb szintű, kisebb körre kiterjedő for
mákat. Az 5/1978-as KM rendelet nem hagy kétséget afelől, hogy a területi együttmű
ködési körök szervezése a korábban megállapított tervezési-gazdasági régiók szerint, a
szakterületi pedig — természetesen — vertikálisan képzelhető. Bár a kétféle együttmű
ködés, optimális működést feltételezve, találkozhat: a régió „beépülhet” a szakterületi
vertikumba, a területi együttműködés pedig regionális-szakterületi együttműködést is ma
gában foglalhat, de a jelenlegi helyzetben, amikor sok kérdés még elvileg is tisztázatlan
és nagyon sok feltétel hiányzik, ez legfeljebb a könyvtárak együttműködésének távolabbi
célja lehet.
Addig is tenni kell a realitásokból, a mai lehetőségekből kiindulva. Úgy gondolom
az együttműködés szervezésében egyelőre szerényebb határok között kellene gondolkod
nunk, kisebb lépésekben kellene előrehaladnunk. Nem kellene egyenesen megcéloznunk
a régiót, csak az annál kisebb területi egységeket: várost és megyét, hiszen ezt a lehetősé
get is nyitva tartja a 17/1976. (VI.7.)sz. minisztertanácsi rendelet (ld. 5. § .(2) és (5) bek)
A helyi és a megyei együttműködési körök keretet adhatnak mind a területi, mind a szakterületi ellátásnak az adott földrajzi egységben. A területi ellátás szervezése érdekében,
bevonva az együttműködésbe — hálózati hovatartozásra való tekintet nélkül — minden
nagykönyvtárat, a szakterületi ellátás érdekében pedig a szakterület dokumentumait
gyűjtő kisebb, nem nyilvános (vállalati, intézményi) könyvtárakat is. A részt vevő könyv
tárak köre
természetesen - a terület sajátosságaitól (gazdasági szerkezet, művelődési in
tézményekkel való ellátottság, könyvtári helyzet, stb.) függ. Az együttműködésben való
aktív részvételt az állomány, a szolgáltatások, az anyagi és egyéb feltételek határozzák
meg végső soron. Egy bizonyos: az együttműködés nem uniformizálható, ennélfogva a
jövőbeni szabályozásnak (ha egyáltalán szükség van jogi rendezésre!) sem kellene részlete
zőnek lennie, mert az - ebben a helyzetben - csak visszafoghatja az együttműködés
gyakorlati megvalósítását.Baranya megyében —vagy akár Dél-Dunántúlon —szükségszerű
en nem lesz ugyanolyan az együttműködés, mint más megyében vagy régióban, hiszen a
területen több felsőoktatási intézményhez kapcsolt könyvtár, tudományos kutatóintézeti
könyvtár is található, amelyek közül például a POTE Központi Könyvtára már jelenleg
is a régió központi szakkönyvtáraként működik.
Summa summarum: reálisabbnak gondolom tehát az együttműködés szervezésének
azt a módszerét, ha „alulról fölfelé” kezdünk el építkezni, az alapoknál kezdjük és nem
a közép vagy felső szinteken. Reálisabbnak tartom, ha előbb egy-egy nagyvárosban,
megyében létrehozzuk a terület könyvtárainak gyűjtőköri és szolgáltatási munkamegosz
tását. És amikor ez a megyei-területi ellátórendszer már működőképes, illetve működik,
akkor lépünk tovább - az addigra elvileg-módszertanilag jól kimunkált - regionális-te
rületi együttműködés irányába. Ez a fajta „építkezés” a természetes erővonalakat követi,
míg a régió ma még tervezési-gazdasági körzetként sem nevezhető élő realitásnak.
A szervezésnek ez a menete és az együttműködésnek ez a formája nem zárja ki az
egyéb, az adott terület földrajzi határain túlmutató együttműködést (például egy-egy
könyvtárnak az országos szakterületi együttműködésbe való bekapcsolódását, vagy
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regionális feladatok vállalását), és nem semmisíti meg az eddig kialakult formákat sem.
Ellenkezőleg, az együttműködésnek ez ma olyan szervezeti kerete lehet, amely minden
más alapon szerveződő együttműködést is integrálni tud.
Mindezt szükségesnek tartottam előrebocsátani, mielőtt a pécsi könyvtárak együtt
működéséről, annak jelenlegi helyzetéről és eddigi eredményeiről szólnék.

Az együttműködés kialakulása Baranya megyében
Az együttműködés történetéről egyrészt azért kell beszélnünk, hogy bizonyítsuk
—mint másutt — Baranya megyében is eleven hagyományai vannak a könyvtárak együtt
működésének és az együttműködés története ugyanazokat az ár—apály ciklusokat m utat
ja, mint amelyek általában is megfigyelhetők. Másrészt azért, hogy összehasonlítást te
hessen az olvasó a múlt és a jelen között, és megítélhesse, hogy korszerűsödött-e az
együttműködés, azaz : jelenlegi formájában, módszerében és céljában megfelel-e a könyv
tári ellátás —jogszabályban is rögzített —korszerű elveinek. A múlt és a jelen egybevetése
alapján azt kell mondanunk, hogy a fenti cím kissé megtévesztő, mert az együttműködés
a múltban csak annyiban volt „megyeinek” nevezhető, amennyiben abban megyei háló
zati központi könyvtárak is részt vettek. A jelenlegi együttműködésben ez már nem
csupán szervezeti elem, hanem igazgatási elem is és cél is.
Az együttműködés kezdete az 1963-as 64-es évekre tehető. Inspirációt ehhez az
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása adott.3 Ebben a két
évben tulajdonképpen csak „ismerkedtek” egymással, egymás gyűjteményeivel, szol
gáltatásaival a könyvtárak. A megalakított együttműködési bizottság összegyűjtötte a
könyvtárak adatait, megvizsgálta az együttműködés lehetőségeit, elkészítette a szervezeti
és működési szabályzatát és felterjesztette a minisztériumnak. A szabályzatra válasz
nem érkezett ugyan, de ez — szerencsére — nem vette el a könyvtárak kedvét az együtt
működéstől.
1965-től 1968-ig az együttműködés három említésre érdemes eredményt hozott:
elkészült a pécsi könyvtárak közös folyóirat-lelőhelyjegyzéke; a pécsi folyóirat- és hír
lapolvasó ; a könyvtárakat és szolgáltatásaikat ismertető közös kiadvány. Ezen kívül
elsősorban információs funkciót töltött be a bizottság (az MKE, az egyes könyvtárak és
a Népművelési Tanács munkájának ismertetése),
közös rendezvényeket és kiállításo
kat szervezett.
1968-tól kb. 1974-ig terjedő időszak a bizottság működésében, a könyvtárak
együttműködésében tartalmi gazdagodást hozott. Feltehetően ebben az ismeretes —azóta
már hatályon kívül helyezett - gyűjtőköri utasítás4 is szerepet játszott. Foglalkozott
a gyűjtőkörök egyeztetésének kérdésével és konkrét kísérlet történt a pedagógia és a
pszichológia szakterületén a gyűjtés összehangolására. Sajnos, valóságos gyűjtőköri
együttműködés nem alakult ki, a szolgáltatásokban történő együttműködés pedig szóba
sem kerülhetett. Maradt a járt út: közös rendezvények, információs előadások és a folyó
iratok új lelőhelyjegyzékének elkészítése és kiadása. A működési repertoárt azonban
bővítette, hogy erre az időre esett a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia, a leendő
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új könyvtári törvény és a könyvtárak középtávú fejlesztési tervének előkészítése, ami
mind fontos szakmai témákat kínált az együttműködésben részt vevő könyvtáregyüttes
számára.
1975-től 1980 októberéig a bizottság nem ülésezett, gyakorlatilag tehát nem léte
zett, bár formálisan senki sem mondta ki megszűnését, feloszlatását. Az is igaz, hogy ez
alatt az idő alatt, kb. 1978-tól a „bilaterális” kapcsolatokban többször megfogalmazó
dott az óhaj a bizottságnak mint az együttműködés szervezeti keretének felújítására.
A könyvtári alapjogszabályoknak és minden bizonnyal a nehezebbé váló gazdasági hely
zetnek is köszönhető, hogy 1980. október 6-án a könyvtárak és a fenntartók képviselői
nek részvételével sor került a bizottság újjáalakítására. Azóta - az időközben bekövet
kezett közigazgatási változásokat figyelembe véve — Baranya megyei Könyvtárközi
Bizottság néven működik.

A Baranya megyei Könyvtárközi Bizottság
A bizottság elnevezésében a „könyvtárközi” kifejezés a hagyományokat őrzi,
korszerűbb lett volna talán, ha az „együttműködés” vagy „együttműködési kör” kifeje
zést foglaljuk bele az elnevezésbe. Ez azonban sokadrangú kérdés, és az „átkeresztelés”
bármikor elvégezhető.
Ami a bizottság szervezetét illeti, teljesen újszerű elem, hogy a megye művelődésügyének irányításáért, a nem tanácsi és nem állami művelődési intézmények működésének
koordinálásáért felelős megyei szakigazgatási szerv, a Megyei Tanács művelődésügyi
osztálya szakbizottságaként tevékenykedik. Ez a körülmény természetesen gazdagította
a bizottság funkcióit és megnövelte lehetséges feladatait is. Ugyanakkor biztosítja a
működéshez a tanács elvi, gyakorlati-szervezési és anyagi segítségét is.
A bizottság megalakulásának deklarálása után első lépés a szervezeti és működési
szabályzat* kidolgozása és az 1981. évi munkaterv elkészítése volt.
Az együttműködés egyik nagy területe a gyűjtőkörök egyeztetése és a rendelések
koordinálása. Ez utóbbi könnyebben megoldható a folyóiratrendelések esetében, így mi is
ezzel kezdtük. A POTE Központi Könyvtárának szerkesztésében és a megyei tanács
anyagi támogatásával kiadásra került „A pécsi könyvtárak kurrens folyóirat-lelőhely
jegyzéke”, majd 1982-ben —a pécsi Városi Tanács támogatásával —a változások jegyzéke
is, amelyből már látható, hogy az alapjegyzék nem csupán az információs eszköz szerepét
töltötte be, hanem a rendelések ésszerű összehangolását is szolgálta. Tervünk szerint
ebben az irányban szeretnénk továbblépni.
Nagy vállalkozás a könyvtárak gyűjtőkörének összehangolása. Ez a téma több ízben
szerepelt már a bizottság üléseinek napirendjén. Először a jelenlegi gyűjtőköröket és a
tényleges gyűjtést kellett számba venni. Ennek a munkának módszertani megvitatása
után a Megyei Könyvtár vállalta a felmérést, a felmérés tapasztalatainak összegezését,
dokumentálását, majd a továbbiakban a párhuzamosságok és a gyűjtési fehér foltok ki
*A szervezeti és működési szabályzat az OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárában 4 -6 9 9 8
leltári számon hozzáférhető.
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szűrését. Jelenleg — a bizottság legutolsó ülésén történt megegyezés alapján -- az egyes
könyvtárak év végéig döntenek arról, hogy mely területeken mondanak le a párhuzamos
gyűjtésről teljesen vagy bizonyos megkötésekkel, illetve hogy a helyileg (városban, megyé
ben) érdemes szakterületeken melyik könyvtár és milyen terjedelmű gyűjtésre vállalkozik
a jövőben.
Készül — és reméljük ez évben kiadásra kerülhet — a nagy könyvtárakat, a hálóza
tokat és a könyvtárak szolgáltatásait ismertető közös kiadvány. A kiadványban szereplő
adatok körének, a kiadvány lehetséges szerkezetének meghatározása után az adatgyűjtést
és a szerkesztés munkáját a JPTE Központi Könyvtár vállalta. Az együttműködésben
részt vevő minden könyvtár jövő évi költségvetéséből lehetősége szerint hozzájárul a ki
advány nyomdaköltségeihez.
A területi ellátásra törekvő együttműködésnek igazi értelmet az ad, ha a szolgál
tatásokra is kiterjed. Ezért a bizottság ez év májusában — a JPTE Tanárképző Karának
könyvtárvezetője tanácsára — napirendre tűzte a könyvtári együttműködés lehetséges
területeinek, és az egyes szolgáltatások központosítása lehetőségeinek megvizsgálását.
A vitában rengeteg ötlet hangzott el, olyanok is, amelyek megvalósítása jó lenne ugyan,
de anyagi helyzetünk még együttesen sem teszi lehetővé. Talán nem lesz érdektelen annak
közlése, hogy a bizottság - első lépésként - milyen döntéseket hozott.
— Lépéseket teszünk közös - lehetőleg a város területén lévő — tárolóraktár ki
alakítására. Ehhez kérjük a fenntartó tanácsok támogatását is. A raktár bérleti
díját a könyvtárak közösen fedezzék;
— 1983-tól évi két alkalommal megjelentetjük az „Új külföldi könyvek a pécsi
könyvtárakban” c. gyarapodási jegyzéket, ugyancsak közös finanszírozással;
— a közművelődési könyvtárak vállalkoztak arra, hogy segítenek az egyetemi és
főiskolai könyvtáraknak a kötelező és ajánlott irodalom biztosításában. Ennek
módszerét is meghatároztuk: a) a felsőoktatási intézmények könyvtárai meg
küldik az irodalomjegyzéket a közművelődési könyvtáraknak; b) egyeztetjük a
rendeléseket; c) a felsőoktatási könyvtárak esetenkénti értesítése alapján a közművelődési könyvtárak az állományukban lévő raktári példányokat az olvasó
teremben (vagy a helybenhasználatra alkalmas más helyiségben) helyezik el, és
tájékoztatják erről az érdekelt könyvtárakat, hogy a hallgatókat az adott iro
dalomért oda irányíthassák;
— a könyvtárakban készült - 10 tételen felüli —irodalomjegyzékeket, bibliográfiá
kat egymásnak folyamatosan megküldik;
— a megőrzésre nem kerülő folyóiratokról évenként jegyzéket készítenek és egy
másnak válogatásra megküldik. A hiányok pótlása érdekében minden év márciu
sában megküldik egymásnak a keresett folyóiratszámok jegyzékét;
— az MKE bevonásával - a könyvtári munka aktuális kérdéseiről közös szakmai
tanácskozásokat szerveznek. Törekedni fognak a továbbképzések, illetve azok
programjának egyeztetésére is;
— a pedagógia és a pszichológia területén központi katalógust állítanak fel. 1982.
július 1-től minden könyvtár egy-egy katalóguscédulát küld a pedagógiai és
pszichológiai új szerzeményekről a JPTE Tanárképző Kara Könyvtárának.
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A korábban beszerzett állományról a cédulákat folyamatosan kell küldeni, úgy
hogy a katalógust 1983 végéig teljessé lehessen tenni. (Azóta e feladatra a JPTE
Tanárképző Karának vezetősége egy négyórás munkaerőt biztosított.)
Úgy gondolom, a fenti felsorolás is jelzi, hogy az együttműködés jó irányba halad,
és ha az ilyenfajta területi együttműködés gépezete olajozottan működik majd, tovább
léphetünk néhány könyvtári feladat és szolgáltatás megyei szintű megszervezésével, majd
a régió megyei könyvtárainak megegyezése alapján kijelölhetjük a regionális feladat- ül.
szerepköröket.
A bizottságban részt vevő könyvtárak egyöntetű véleménye szerint az együttműkö
dés már eddig is fontos — a folyóiratrendelések esetében forintra is kiszámítható —
eredményeket hozott. Az a haszna pedig, hogy a könyvtárak folyamatosan tájékozód
nak egymás és az egész megye könyvtárügyéről, konkrétan nem mérhető, de azt gondo
lom, hogy messze nem elhanyagolható előny.

JEGYZETEK
1.
2.
3.
4.

FUTALA Tibor: Jegyzetek az 5/1978. (XII. 12.) KM számú rendelethez. = Könyvtáros. 29.
1979. 2.sz. 60.p.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1981. Bp. Népműv. Prop. Iroda. 1982.
34—40.p.
Az 1964/65. évad főbb népművelési feladatai. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizott
ságának állásfoglalása. = Népművelés. 11. 1964. 8.sz. 3 -6 .p .
131/1968. (M.K.11.) MM számú utasítás a tudományos és szakkönyvtárak gyűjtőköréről,
valamint a szakirodalom beszerzésében való együttműködésükről. = Művelődésügyi Közlöny.

12.1968.ll.sz. 185-192.P.
valamint
110/1972. (M.K.5.) MM számú utasítás a 131/1968. (M .K .ll.) MM számú utasítás kiegészí
téséről. = Művelődésügyi Közlöny. 16.1972. 5.s z .1 1 5 -1 1 9 .p.
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK MŰKÖDÉSI KÉRDÉSEI A RENDELETEK
TÜKRÉBEN

MÉSZÖLY MAGDA
Az utóbbi idó'ben a könyvtárostársadalom érdeklődésének homlokterébe került az iskolai
könyvtárak ügye. Konferenciák, szakmai tanácskozások és publikációk sora foglalkozott a
további lépés irányainak kijelölésével, a ma és a holnap teendőinek megállapításával. Hosszabb
ideje folyik ez a munkálat, amelynek célja az iskolai könyvtárak szakmai irányelveinek kor
szerűsítése, illeszkedve a tanácsi és szakszervezeti közművelődési könyvtári szolgálat hasonló
vállalkozásához. (A szakszervezeti könyvtárak szakmai irányelveinek új változata már érvénybe
is lépett.) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, mint a feladat felelőse 1982. novem
ber 2-án vitte az Országos Könyvtárügyi Tanács Közművelődési és Iskolai Könyvtári Tagoza
tának meghívottakkal kibővített ülése elé az új szakmai irányelvek tervezetét, amelyet 1982.
október 6 -7-én a megyei könyvtárigazgatók tanácsa is megvitatott.
Úgy véljük, hogy az itt közrebocsátott írás az iskolai könyvtári szolgálatot szabályozó
három dokumentum elemzésével, s ennek során a rendezést vagy újrarendezést kívánó prob
lémák feltárásával hasznos segítséget nyújthat az iskolai könyvtárak irányelveinek reformján
dolgozó szakembereknek, ( - a szerk.)

A Művelődési Közlöny 1981. lő.szrban megjelent a művelődési miniszter 128/1981.
(M.K.16.) MM. sz. utasítása az iskolai könyvtárak működési szabályzatáról. (A további
akban: Működési Szabályzat.) A régóta várt jogszabály is indokolja, hogy a rendeletek
tükrében áttekintsük az iskolai könyvtárak fejlődését az elmúlt két évtizedben. Három
dokumentumot vizsgáltunk meg az alábbiakban : az említett működési utasítást, az iskolai
könyvtárak mai helyzetét megalapozó, 54/1959. (M.K.18.) MM. sz. művelődésügyi mi
niszteri utasítást (a továbbiakban: Kezelési Szabályzat) az iskolai könyvtárak egységes
kezelési szabályzatáról és a két utasítás közötti időszak orientáló dokumentumát: Irány
elvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javítására megjelent a Művelődésügyi
Közlöny 1971. évi 24. számában (a továbbiakban: Irányelvek).
Vizsgálódásunk legfontosabb kérdése az, hogy a fentiek hatására mennyire sikerült
könyvtárrá szervezni az iskolai könyvgyűjteményeket és milyen feladatok várnak még meg
oldásra. Pedagógiai kérdéseket csak annyiban érintünk, amennyiben az iskolai könyvtárak
állapota elősegíti vagy nehezíti a pedagógiai feladatok megvalósítását.

A könyvtár célja és feladatai
A Kezelési Szabályzat szerint a tanári könyvtár célja a pedagógusok szaktárgyi és
ideológiai fejlődésének, képzésének támogatása és az oktatás szemléltetésének elősegítése;
az ifjúsági könyvtár célja az oktatás támogatása, a tanulmányi színvonal emelése, a ta

Könyvtári Figyelő 29(1983)1

12

Mészöly Magda

nulók szocialista nevelésének elősegítése. Az ifjúsági könyvtár ebből következő feladatai:
a kötelező és ajánlott irodalom biztosítása mellett támogassa a könyvtár az egyes tantár
gyak tanítását, keltse fel az érdeklődést a tananyag mélyebb tanulmányozására és irá
nyítsa a tanulókat szórakoztató olvasmányaik kiválasztásában. (1. §./1/, 2. §./l/).
Már ebből is kiderül a Kezelési Szabályzat legnagyobb hiányossága: nem tekinti
egységes könyvtárnak az iskolai gyűjteményeket, hanem rögzíti a sok évtizedes kettős
séget, holott a gyakorlat ezt már 1959-ben is túllépte: a tanárok java a tanári könyvtár
ból is adott olvasnivalót diákjainak. Talán ez a felfogás is közrejátszott abban, hogy a
jelentősebb gyűjteményekkel rendelkező iskolák (elsősorban középiskolák) ifjúsági
könyvtára több helyütt sorvadozni kezdett, míg a tanári könyvtár szépen gyarapodott.
Különösen az újonnan szerveződő iskolai könyvtárakat volt kár kettőzésre biztatni.
Ezt a hibás irányt az OPKM már a hatvanas években igyekezett korrigálni, szorgalmazva
a két állomány összevonásé tilletve az egységes könyvtárak szervezését.
Az Irányelvek, jellegükből adódóan, nem célokat, hanem követelményeket állí
tottak az iskolai könyvtárak elé:
. .az oktatás korszerű igényeinek megfelelő iskolai
könyvtárak fejlett rendszerére van szükség” (I. 2. bek.). S tovább: „Korszerű iskolai
könyvtárakat kell kifejleszteni minden szakosított oktatást nyújtó általános iskolában,
minden középiskolában a tanulók és nevelők közös használatára” (I. fej. 1. bek.). Meg
jelent tehát a közös könyvtár fogalma hivatalos dokumentumban is, de a továbbiakban
elbizonytalanítja: „Különös gondot kell fordítani a napközi otthonok, tanulószobák. . .
könyvtárainak fejlesztésére” (I. fej. 4. bek.). Tudvalevő, hogy a napközi otthon —orszá
gosan egy-két kivételtől eltekintve — és a tanulószoba az iskola szerves része. Egységes
iskolai könyvtár esetén a napköziben, vagy a tanulószobában csak ennek lététéiről lehet
szó! Szerencsére a gyakorlatban a közös, egységes könyvtár követelménye elhomályo
sította a napközik és tanulószobák önálló könyvtárakkal való ellátását, s a legtöbb helyen
hozzá sem kezdtek, vagy beolvasztották a napközikben lévő állományokat az egységes
könyvtárba.
A Működési Szabályzat nem fogalmaz meg célokat, csak feladatokat. Már adott
nak tekinti az egységes iskolai könyvtárat, de feladatait az előzőeknél jóval szűkebbre
szabja: „Az iskolai könyvtár feladata, hogy biztosítsa az iskola nevelő-oktató munkájához
szükséges könyveket, folyóiratokat és egyéb információs anyagokat; — segítse a tanulók
olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását; — előmozdítsa a pedagógusok szakirodalmi
igényeinek kielégítését” (6. pont). Szűkszavúsága ellenére két ponton m utat előrelépést
az előzőkhöz képest: 1.) a könyvek és folyóiratok mellett megjelennek ,,egyéb informá
ciós anyagok” is; 2.) az Irányelvek szelleméből és az elmúlt két évtized iskolai könyvtári
munkájából fakadó kivánalom realizálását várja el: a tanulók olvasóvá válását, könyvtári
tájékozódásának elősegítését.

A könyvtáros feladatai
A Kezelési Szabályzat szerint az ifjúsági könyvtáros „feladata a könyvtár propa
gálása, használatának megismertetése, foglalkozás az egyes tanulókkal, olvasmányaik
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irányítása. . . A könyvtárosnak el kell érnie, hogy mire a tanuló az iskolát elhagyja,
felismerje a könyvek szerepét tanulmányaiban, az ismeretszerzésben és a szórakozás
ban egyaránt. Tájékozottnak kell lennie a könyvtárak használatában, ennek megfelelő
en a könyvtáros feladata a tanulókkal a katalógust megismertetni. . .” (2.§./4/). E fel
adatok kiegészítik az iskolai könyvtár céljának meghatározását. Velük egybevetve már
korántsem érezzük jelentős előrelépésnek a Működési Szabályzat kívánalmait, mert
előde sokkal konkrétabban fogalmazta meg az olvasóvá nevelés igényeit, ha nem is hasz
nálja ezt az azóta divatba jö tt kifejezést. Fontosnak tartjuk, hogy a Kezelési Szabály
zat a tanulókkal való egyéni foglalkozást hangsúlyozta, mert ez mostanában mintha
elsikkadna az iskolák — és a könyvtárosok —szemléletében. A könyvtárhasználati órák
olyan változatos didaktikai megoldásokkal kecsegtetnek, az iskolavezetés, a szakfelügye
let számára egyaránt annyival megfoghatóbbak az egyéni foglalkozásoknál (mérhetők,
elemezhetők, ellenőrizhetők), hogy sok könyvtáros szívesebben választja az olvasóvá ne
velésnek ezt a formáját, mint az egyéni foglalkozásokat. A tan terv is — az általános is
kolában különösképpen — a csoportos könyvtárlátogatásra épít. Mintha elfeledkezett
volna arról, hogy az olvasás egyéni tevékenység! A csoportos „olvasóvá nevelésiben
kissé elmosódott az igényes olvasó eszménye.
Az Irányelvek nem foglalkoznak külön a könyvtáros feladataival. A Működési
Szabályzatban is csak annyit találunk összefoglalóan: „az iskolai könyvtárosok feladatait
a rendtartások tartalmazzák” (21. pont). Az általános iskolai, gimnáziumi és szakközép
iskolai rendtartások „Olvasómozgalom. Könyvtár” c. fejezete így foglalja össze a könyv
táros feladatait: „. . .felelős a könyvtár rendeltetésszerű működéséért: gondoskodik az
állománygyarapítás lebonyolításáról, biztosítja az állomány rendjét és az abban való
tájékozódást, vezeti a leltárt, a kölcsönzési nyilvántartást, ügyel a könyvtárhasználat
szabályainak betartására, az igazgató által meghatározott és órarendben rögzített időben
könyvtári órákat ta rt”1. Ezenkívül ,Д folyóiratok évfolyamainak beköttetéséről a könyv
táros gondoskodik”2 . Az általános iskolai rendtartás tovább megy és az önálló tájékozó
dásra nevelésben is szerepet ad a könyvtárosnak, amennyiben „a könyvtár tervszerű és
módszeres működtetésével járul hozzá”3 a nevelőtestület ilyen fáradozásához, valamint
figyelemmel kíséri a tanulók könyvtárban folytatott munkáját, megfigyeléseiről tájé
koztatja a pedagógusokat és javaslataival részt vesz az iskola pedagógiai irányításának
megtervezésében és a nevelési célkitűzések megvalósításában. Kimondva vagy kimon
datlanul, mindkét szabályzat és a rendtartások is természetesnek tartják, hogy a könyv
táros feladata az iskolai könyvgyűjtemény könyvtárrá szervezése.
Milyen könyvtárakra van tehát szüksége az iskoláknak? A célok és feladatok tük
rében azt látjuk, hogy a könyvállomány alkalmas kell, hogy legyen a korszerű nevelő-ok
tató munka támogatására, a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítésére, a ta
nulók könyvtárhasználóvá nevelésére. Mindehhez szükség van könyvekre és egyéb doku
mentumokra, helyiségre, amelyben ezek elhelyezhetők és használhatók, könyvtárosra,
aki a gyűjteményt használatra alkalmassá teszi.
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Gyűjtőkör
A Kezelési Szabályzat a tanári és ifjúsági könyvtár gyűjtőkörét a könyvtárak céljai
ból levezetve adja meg. A tanári könyvtárba a szaktárgyak legújabb tudományos ered
ményeivel foglalkozó összefoglaló műveket, a szükséges(?) pedagógiai szakirodalmat,
a marxizmus-leninizmus alapvető munkáit, a tájékoztatást segítő kézikönyveket, szó
tárakat, lexikonokat, szépirodalmi műveket, valamint folyóiratokat és azok összegyűj
tö tt évfolyamait, az ifjúságiba pedig a kötelező és ajánlott irodalmon túlmenően a szak
tárgyi ismeretek elmélyítését szolgáló ismeretterjesztő és ifjúsági irodalmat és а ,ДеИеtő
ség szerint” a legfontosabb kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat szánja (1. §/3/,
2. §./3/).
Az Irányelvek irányszámokat adnak a gyűjtőkör helyes arányainak kialakításához.
Az általános iskolákban tanulónként 5 kötet, de legalább 2000 kötet kívánatos, közép
iskolákban tanulónként 10, de legalább 3000 kötet. Ennek megoszlása 40% szépiroda
lom és 60% szakirodalom, azaz „népszerű tudományos és ismeretterjesztő irodalom”
kell, hogy legyen, de a kötelező olvasmányokból 5 tanulóra egy, az ajánlottakból 10
tanulóra 1 kötetnek kell jutnia. (II. 1.31 és 1.32 pont). Ezek az irányszámok reálisak is
lennének, ha az új tantervek nem adnának széles körű választási lehetőséget irodalomtanároknak — főképp a középiskolákban — a feldolgozandó művekből. További igénye
ket jelent a jelenleg bevezetésre kerülő fakultációs tan tervek szépirodalmi könyvigénye.
A „kötelező olvasmányok” évtizedekig statikus köre is oldódóban van, rugalmasabb
szemlélet kezd érvényesülni e téren is; ezért helyesebb volna nem a példány számokra,
hanem a művekre vonatkozóan előírni a 60%-nyi tudományos és ismeretterjesztő, s a
40%-nyi szépirodalmi arányt. így várható, hogy nemcsak a kötelező és ajánlott szépirodalmi művekről lehet megfelelő példány számban gondoskodni, hanem a kötelező
irodalomként meg nem adott költői életművek néhány példányáról is.
A Működési Szabályzat gyűjtőkörre vonatkozó része néhány jelentős újdonságot
hoz (7. pont). A már említett audiovizuális ismerethordozókon („egyéb információs
anyagok”) kívül körvonalazódik benne a helytörténeti gyűjtemény iskolai változata is.
E szerint a gyűjtőkörbe tartozik az iskola névadójának munkássága és a róla szóló iro
dalom, valamint a tanárok és a volt diákok publikációi. Az utóbbi különösen érdekes
lehet, kivált, ha a kéziratos anyagra (iskolai dolgozatok, pályázatok stb.) is kiterjesztik
a gyűjtést. Ugyancsak régóta aktuális volt már a tankönyvek gyűjtőkörbe való felvétele.
Kiegészítenők ezt azzal, hogy a tankönyvek ne a kölcsönzést szolgálják, hanem kézikönyvtári példányként a délutáni tanulást és a tanárok tájékozódását (tantárgyi kon
centráció stb.) segítsék. Más iskolatípusok tankönyveinek gyűjtése is indokolt lehet,
különösen az általános iskolákban: a nyolcadikosok pálya- illetve továbbtanulási válasz
tásában támpontul szolgálhat; ha a tanulók átnézhetik a különféle iskolák tankönyveit.
Mégis, a legnagyobb előrelépésnek azt tartjuk, hogy ez a szabályzat a gyűjtőkör
első helyén említi a kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat, bibliográfiákat, szemben
elődjével, amely ezeket csak a lehetőséghez képest ajánlotta beszerzésre.
Van azonban egy olyan követelménye a Működési Szabályzatnak, melyet egy
aránt fölöslegesnek és megvalósíthatatlannak tartunk: a magyar és a világirodalom kiasz-
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szikusainak gyűjteményes munkáit is gyűjtésre javasolja. A világirodalom sokkal több
klasszikust tart számon, mint amennyit a művelt értelmiség világszerte olvas, és még
többet, mint amennyit az iskolai oktatás — akárcsak a felsorolás erejéig is — nyilván
tart. A világirodalom klasszikusainak „nagyvonalú” gyűjtése, ha el is tekintünk az amúgyis kérdéses arány számoktól, torzulásokat idézhet elő az állomány arányaiban és rövid
idő alatt jelentős inkurrenciát termelhet.
Nem eléggé tisztázott a folyóiratokra vonatkozó rész sem. Helyesen megismételve
elődeit, a Működési Szabályzat ezt a kiadványtípust is a könyvtárak gyűjtőkörébe utalja.
Sok iskola, ha elő is fizeti ezeket az „újságokat” , nem kezeli könyvtári dokumentumként.
Az is előfordul, hogy a könyvtártól függetlenül, egy-egy tanár kezelésében élnek önálló
életet a folyóiratgyűjtemények. Egységes könyvtári kezelésük megvalósítására pedig
nagy szükség van. Helyes lenne azonban tematikailag pontosabban behatárolni a gyűjtési
területet, mert az általános iskola magyar nyelvtani tantervében szereplő 5—6 megneve
zett címen túl, a tantervek leginkább csak módszertani és szakfolyóiratokról beszélnek.
A rendtartások az elég elszórtan jelentkező minisztériumi ajánlásokra utalnak ebben a
kérdésben. Tapasztalatunk szerint a tudományos szintű folyóiratok alig használhatók
az iskolában; egyéb, a tantárgyakhoz kötődő folyóiratokra (Magyar Nyelvőr, Fizikai
Szemle stb.) és ismeretterjesztő lapokra (Élet és Tudomány, História stb.) azonban nagy
szükség van. Ezek mellett az általános tájékozódást szolgáltató folyóiratoknak (Valóság,
Élet és Irodalom stb.) is be kell kerülniük az állományba. Nem ártana néhány intézkedés
a folyóiratok tárolásáról, feltárásáról, állományvédelméről és selejtezési határidejéről.
A rendtartás a könyvtáros feladatává teszi a köttetési; ennek a rendelkezésnek azonban
csak a tárolási idő meghatározásával összefüggésben van értelme, hiszen a néhány év múl
tán kiselejtezhetőknek elég a tékázás is. Azonban nincs intézkedés arról, hogy mely folyó
iratok hány év után selejtezhetők. Vigyázni kell ennek megállapításánál, mert sok esetben
a pedagógusok kezén tovább „él” egy-egy folyóirat, mint általában a kisebb közművelő
dési könyvtárakban. A köttetéssel nő a folyóirat értéke; a Működési Szabályzat még a
folyóiratok leltári nyüvántartásáról sem intézkedik, nemhogy az értéknövekedés regisztrá
lásáról. A pedagógusok többsége nem szakképzett könyvtáros, számukra ezek a kérdések
nem magától értetődőek; ezért a Működési Szabályzattól elvárható, hogy legalább a fi
gyelmet hívja fel megoldásukra.

Gyarapítás
A Kezelési Szabályzat szerint „az állományfejlesztés az igazgató kötelessége”
(3. §. /1/) — figyelembe véve a tanulók és nevelők létszámát. Az Irányelvek ugyanezt
mondja, kibővítve a könyvtáros közreműködésével (II. 1/33 pont). A Működési Szabály
zat nehezebb feladatot ró a könyvtárosra: „A könyvtáros állománygyarapítási munkája
során végrehajtja az igazgató utasításait, figyelembe veszi a testület és az ifjúság képviselői
nek véleményét” (8. pont). Meglepő, hogy csak az ifjúság képviselőinek véleményét kell
figyelembe venni, s nem a használókként jelentkező tanulókat. Ki képviseli az ifjúságot a
könyvtárban? És mi értelme lenne, hiszen valamennyi tanuló tagja vagy tagja lehet a
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könyvtárnak. Hogyan alakíthatja ízlésüket, ha egyéni igényeikről nem tájékozódik? Vagy
beszélgetni beszélgethet, de csak a képviselők véleményét kell figyelembe vennie?
Nézzük az igazgató utasításainak végrehajtását. A könyvtárosok még csak hallanak
valamit az alapfokú tanfolyamokon a könyvpiacon való tájékozódásról, az állomány épí
tés alapelveiről, a gyűjtemény jellegről, de az igazgató? A pedagógus önállóságára egyre
nagyobb súlyt helyez az oktatásügy. Helyes lenne, ha ezt az önállóságot az iskolai könyv
táros is megkapná az állományfejlesztés kérdéseiben. Az igazgató felelős az iskola —s ben
ne a könyvtár —egész működésért, természetes tehát, hogy ellenőrzi és irányítja a könyv
tár munkáját is, — de talán az állománygyarapítás részleteibe nem kellene beleszólnia.
Hogyan gyarapszik az állomány? A Kezelési Szabályzat nem részletezi ezt a kér
dést, csak felsorolja a beszerzés módjait: vétel — ajándék — csere (3. §. /5/). Az Irány
elvek fölhívják a figyelmet a Könyvtárellátó szolgálatára. A Működési Szabályzat meg
ismétli, hogy a könyvtár vétel, ajándék és csere útján gyarapszik. Nyomban — végre! —
fel is hívja a figyelmet arra, hogy gyűjtőkörbe nem tartozó művet még ajándékba se
fogadhat el (8—9. pont). Sem az első, sem a második szabályzat nem fejti ki a cserét.
Könyvtáraink saját* illetve anyaintézményük kiadványait cserélik el, de nem saját állo
mányukat. Kiadványai az iskoláknak általában nincsenek; akkor hát mit bocsátanak cse
rére? A 3/1975. (VIII. 17.) KM.-PM. számú rendelet módot ad ugyan bizonyos esetek
ben az állományhoz tartozó egyes művek vagy állományrészek cseréjére, de reméljük,
hogy ennek nyomán nem került értékes mű magángyűjtők kezébe. A régi állományok
szükséges reviziója ugyanis szinte kínálta az alkalmat arra, hogy egyes, a „gyűjtemény
be nem tartozó” kiadványokon valahogy, netán „csere” útján túladjanak. Nem lenne
fölösleges még most sem ezeknek a „cserelehetőségekének a pontosabb körülhatárolása.
A költségvetési keret felhasználásáról szóló rendelkezésekben folyamatos fejlődést
láthatunk. 1959-ben a hitel 50%-ának szabad felhasználása már nagy előrelépést jelentett
(Kezelési Szabályzat, 3. § /1/). Ez a szempont 1971-ben kiegészült a folyamatosság köve
telményével, (Irányelvek 1.33 pont) és bővült 1981-ben azzal, hogy a költségvetési keret
kb. 70%-át a Könyvtárellátónál kell lekötni s a keret felhasználásáért a könyvtáros felelős.
Az ő tudtán kivül más nem vásárolhat a könyvtár számára (Működési Szabályzat, 11.
pont). A pénzügyek mindig gondosan ellenőrzöttek, ezért éppen vetületűkben látszik
leginkább, milyen nehéz dolga van a könyvtárosnak, hiszen állománygyarapító munká
jában a rendtartásban kijelölt feladatok, az igazgató utasításainak végrehajtása és a beszer
zési keret helyes felhasználása egyaránt kötelezi. A függetlenített könyvtárosok számára
is sok problémát okoz a hármas kötöttség, ám még inkább riasztja a részmunkaidős, tisz
teletdíjas, vagy társadalmi munkában működő könyvtárosokat.
Összegezésül: A könyvtáros szerepét és felelősségét az állomány gyarapításában egy
értelműbben kellene megfogalmazni, a jelenleginél szélesebb hatáskört kijelölni számára.
Mert a túlzott korlátozás a legáldozatosabbakat is elriasztja, főképp ha csak részmunkaidőben vagy társadalmi munkaként könyvtároskodnak.
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Állománybavé tel
Az állománybavételről részletesen intézkedik a Kezelési Szabályzat. Felsorolja i
leltárkönyv rovatait, különbséget téve a többkötetes és több példányban beszerzett mű
vek között. Foglalkozik az állományapasztás (törlés) leltári vonatkozásaival is (3. § d—e).
A Működési Szabályzat az egész kérdéskört a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú rendelet
hatáskörébe utalja (15. pont). Ebben az a legnagyobb pozitívum, hogy az iskolai könyv
tárakat az egységes magyar könyvtári rendszer tagjainak tekinti. A Működési Szabályzat
ból azonban hiányoljuk az iskolai könyvtárak állománybavételének speciális problémáit.
A könyvtárosok igyekezete ellenére, hogy szabályosan vezessék nyilvántartásukat, igen
sok a megoldatlan kérdés e téren. Nem gondolunk természetesen arra, hogy az ilyen sza
bályzat aprólékos könyvtárkezelési ismereteket adjon, de arra igen, hogy utaljon olyan
dokumentumokra, melyekben ezek megtalálhatók, illetve a Működési Szabályzatot egé
szítse ki egy módszertani útmutató. Szaporítja a leltározási problémákat az audiovizuális
ismerethordozók állománybavétele és a brosúranyilvántartás mikéntje is. Ez utóbbiról
ugyan a fentebb említett rendelet intézkedik, de az iskolák számára továbbra is nyitott
kérdés a fogyóanyag nyilvántartása és apasztása.

Helyiség, raktár, állományvédelem
A könyvtár elhelyezésének kérdéseit mindhárom dokumentum tárgyalja. Nem a
könyvtárosok hatáskörébe esik, hogy épülnek-e iskolák könyvtár nélkül vagy sem, hogy
a fakultáció tanterem igénye elnyeli-e a már működő önálló könyvtárhelyiségeket vagy
sem. (Sajnos, több helyütt igen.) Az Irányelvek viszonylag szerény követelményei se
valósultak meg általánosan (II. 1.2 pont).
A Kezelési Szabályzat a tanári és ifjúsági könyvtár számára egyaránt külön helyi
séget tart kívánatosnak, vagy legalább egy-egy, a tanári szobában., illetve az ifjúsági szer
vezet szobájában elhelyezett ,jól zárható szekrényt” (1. §. /2/, 2. §. /2/). A Működési
Szabályzat már zárható helyiséget igényel az állomány szabadpolcos elhelyezésére.
Ha ez nem biztosítható, legalább a könyvtár könnyű hozzáférhetőségét írja elő (13.
pont). Azonban ha a kérdést az iskolai élet mindennapjai szempontjából tekintjük, ön
álló helyiség híján aligha lehet egyaránt eleget tenni a könnyű hozzáférhetőség és a
zárhatóság követelményének. A könnyű hozzáférhetőség általában a nevelőtestületi vagy
a KISZ-szobát, esetleg egy vagy több tantermet, kabinetet jelenti; ezek ugyan jól meg
közelíthetők, de az ott elhelyezett könyvekért a terem gazdája nem vállal felelősséget,
a könyvtáros pedig nem tehető felelősség, hiszen a helyiséget jelenléte nélkül is használ
ják. Ilyen esetekben a szabadpolc sem jöhet szóba, mert az állományvédelem legelemibb
feltételei is hiányoznak. így az a helyzet, hogy hazánkban számos iskola talán már ren
delkezik jó állománnyal, de megfelelő helyiség nélkül rosszul hasznosítja. A Működési
Szabályzat nem is említi a zárható szekrények esetleges beállítását; kétségtelen, hogy
ez rosszul hangzana mind a könyvtáros, mind az olvasó fülében. De még rosszabbul
hangzana - ha beszélnénk róla —, a szétszóródott könyvállomány, az elveszett könyvek
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(ne gondoljunk lopásra; elég, hajószándékkal veszi a könyvet bárki magához), és az anya
gilag felelőssé tett könyvtáros! Szomorú, ha egy iskola könyvtárából, mire oda jut, hogy
önálló helyiséget kapna, hiányoznak az alapvető kézikönyvek, szakmunkák. Mennyire
nem túlzott ez az aggodalom, arra hadd idézzünk a Köznevelés c. lapból néhány sort:
. .Vigyék, vegyék el a könyveket a gyerekek, amikor csak eszükbe jut, nézzék, olvas
sák, játsszanak vele. . . Nem hozzák vissza a szabadon szétcipelt könyveket? Istenem, hát
nem hozzák! Oda kellene eljutni, hogy a kollégiumokban és iskolákban a könyv fogyó
eszköz legyen a leltári készletben. . . Elveszti vagy sem, visszaviszi vagy elfelejti, bemaszatolja és továbbadja — ezek nem felesleges, csak éppen mellékes kérdések. . .”4 Ezek a so
rok, ha a későbbiekben kaptak is cáfolatot, néhány éve a magyar pedagógusok központi
hetilapjában jelenhettek meg! Ez a szemlélet tehát él, ha nem is uralkodik az iskolai
könyvtárakkal foglalkozó pedagógusok körében. Pedig az iskolai könyvtárak állományát
— s ezt meg kell magyaráznunk a pedagógusoknak is —nem valamely életidegen „muzeá
lis” szempont miatt kell megőrizni, hanem a mindennapi használhatóság érdekében.
Az alapvető tájékoztatási segédkönyvek, szakkönyvek elveszése megbéníthatja a könyvtár
egész működését, pótlásuk lehetetlen, vagy fölös terhet ró az amúgyis szűkös költségvetésre. Ezért az állományvédelem nem öncélú, de pontosan körülhatárolt, átgondolt
megfogalmazása elengedhetetlen a kezelési utasításban. Sajnos, ezzel adósunk marad a
Működési Szabályzat.

Kölcsönzés
A Kezelési Szabályzat gondosan szabályozza a kölcsönzés rendjét (3. §. /3 /k m). Az átvételt aláírással ismerteti el, meghatározza a kölcsönzési időt és a kölcsönözhető
darabszámot. Intézkedik az elveszett könyvek értékének megtérítésére vonatkozóan.
Kétségtelen, hogy ezeket a szabályokat sok mindenben lehetne módosítani, korszerűsí
teni (pl. a kölcsönzési füzet helyett vannak korszerűbb megoldások is stb.),vagy lehetne
utalni a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú rendelethez kapcsolódó irányelvekre, amelyek
foglalkoznak többek között a térítés kérdésével, de nem lenne szabad e problémakört
említés nélkül hagyni, amint ezt a Működési Szabályzat teszi.

Állományellenőrzés
Az állomány ellenőrzését a Kezelési Szabályzat részletesen kifejti, az Irányelvek
nem foglalkoznak vele, a Működési Szabályzat pedig a 3/1975. (VIII. 17.) KM—PM ren
deletre hivatkozik. Kívánkoznék azonban a hivatkozás mellé egy kiegészítés, amely az
iskola sajátosságából adódik; s amit a Kezelési Szabályzatban meg is találunk (3 .§ ./6/ a):
szorgalmi időn kívül (téli, tavaszi, nyári szünetben) kell a leltárt (állományellenőrzést)
elvégezni, az igazgató vagy megbízottja közreműködésével.

Könyvtári Figyelő 29(1983)1

Az iskolai könyvtárak működési kérdései. ..

19

Raktári rend
A raktározás rendjéről mindhárom dokumentum beszél. Az Irányelvek raktári fo
lyóméterekről szól a könyvállomány elhelyezése kapcsán. A Kezelési Szabályzat foglal
kozik a rendezetlen állományok kérdésével, jelezve, hogy a könyvtároson kívül más ne
velők is bevonhatók ebbe a munkába (3. §./3/h). Ez fontos intézkedés, mert egyetlen
ember számára kisebb állományok rendezése is keserves fizikai munkát jelenthet, és kés
leltetheti a könyvtár használhatóvá válásának időpontját. Lelkileg is rossz hatással lehet
a könyvtárosra az, hogy kollégái napi 3 —5 órát tartanak, míg ő napi 8 órán keresztül
több mázsa —legtöbbször piszkos, poros - könyvvel gyűrkőzik. Kívánatos, hogy legalább
a nagyobb könyvigényű szakok tanárai vegyenek részt e munkába, már csak azért is,
mert ily módon kitűnő állomány ismeretre tehetnek szert.
A továbbiakban a Kezelési Szabályzatot már nem tarthatjuk ennyire szakszerűnek.
A raktári rendet két csoportra, ismeretterjesztő és szépirodalmi részre bontja, s csak
5000 kötet fölött kíván további szak szerinti bontást. Láthatólag nem számol az állomá
nyok jelentős gyarapodásával. Nem említi külön a kézikönyvtárat sem. Előírja viszont a
raktári jelzetet a könyv gerincén és a címlap verzóján (3. §. /4/a-b); sajnálatos, hogy ezt
a Működési Szabályzat nem kívánja meg. Feltehetően csak a Könyvtárellátótól beszerzett
könyvekre gondol, — annak ellenére, hogy csak a költségvetés 70%-át tartja szükséges
nek (helyesen!) o tt felhasználni. Nem számol az esetleges régebbi, de használható állo
mányrészekkel és a könyvárusi forgalomba nem kerülő kiadványokkal sem. Viszont
kiemeli a kézikönyvtárat és a folyóiratgyűjteményt, s mindkettő helybeni használatát
írja elő. Ezzel régi hiányosságot pótol. Helyeselhetően a raktári rendet az országosan
használatban levő raktározási táblázatok alapján kívánja meg. Hiányoljuk azonban az
audiovizuális anyag raktározására és forgalmazására vonatkozó intézkedést; ebből még
komoly gondok adódhatnak az iskolákban.

Letétek
A Kezelési Szabályzat a letéti rendszert a tanári kézikönyvtár kapcsán említi, s
külön nyüvántartási lapot ír elő (3. §./3/m). Az Irányelvek erről nem szólnak, jóllehet
a hetvenes évek elején már itt-ott megjelentek a szaktantermek. A Működési Szabályzat
tudomást vesz a szaktantermekről (kabinetek) és a másodpéldányokból a következő
letétek kialakítását tartja szükségesnek: „a szaktantermekbe és az alsó tagozatos osztálytermekbe a tanítás-tanulás kézikönyvtára tanórai használat céljából; - a napközis csopor
tok termeibe a tanulást segítő könyvek és az irodalmi ízlést segítő, kiegészítő szépiroda
lom ” (26. pont). Ha a tantárgyakhoz kötődő kézikönyvekre gondol, miért kerülnek ide
a tanítás kézikönyvei? A módszertani útm utatók, tanári kézi- vagy segédkönyvek nem
tanórai használatra valók, hanem a pedagógusok felkészülését szolgálják. Nem letétbe,
hanem hosszabb időtartamú kölcsönzésre, esetleg fogyóanyagként adandók a pedagógu
soknak. Bizony nem ártana a pontosabb meghatározás, megemlítve, hogy a szaktanter
mekben a szaktárgyak
és határterületeik kézikönyveinek (lexikonok, szótárak,
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atlaszok stb.), egy példányban, azoknak a kiadványtípusoknak pedig, amelyeket a tanulók
munkaeszközként (pl. forráskiadványok, kétnyelvű szótárak stb.) használnak az órákon,
több példányban kell meglenniük. Hiányérzetünk annál nagyobb, hogy tudvalévőén
számos iskola működik már kitűnő szaktantermi letétekkel; lenne honnan példát venni.
Egyébként a szaktantermi letét nemcsak a középiskolákban, hanem az általános isko
lákban is aktuális probléma. Különösen fontos szerepük van a letéteknek a könyvtárhelyi
ség nélkül működő iskolákban. A pontosabb útbaigazításnak ugyanakkor egészséges kor
látozó hatása is lehetne oly esetekben, amikor a szaktanár túlzott igénnyel áll elő, és
szaktantermének letétjéből „professzori kézikönyvtárat” szeretne kialakítani. Minden
képpen hiányzik a letétek nyilvántartásának szabályozása és a letétekért vállalt felelősség
tisztázása.

Állományfeltárás, katalógusok
Iskolai könyvtáraink leggyengébb pontja a „használatra alkalmassá te tt” állomány,
azaz a feltárás, a katalógusok szerkesztése. E nélkül pedig könyvhasználatra még csak
lehet nevelni a tanulókat, de könyvtárhasználatra lehetetlen.
A tantervek előírják a könyvtár használatának megismertetését. A raktári szakrend
megismerése elsősorban gyakorlat dolga: ha a tanulók gyakran járnak a könyvtárba, s a
könyvtáros az alapvető tudnivalókkal megismerteti őket, hamarosan jól kiismerik magu
kat. Nem nehéz az alapvető kézikönyvek (elsősorban az alfabetikus rendszerű lexikonok,
szótárak) forgatását sem megtanítani. Ebben a szaktanároknak van kulcsszerepe : ha gyak
ran adnak kézikönyvekre alapozott feladatokat, a tanulók gyorsan megtanulják kezelé
süket.
Gondoljunk azonban arra, hogy a raktári rend - ha követi is a raktári táblázato
kat - könyvtáranként sok eltérést m utathat, a kézikönyveket pedig használhatják a
tanulók a szaktantermekben is, sőt otthon is lehet sokuknak lexikona, szótára; a raktá
ri rend megismerése tehát nem ad minden könyvtárra érvényes ismereteket, a kézikönyv
használata pedig nem feltétlenül könyvtárhoz kötött. A tényleges könyvtárhasználat alap
jait a katalógusok használatában kell lássuk. A tudatosan válogató olvasó egyik jellem
zője, hogy szerzők szerint, vagy szerzők szerint is válogat a szép- és szakirodalomból,
illetve képes a szakkatalógust használni.
Az iskolai könyvtárak raktári szakrendje az általános iskolákban a szakirodalmi
tájékozódást jószerivel kielégíti, a középiskolák, elsősorban a gimnáziumok szakirodalmi
tájékozódását pedig csak igen következetesen szerkesztett, kellően mélyített szakkataló
gusok tudhatnák hasznosan szolgálni.
A Kezelési Szabályzat még járatlan úton tette meg az első lépéseket, mert megjele
nése előtt nem beszélhettünk könyvtárrá szervezett iskolai könyvállományokról, nem
volt követelményként megfogalmazva az önálló tájékozódásra, az olvasóvá való nevelés
sem. 1000 kötet alatt betűrendes, felette betűrendes és szakkatalógus szerkesztését kí
vánta meg. Nem utalt az érvényes dokumentumleírási szabályzatra, helyette felsorolta a
feltüntetendő adatokat. Felhívta a figyelmet a nyom tatott cédulák rendelésére és lehe
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tőséget kínált más katalógusfajták szerkesztésére (3. §. /З/j). Az iskolai könyvtárügy
azonban 1959-ben nem számolhatott, hogy könyvtárosainak nincs feldolgozási gyakor
lata, ideje még kevésbé, hiszen túlnyomó többségük
oktató-nevelő munkájuk mellett,
társadalmi munkában könyvtároskodott. Ha készítettek is — hiszen a pedagógusok lel
kiismeretesek —valamiféle cédulákat, azok legtöbbször teljesen használhatatlanok voltak.
Növelte a zavart, ha ezeket a „háztáji” cédulákat össze osztották a nyomtatottakkal.
A végeredmény az lett, hogy a pedagógus könyvtárosok zöme a katalógusokat nem szük
séges, hanem felesleges rossznak tartotta, s nem is nagyon igyekezett megszerkeszteni
őket.
Meg kell jegyeznünk, hogy a visszamenőleges feldolgozást, katalógusszerkesztést
- főleg nagyobb állományok esetén - aligha végezheti el eredményesen egyetlen, alap
fokú szakképzettségű, túlterhelt munkaidejű könyvtáros. Kár, hogy az OPKM az elmúlt
23 évben nem tett lépéseket a központi feldolgozás megoldására. További hiányosság,
hogy egyetlen módszertani útmutató sem foglalkozik a katalógusépítés gyakorlatával
az iskolai könyvtárak szemszögéből. A képet kikerekíti, hogy a pedagógiai szakfelügye
letnek sincsenek szempontjai a katalógusok vizsgálatára, s nem is nagyon figyel rájuk.
Mindezen hiányok ellenére a Kezelési Szabályzat állományfeltárási kívánalmait pozi
tívan kell megítélnünk, mert ahol isikerült valóra váltani, ott leíró és szakkatalógusok
szolgálják a tájékoztatást és a könyvtárhasználati szokások kialakítását.
Sajnálatos, hogy a Működési Szabályzat nemcsak elődeinek hiányosságát nem
pótolta, hanem a szakmai szempontokra sem volt tekintettel. Leíró és szak-, de leg
alább szakkatalógust ír elő (19. pont). Ez a gyakorlatban egyetlen katalógust fog je
lenteni, amely — ismerve az alapfokú tanfolyamok lehetőségeit és színvonalát —, ha
el is készül, nem fog túllépni a raktári táblázatok, azaz a raktári rend adta feltárás szint
jén. Szerkesztése a könyvtárosok szűkös munkaidejének tetemes részét elviszi, de gya
korlati hasznát nem látja majd sem olvasó, sem könyvtáros. (Az valószínű, hogy a leg
több helyen el sem fogják készíteni.) Ugyanis a szakrendi raktár elsődlegesen a betű
rendes feltárást igényli kiegészítésül. A szaporodó letétek is indokolják, — raktári nyil
vántartás hiányában — a betűrendes katalógust, mert a példányszámok legalább a fő
lapról kiderülnének. Sajnos, erre is csak feltételes módban találunk utalást: „Egyazon
kiadású mű több példányának leltári számai a katalóguscédulán feljegyezhetők. Ezen
legalább a raktári jelzetnek és rövidített címleírásnak feltétlenül szerepelnie kell.” (20.
pont). Kérdés: melyik cédulán? A főlapon? S mi a helyzet, ha csak szakkatalógust szer
keszt a könyvtáros? Régi és új, rövidített és teljes leírások között hogy igazodjék ki
olvasó és könyvtáros? Továbbmenve: már az általános iskolai állományokban is számos
olyan szerzőt találunk, kinek művei egyidejűleg több raktári szakcsoportba is beletar
toznak. Hogyan fogja ezeket a tanuló megtalálni betűrendes katalógus nélkül? A könyv
táros útbaigazításával, válaszolhatnék, de célunk az önálló tájékozódásra és a könyvtárhasználatra nevelés!
Az ETO-rendszerű szakkatalógus szerkesztése, csoportképzéssel, vagy anélkül,
komoly szakismereteket kíván; hozzáértés vagy gyakorlat nélkül szerkesztett szakkata
lógus a tájékozódás alapjait sem biztosítja. Láthattuk, még létrejötte is erősen kétséges.
S ugyanakkor az általános iskola 5. osztályos tanterve5 — még a Működési Szabályzat
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megjelenése előtt! — a szakkatalógus használatának megtanítását kívánja meg. Ezt a kö
vetelményt indokolatlannak érezzük, még akkor is, ha az iskolai könyvtárak helyett a
gyerekkönyvtárak képesek a korosztálynak megfelelő színvonalú „szakkatalógust” ren
delkezésre bocsátani. A könyvtári állomány szerkezetéből és a gyerekek életkorából egy
aránt első lépésként a betűrendes katalógussal való ismerkedés következnék. Rendkívül
fontos ugyanis a könyvtárhasználat megalapozása szempontjából, hogy az olvasó gyerek
megjegyezze a mű szerzőjét (még a gimnáziumban is érezhető ennek hiánya!). Maga az
általános iskolai tananyag sem kíván meg olyan szintű önálló irodalomkutatást, amelyet
a raktári rend, kiegészítve a betűrendes katalógussal, ne tudna kielégíteni. Az 5. osztályos
tankönyv könyvtárismereti fejezete is először utal a betűrendes, csak aztán a szakkataló
gus használatára.6
Ha elfogadnók is a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának első lépéseként a szakkatalógus megismertetését, elgondolkodtató, hogy a tan terv és a tankönyv a magyar
nyelv és irodalom példájával kezdi. Sem a könyvtárosok alapfokú tanfolyami tananyaga7,
sem a pedagógusoknak készült könyvtárhasználati útm utató8 nem foglalkozik az ETO
segédtáblázataival, holott a nyelv és irodalom szak főtáblázati számai magyarázatához a
nyelvi alosztásokra ki kell térni. Ráadásul a magyar irodalmat hat, a magyar nyelvet hét
számjegy fejezi ki az ETO-ban, - elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ez 10—11 éves gye
rekekben kedvet támasztana a szakkatalógus használatához.
Megint más, de ide tartozó probléma, hogy a tankönyvíró szerint a könyvtár nem
oszthatja tovább a raktári rendben a teljes nyelv és irodalom szakot: az értelmező kéziszó
tártól az orosz—magyar szótárakon át a Petőfi és Puskin életrajzokig minden könyv egy
szerűen a 8-as, illetve a 800-as jelzethez kerül, legalábbis ahogy azt a tankönyvíró elkép
zeli: „írókról, könyvekről szóló műveket a 8-as számnál kell keresnetek”9.
Tovább: zavart okoz, hogy a Könyvtárellátó a nyelvészeti könyveket még mindig
400-as szakjelzettel látja el, s ugyanezt találjuk a nyom tatott cédulákon is; feltehető, hogy
a legtöbb iskolai könyvtár is ehhez tartja magát. így az egész szak áttekintése nemcsak az
5. osztályos gyerekeknek, hanem a laikus felnőtteknek sem lesz könnyű.
Nyilvánvaló, ha a Működési Szabályzat a betűrendes katalógust helyezné előtérbe,
tisztább helyzet állna elő: a könyvtár magasabb szakmai szinten valósíthatná meg a telje
síthető követelményeket, a tanulók a betűrendes katalógushoz hozzászokva könnyebben
barátkoznának meg később, a 7 -8 . osztályban, még inkább a középiskolában, a szakkata
lógussal. Nem vitatható az ideális megoldás, vagyis ha az iskolai könyvtárak —a Kezelési
Szabályzat koncepcióját továbbfejlesztve - legalább két, egy leíró és egy szakkatalógust
készítenének. A kisebb állományokban azonban a következetesen alkalmazott raktári
szakrendet egy jó leíró katalógusnak kell kiegészítenie ahhoz, hogy a könyvtár használ
ható legyen és a tanulók is hozzászokjanak a katalógus használatához. Csak a mellett
vagy az után kívánható meg a szakkatalógus szerkesztése. Ehhez azonban a Működési
Szabályzatot, az iskolák sajátosságaihoz igazodó szerkesztési útmutatóval kell kiegészí
teni. Nagyobb állományok esetében azonban már kezdettől fogva két katalógust kellene
szerkeszteni.
Az Irányelvek nem foglalkoznak az állományfeltárással, de az az igényük, hogy kor
szerű iskolai könyvtárak fejlett rendszerét kell kiépíteni, nyilvánvalóan az magába foglal
ja az állományok feltárását is.
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Muzeális gyűjtemények
Az iskolai könyvtárügynek még mindig meglehetősen tisztázatlan területe a muzeá
lis gyűjtemények kezelése. Igaz, ez a probléma inkább csak a nagymúltú középiskolákban
jelentkezik.
A Kezelési Szabályzat még nem foglalkozik vele, az OPKM a 60-as években egyes
publikációiban már érinti ezt a kérdést. Az Irányelvek kitűnő programot adnak: biztosíta
ni kell a gyűjtemény állományvédelmét, a tudományos érdekű nyilvános használatot,
megfelelő elhelyezést, szakszerű kezelést, feltárást stb. (I. 5. bek.). A Működési Szabály
zat csak annyit kíván meg, hogy a muzeális anyagot válasszák le és ne kölcsönözzék (14.
pont); az előbbihez képest ez szerény kívánság.
A kérdés, hogy mit tekint az iskola muzeális anyagnak: egyes kiadványokat vagy
egész gyűjteményeket. Véleményünk szerint ugyanis lehetnek - vagy talán csak lehet
tek — némely nagymúltú iskolában olyan régi állományok, melyekben esetleg egyetlen,
önmagában véve értékes dokumentum sem található, a gyűjtemény egésze, összetétele
mégis jelentős az iskola szellemi története, a művelődés- és pedagógiatörténet szempont
jából. Ahol még épségben vannak ilyen jelentős, régi gyűjtemények, megérdemelnék a
szakszerű feltárást, esetleg közzétételt. Ha ez megtörtént, maga a könyvanyag kivonható
a napi használatból, és ha az iskola nem reflektál rá, más könyvtár állományába is áthe
lyezhető. Félő, hogy az iskolák raktári helyhiánya, a 60—70-es évek selejtezési kampányai
erősen megtépázták ezeket az állományokat.
Más kérdéseket vetnek fel az egyes, muzeális értékű kiadványok. Ezeket nem defi
niálja pontosan a Működési Szabályzat. Az iskolai könyvtárosokig nem jutnak el mindig
a könyvtörténeti szempontok, nem ismerik a hungarika fogalmat stb., még kevésbé for
dítanak gondot századunk könyvészeti értékeire. (Láttunk már első kiadású, 1915-ös
Einstein: Relativitätstheorie-t fizikai szertár mélyén rongyolódni.) Inkább értékelik sok
felé a díszkötéses, de könyvészetileg legtöbbször jelentéktelen kiadványokat. Szükséges
tehát az egész muzeális értékű, illetve különösebb figyelmet igénylő művek körét rögzí
teni, akár magában a Működési Szabályzatban, akár ennek mellékletében.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a három vizsgált dokumentum számos helyt
álló útmutatást ad az iskolai könyvtárak megalakítására és fejlesztésére. Közülük legkor
szerűbbnek az Irányelveket érezzük. A Kezelési Szabályzat még a könyvtárszervezés kez
deti nehézségeivel küzd, de negatívumai ellenére könyvtári, szakmai szemléletű. Ha hatá
sára nem is bontakozott ki teljes egészében korszerű iskolai könyvtárügy, a rendelkezés
következményének tekinthető, hogy az iskolai könyvtárak ma az egész magyar könyvtár
ügy szerves részévé váltak. A Működési Szabályzat előrelépést hozott az állomány kialakí
tásában az audiovizuális eszközök, a kézikönyvtár, az iskolatörténeti gyűjtemény beveze
tésével, de könyvtárszervezési szempontból messze áll még attól, hogy az Irányelvekben
megfogalmazott, korszerű iskolai könyvtár kifejlesztéséhez minden tekintetben iránytűül
szolgáljon.
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TÖBBET ÉR A KÖZÉPFOKÚ tájékoztatástudományi diploma, mint a felsőfokú könyv
tártudományi! - Akik 1981-ben a pittsburgi egyetemen tájékoztatás tudományi baccalaureusi (bachelor) diplomát szereztek (az alsó évfolyamok elvégzése alapján), azok
átlag 19200 dolláros évi fizetéssel helyezkedtek el (többnyire programozó, rendszerelemző, piackutató munkakörben). Azoknak a kezdő fizetése viszont, akik 1980-ban
a teljes egyetemi végzettséget jelentő könyvtártudományi magisteri (mester) diplomával
helyezkedtek el, az USA országos átlagában 14200 dollár volt.
(American Libraries. 1981. dec.)
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AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSÁNAK
SZABVÁNYOSÍTÁSA

NAGY ZSOLTNÉ
Az IFLA ISBD programja a 60-as évektől kezdődően fokozatosan megvalósítja a
különböző dokumentumtípusok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírására vonatkozó
törekvéseket. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának előzményeit, megvaló
sulásának folyamatát, a könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírását szabályozó
magyar szabványt (MSZ 3424/1 )x Fügedi Péterné ismertette a Könyvtári Figyelő 1978.
évi 2. számában2 .
Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírásának (Internatio
nal standard bibliographie description for serials, a továbbiakban: ISBD/S) közvetlen előz
ményei az IFLA Időszaki Kiadványok Bizottságának 1970—71-ben készített tervjavasla
táig nyúlnak vissza. A tervjavaslat széles körű megvitatása céljából 30 ország könyvtáraiba,
illetve bibliográfiai, katalogizálási intézményeibe juttattak el egy - a tervjavaslatra vonat
kozó — kérdőívet. A beérkező válaszok komoly szakmai érdeklődésről és tudásról tettek
bizonyságot. Az Egyesült Államokban például a tervjavaslat megvitatására munkacsoport
alakult, amely elkészítette ennek módosított változatát. De a többi országból kapott vé
leményezések is hasznosak voltak, és az alapját képezték annak a vitának, amelyet az
IFLA Időszaki Kiadványok Bizottsága szervezett az 1971-ben Liverpool-ban rendezett
tanácskozáson. A vitaülésen nemcsak az első tervjavaslattal kapcsolatos hozzászólásokat
vették figyelembe, hanem a könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírásának
(International standard bibliographic description for monographic publications, a továb
biakban: ISBD/M) átdolgozott tervezetét is. Már ekkor vüágossá vált, hogy ez — a köny
vek bibliográfiai leírását szabályozó - dokumentum szolgálhat irányelvként az ISBD/S
munkálataihoz. A tanácskozáson a Katalogizálási Bizottság és az IFLA Időszaki Kiadvá
nyok Bizottsága tagjaiból létrehoztak egy Egyesített Munkabizottságot, amely megbí
zást kapott az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírásának elké
szítésére. Az új munkabizottság elnökéül Marie-Louise Bossuat-1, az IFLA Időszaki Ki
adványok Bizottsága elnökét, titkárául Monique Pelletier-t, az IFLA Időszaki Kiadványok
Bizottsága titkárát választották meg. A munkacsoport munkamódszerében követte az
ISBD/M Munkacsoportot. (Az elnök és a titkár feladata elkészíteni a munkadokumentu
mot, amelyet a Munkacsoport tagjai véleményeznek. A vélemények alapján módosított,
javított munkadokumentumot kapják meg a könyvtárak, illetve bibliográfiai, katalogizá
lási intézmények és az IFLA Központi Tanácsa. Ezután a Munkacsoport ismét összeül,
értékeli a hozzászólásokat, javaslatokat, és előkészíti a következő munkadokumentumot.)
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Az ISBD Programmal időben párhuzamosan alakult ki az időszaki kiadványok ada
tait nyilvántartó nemzetközi rendszer (International Serials Data System, a továbbiakban:
ISDS), amely az időszaki kiadványok információ-cseréj ét hivatott megvalósítani az Egye
temes Bibliográfiai Számbavétel (UBC) és A Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége
(UAP) programok keretében. Az ISBD/S Munkacsoport tagjai figyelemmel kísérték az
ISO/TC 46 berlini (1971. nov.) és bécsi (1972. ápr.) üléseit, tanulmányozták az ISDS és
az ISSN (International Standard Serial Number = Az időszaki kiadványok nemzetközi
azonosító száma) dokumentumait.
A második tervjavaslatot (az ISBD/S Egyesített Munkacsoport első munkadokumen
tumát) az elnök és titkár az ISBD/M és az ISDS követelményeihez igazodva készítette el.
Ebben a dokumentumban ugyanazok a koncepciók érvényesültek, mint az ISBD/M-ben.
Egyetlen lényeges különbség az ISBD/M-hez képest az volt, hogy ebben a javaslatban a
főcím helyére a kulcscím lépett. Legfőbb érv emellett a —nagyon lényeges —változtatás
mellett az volt, hogy egyrészt az ISBD/M meghatározta főcím az időszaki kiadványok
esetében nehezen értelmezhető, másrészt ezt a megoldást vélték alkalmasnak arra, hogy az
ISBD/S és az ISDS között az összhang biztosítva legyen. Ennek érdekében a kulcscímnek
- mint az ISDS legfontosabb elemének - feltétlenül jelen kell lennie az ISBD/S-ben is.
Ebből következően az első tervjavaslathoz képest az alábbi változtatásokat tartalmazta a
második tervjavaslat:
— mivel az 1, adatcsoport kulcscímében szerepel a kiadásjelzés, az 1. tervjavaslat
Kiadás adatcsoportja elmaradt;
— a Megjelenés adatcsoportban a megjelenés éve helyére az időszaki kiadvány szá
mozási adatai kerültek;
— az ár kimaradt a Fizikai jellemzők adatcsoportból és átkerült az ISSN adat
csoportba.
A bibliográfiai leírás adatai tehát a következő adatcsoportokban jelentek meg:
1. A cím és a szerzőségi közlés
2. Megjelenés
3. Fizikai jellemzők
4. Sorozat
5. Megjegyzések
6. Az ár és az ISSN
1972. augusztusában Budapesten az IFLA-konferencián ez a - júniusban a nemzeti
könyvtárakhoz, illetve bibliográfiai, katalogizálási intézményekhez eljutottatott —munka
dokumentum volt a vita alapja. Ellenvetések merültek fel a kulcscím bevezetésével
kapcsolatban. Ezek szerint: lévén a kulcscím az esetek egy részében konstruált cím, nem
szerepelhet első adatelemként egy olyan bibliográfiai leírásban, amely a kiadvány „tük
rözését” akarja megvalósítani. A budapesti vitaülések, érvek és ellenérvek eredményekép
pen elkészült következő munkadokumentum megvitatásán —Párizsban, 1972 novembe
rében — a Munkacsoport egyetértésre ju to tt abban, hogy az ISBD/S legfontosabb adat
eleme nem a kulcscím, hanem a megkülönböztető cím lesz. Az ISDS kulcscíme az esetek
egy részében azonos ezzel a megkülönböztető címmel, de generikus vagy azonos címek
esetén a megkülönböztető cím bizonyos kiegészítő adatokkal (megjelenési hely, közre
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adó, stb.) együtt válik kulcscímmé. Az ISBD/S-ben ezek az adatok nem képezik a meg
különböztető cím részét, de a bibliográfiai leírásban megtalálhatók.
1973 elejére elkészült az e döntéseket tartalmazó javaslat. Megvitatására az ISBD/M
— 1973 augusztusában megtartott —revíziós ülése után került sor, hogy a lehetőségekhez
képest a legnagyobb összhang legyen a két dokumentumtípus leírásának szerkezete és
előírásai között. 1974-ben megjelent az ISBD/S szövegtervezete a Munkacsoport ajánlá
saként3 .
Az ÍSBD/S revíziós ülésére 1975 októberében Párizsban került sor. Ekkorra az
IFLA kibővült ISBD programja szükségessé tette egy — valamennyi dokumentumtípus
leírására alkalmas — általános ISBD-szerkezet kidolgozását. Ennek munkálataiban részt
vettek az egyes dokumentumtípusok ISBD/Munkacsoportjainak elnökei és más szakértők,
akik megállapodtak abban, hogy az ISBD/G (General international standard bibliographie
description) szerkezetét valamennyi speciális ISBD-nek követnie kell, meg kell teremteni
a szigorúan vett összhangot az egyes dokumtumtípusok leírása között. Az ISBD/S revíziós
ülésein már az ISBD/G követelményeit figyelembe véve folytak a megbeszélések. Ennek
eredményeképpen a résztvevők úgy döntöttek, hogy a leírás első adateleme — összehan
goltan az ISBD/G előírásaival —a főcím lesz. 1976 augusztusában Lausanne-ban az IFLA
Központi Tanácsa elé került a Munkacsoport által megvitatott tervezet. Ennek alapján
készült el a végleges szöveg, amely első szabvány ki adásként 1977-ben jelent meg.4
Az ISBD/M-hez hasonlóan az ISBD/S az időszaki kiadványok adatainak olyan köz
lésmódját írja elő, amely közlésmód hű képet ad az időszaki kiadványról. A leírásokat a
katalógus vagy a bibliográfia céljainak megfelelően besorolási adatokkal kell kiegészíteni,
illetve a leírás adatait besorolási adatokká kell minősíteni. Az ISBD/S alapfunkciója,
járulékos funkciói, alapvető szabályai az ISBD/M5 funkcióival és szabályaival egyeznek
meg. Az adatcsoportok, illetve adatelemek különbözősége a két szabályzatban megfelel
a két dokumentumtípus közötti különbségnek és az ISBD/G előírásainak.
Az ISBD/S adatcsoportjai (néhány jellemző különbség az ISBD/M-hez képest):
1. A cím és a szerzőségi közlés
Ebben az adatcsoportban új adatelem az információhordozó általános megnevezése.
Bevezetését az ISBD/G írta elő, használata a különböző információhordozón meg
jelentetett dokumentumokat tartalmazó bibliográfiák és katalógusok számára
szükséges.
2. Kiadás
3. Számozás
Ez az adatcsoport a speciális ISBD-kben a dokumentumok sajátságos adatait tartal
mazza. (Az ISBD/G-ben az adatcsoport neve: A dokumentum (vagy kiadványtípus)
sajátosságai.) Az olyan ISBD-k, amelyekben nincs szükség erre az adatcsoportra,
elhagyhatják a leírásból. Az ISBD/S-ben az adatcsoport az időszaki kiadvány első
és utolsó részegységének sorszámozását, illetve keltezését tartalmazza.
4. Megjelenés
5. Fizikai jellemzők
Uj adatelem az információhordozó fajtájának megnevezése.
6. Sorozat
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7. Megjegyzések
8. Az ISSN és a hozzáférhetőség feltételei
Ebben az adatcsoportban le kell írni az ISSN-t és a kulcscímet. Ez a két adatelem
az ISDS rendszerrel való teljes és biztonságos összhangot és együttműködési lehe
tőséget biztosítja.
Az ISBD/S alkalmazása könyvtári, bibliográfiai és dokumentációs célokra szinte
természetes volt azokban az országokban, ahol az ISBD/M előírásai szerint készültek a
könyvek bibliográfiai leírásai6 .
Magyarország képviseletében Szilvássy Zoltánná, az Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetője vett részt az ISBD/S Munkacsoportban, így a nemzeti bibliográfiai tevé
kenység lépést tudott tartani az ISBD/S munkálataival. Már az első szabványkiadás meg
jelenése előtt az ISBD/S elvei és (akkori) előírásai szerint készültek a Kurrens időszaki
kiadványok7 bibliográfiai leírásai. Elkészült az ISBD/S magyar fordítása (technikai okok
miatt megjelenése 1983-ban várható) és megjelent az ISBD elveken alapuló magyar szab
ványsorozat (MSZ 3424) új tagja: MSZ 3424/2 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok8 .
Az új magyar szabvány szerkezetében, formájában és részben tartalmában az
MSZ 3424/1 Bibliográfiai leírás. Könyvek, rendelkezéseiben, tartalmában az ISBD/S
előírásait követi. Szerkezetüeg az egyes fejezetek —az MSZ 3424/1-hez hasonlóan —3 fő
részre osztják a szabványt:
— Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános előírások.
— A bibliográfiai szint, a leírás jellege, szerkezete, valamint az adatelemek köre
alapján meghatározott és megkülönböztetett bibliográfiai leírások szabályai.
— Függelékek (köztük a példatár), tárgymutató, szabványjegyzék.
A magyarországi igényekhez alkalmazkodva az MSZ 3424/2 a következőkben különbözik
tartalmilag az ISBD/S-től:
— Az ISBD/S az időszaki kiadványok egylépcsős összefoglaló szintű nyitott leírá
sáról intézkedik, kiegészítve ezt az egylépcsős összefoglaló szintű lezárt leírásra vonatkozó
szabályokkal. A többlépcsős összefoglaló szintű leírást csak példa-szinten mutatja be.
Az MSZ 3424/2 külön fejezetben tárgyalja az időszaki kiadványok
— egylépcsős, összefoglaló szintű, nyitott és lezárt,
— egylépcsős, monografikus szintű,
— többlépcsős összefoglaló és monografikus szintű
leírását.
— A szabvány használhatósága érdekében az MSZ 3424/2 bővíti a fogalommegha
tározások számát. A szabvány szövegében előforduló, de nem a szabvány keretében meg
határozandó fogalmakat függelékként közli.
— Az MSZ 3424/1-hez hasonlóan meghatározza az egyszerűsített leírás adatelemei
nek körét, vagyis a könyvtári és dokumentációs célokra szükséges leírások adattartalmát.
Lehetővé teszi, hogy az egyszerűsített magyar nyelvű leírásokban a latin nyelvű (rend
szerint rövidített) kifejezések helyett ezek magyar nyelvű megfelelői szerepeljenek.
— A főként latin betűs írású kiadványok leírását tartalmazó bibliográfiák, kataló
gusok számára lehetőséget ad a nem latin betűs írású adatok — megfelelő szabvány sze
rinti —átírására.
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A részletes szabályokat tekintve az MSZ 3424/a módosítja, illetve pontosítja az
ÏSBD/S néhány előírását:
— Az ISBD/S-től eltérően a kolofont is a címoldal-helyettesítők közé sorolja, vala
mint hangsúlyozza, hogy a címoldal-helyettesítőket az előírt sorrendben kell adatforrás
ként kezelni.
— Pontosan meghatározza a borítót (a borítófedél homlokoldalát), megkülönböz
tetve fontossági sorrendben is a borítófedél többi oldalától.
— A főcím számára egyetlen (a sorrendben az első) adatforrás alkalmazását írja elő.
A többi adatelem az adatcsoport számára megadott forrásokból az előírt sorrendben írha
tó le.
— Pontosítja az ISBD/S-nek a főcím megválasztására vonatkozó utasítását abban az
esetben, amikor a főcím betűszó- és teljes formában is megtalálható az időszaki kiadvány
ban. (A magyar szabvány szerint a teljes címet kell főcímként leírni, ha a főforrásban
mindkét formában fel van tüntetve.)
— A számozás adatcsoportban az adatelemek leírására az ISBD/S-nél részletesebb
szabályokat ad.
— A sorozatok (alsorozatok) feltüntetését szintén részletesen, több szempontot fi
gyelembe véve írja elő.
— Az ISBD/S-nek a 8. adatcsoportra vonatkozó előírásait kiegészíti: az olyan alsorozat leírásában, amelynek címe a fősorozat címéből és alsorozati megjelölésből vagy ge
nerikus címből áll, meg kell adni a fősorozat ISSN-jét és kulcscímét is. A központozási
jel megválasztásánál az MSZ 3424/1 második ISBN-jére vonatkozó előírásokat veszi fi
gyelembe.
A szabvány megjelenését — éppúgy, mint a könyvek bibliográfiai leírásának szab
ványa esetében - az elsajátítást és a gyakorlati alkalmazást segítő és gyorsító tanfolya
mok követik. Mivel a dokumentumok bibliográfiai leírásának elve, a vonatkozó szabvá
nyok alapkoncepciója, központozási módszere már ismert, a szabvány 1983. január 1-től
— megjelenése után néhány hónappal —hatályba lép. Remélhetőleg mindazok a könyvtá
rak és bibliográfiai intézmények, amelyek bevezették a könyvek bibliográfiai leírásának
új szabványát, alkalmazni fogják az MSZ 3424/2-t is.
JEGYZETEK
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

MSZ 3424/1-78 - Bibliográfiai leírás. Könyvek.
FÜGEDI Péterné: A bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosítása és az új magyar szabvány.
= Könyvtári Figyelő 24. 1978. 2. 117 125.p.
ÍSBD/S International standard bibliographie description for serials. Recommended by the
Joint Working Group on the International Standard . . . London, IFLA Committee on Catalo
guing, 1974. X 36 p.
ISBD/S International standard bibliographic description for serials. First standard edition.
London, International Office for UBC, 1977. VII, 61 p.
ISBD/M International standard bibliographic description for monographic publications. First
standard edition. London, IFLA Committee on Cataloguing, 1974. X, 36 p.
FÜGE DI Péterné i .m.
Kurrens időszaki kiadványok. A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok bibliográfiája.
Bp., OSZK, 1 9 7 7 MSZ 342 4 /2 -8 2 - Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok
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SZÜKSÉGLETEK, ELLÁTOTTSÁG, TAKARÉKOSSÁG
Biokémiai folyóiratok előfizetése Magyarországon

MARTON JÁNOS—PÁVAI-VÁJNÁ ERZSÉBET-TERJÉK ZSUZSANNA
„Mert mindennek, a kinek van,
adatik és bővölködni fog;
a kinek pedig nincs,
a mije van is, elvétetik tőle.”
(Máté Evangéliuma 25.29.)

Korábbi vizsgálatunkban az élettudományi folyóiratok előfizetésének országos
helyzetével foglalkoztunk, s mint kiderült, 1970-1976 közt jelentős csökkenés követ
kezett be az előfizetésekben.1 E folyamat nyilván azóta is tart, de az eddigi, spontán
folyamat mellett egy tudatos, átgondolt megtakarítást hozó lépés is kívánatosnak látszik.
Ugyanakkor azonban a tudomány számára az információ a nyersanyag, sőt mint
Straub akadémikus megfogalmazta: „A korszerű információ fontosabb, mint a korszerű
műszer.”2 Nyilvánvaló tehát, hogy az információ ellátást, mégpedig a jó ellátást minden
képpen biztosítani kell, éspedig nemcsak országosan, hanem minden kutató számára.
A következőkben azt vizsgáljuk, hogyan lehetne e két szempontot egymáshoz
közelíteni, ill. együttesen megvalósítani.
Kiindulásul az intézményi ellátottságot kell részletesebben elemeznünk. Modellként
a biokémiai folyóiratokat választottuk, mivel mint látni fogjuk, ezeknek különös jelen
tősége van az élettudományok területén, de úgy véljük, hogy a kapott kép más szakterü
letekre is alkalmazható.
Garfield a biokémiai szakirodalom növekedésével foglalkozó tanulmányában 36
primer biokémiai folyóiratot vizsgált.3 E folyóiratok bibliometriai és előfizetési adatait
az 1. táblázatban találjuk.
Az 1. táblázatban szereplő cikkszám, impact factor (IF) és ár adatokat az össze
hasonlítás pontosabbá tétele céljából három év (1978, 1979, 1980) átlagában adtuk meg.
Az IF az egyes folyóiratok iránti tudományos érdeklődést kifejező idézettségi viszony
szám.4 A táblázatban szereplő „befolyási tömeget” , amely szerint a folyóiratokat sorba
állítottuk, az IF és a cikkszám szorzata adja. Mint látható, a befolyási tömeg csak 11 fo
lyóirat esetében haladja meg az ezres értéket, s utánuk jóval kisebb befolyási tömegű
folyóiratok következnek. Kimondhatjuk, hogy e 11 folyóirat alkotja a legfontosabb bio
kémiai folyóiratok körét. Együttes befolyási tömegük 90%, cikkszámuk 80%, elő
fizetési áruk pedig 50% az összesből. A 36 biokémiai alapfolyóirat összes magyarországi előfizetési árából több, mint 90%-ot 11 vezető biokémiai folyóiratra adnak ki.
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Természetesen bármily lehengerlőnek tűnik fölényük, nem jelenti, hogy a többi biokémiai
folyóirat felesleges a kutatás számára, s azt sem, hogy egy-egy téma biokémiai folyóira
tokban megjelent cikkeinek eloszlása is ugyanezt a sémát követi. S ami még ide tartozik:
a biokémia, valamint a kapcsolódó élettudományi kutatások kivétel nélkül elképzelhe
tetlenek a három nagy természettudományi folyóirat, a Nature, a Proceedings o f the
National Academy o f Sciences és a Science nélkül.
A biokémia és az élettudományok egyéb szakterületei közt lévő szoros kapcsolatot
sok tény támasztja alá. Narin és munkatársai, a folyóiratok által kapott és adott idézetek
segítségével kimutatták, hogy az élettudományok több, mint 50 részdiszciplinája közül a
legtöbb kapcsolattal a biokémia rendelkezik, s e kapcsolatok igen szorosak.5
A legjelentősebb élettudományi folyóiratok kivétel nélkül magas arányban idézik
a biokémiai folyóiratokat.3
Még a viszonylag távoleső növényélettan vezető szemlefolyóiratában, az Annual
Review of Plant Physiologyban is minden nyolcadik idézet mindössze nyolc vezető bio
kémiai folyóiratnak ju t.6
Az MTA Szegedi Biológiai Központ szerteágazó élettudományi kutatásokat foly
tató kutatói által legfontosabbnak ítélt 15 folyóiratából 9 biokémiai (mind a l l vezető
biokémiai folyóirat közül), de köztük van az említett három nagy természettudományi
folyóirat is.7
Gyakorlatibb illusztrációként tekintsük át egy tipikusnak mondható orvosi-sejttanibiokémiai téma szakirodaimának folyóirat megoszlását. A parazita ölés mechanizmusa
fagocita sejtekben c. téma szorosan vett cikkeinek száma 504. Ezek 77 folyóiratban je
lentek meg, de 81%-ukat (412 cikk) a legfrekventáltabb 24 folyóiratban publikálták.
A téma 59 legmagasabb idézettségű cikke 2 kivételével szintén e folyóiratokban jelent
meg, itt tehát még nagyobb a koncentráció. Megállapítottuk azt is, hogy a nem szorosan
témábavágó, de mégis érdekes egyéb cikkek, amelyekről a téma művelőjének szintén tá
jékozottnak kell lennie, ill. amelyek az ún. heurisztikus információkat hordozzák, szin
tén e folyóiratokban találhatók túlnyomórészt. A 24 folyóirat közt hat vezető biokémiai
folyóirat található.
A 24 fő folyóiratot a bibliográfia összeállítása és a téma tanulmányozása során
szerzett tapasztalataink alapján jelöltük ki, de érdekességként megemlítjük, hogy egy szá
mítási módszer is ugyanezt az eredményt adta. Donohue javasolta, hogy valamely téma
fontos folyóiratainak körét úgy állapítsák meg a téma bibliográfiája alapján, mint a szö
vegelemzésben a gyakorinak tekintett szavak körét.8 A képlet:

-1 + \ / 1 + 8 В

ahol
A = küszöb cikkszám. Az ezt elérő ill. meghaladó folyóiratok a téma fontos folyóiratai;
В = a csak egy cikket tartalmazó folyóiratok száma.
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Csalhatatlan recept persze nincs, s nem is várható, de igen jó eredményeket adó
eljárás több is létezik. Nem célunk ezeket részletesen taglalni, mindössze Hirst szellemes
módszerére hívjuk fel a figyelmet.9 E módszer szerint dolgozva nincs szükség bibliográ
fiára, mindössze a téma egy-két fontos folyóirata kell a kiinduláshoz. Az eljárás lényege,
hogy a folyóiratok egymásra való hivatkozása, ill. ennek relatív mértéke kifejezi az egy
mással való kapcsolat erősségét, s így a tematikai együvé tartozást. A Science Citation
index Journal Citation Reports kötetének segítségével ez a különben reménytelen munka
néhány óra alatt elvégezhető.
A diszciplínák és témák cikkeinek koncentrálódása rég ismert. Amit viszont ritkán
tesznek hozzá ehhez, pedig különösen az élettudományokra nagyonis érvényes, az az,
hogy e legfontosabb folyóiratok csaknem kivétel nélkül nagy presztízsű, nagy volumenű,
tehát drága folyóiratok. A 11 vezető biokémiai folyóirat előfizetési ára (1978—80-as át
lagár) 305 872 Ft; a fagocita téma 24 legfontosabb folyóiratáé 216 735 Ft. (Az orvosi
folyóiratok nem annyira drágák.) Ha viszont témánkat tipikusnak vesszük, akkor az or
szágban művelt több száz élettudományi téma legszükségesebb folyóiratokkal való ellá
tása — úgy, hogy azok a kutatóhelyeken együtt legyenek — százmilliós nagyságrendű
költséget követelne évente. Itt említjük meg, hogy a 36 primer biokémiai folyóirat ára
1978-1980 közt évente kerek 9%-kal emelkedett.
Fentiek, úgy véljük — elégséges alapot szolgáltatnak három kitételhez, amelyeket
szem előtt tartva kell vizsgálnunk a vezető biokémiai folyóiratok intézményi előfizetettségét:
- a szakirodalom Bradford szabály szerinti koncentrálódása a nagy és drága folyó
iratokba való koncentrálódást jelenti;
ha egy téma interferál a biokémiával, akkor nem egy-két, hanem jóval több veze
tő biokémiai folyóiratot igényel;
— a vezető biokémiai folyóiratok az élettudományok szinte minden területén
alapvető jelentőséggel bírnak.

Milyen a vezető biokémiai folyóiratok intézményi előfizetettsége?

A 2. táblázatban a vezető biokémiai folyóiratokat járató előfizetők megoszlását
adjuk meg aszerint, hogy hány ilyen folyóiratra fizetnek elő, valamint, hogy milyen a leg
nagyobb természettudományi (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences
és a Science) folyóiratokkal való ellátottságuk.
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2. táblázat
A vezető biokémiai folyóiratok és a három fő természettudományi folyóirat
előfizetőinek előfizetésszám szerinti megoszlása
Előfizetett
vezető biokémiai
folyóiratok száma

Előfizetők
száma

1 -3
4 -6
7 -1 1
Összesen

22
11
9
42

A három fő természettudományi folyóirat
előfizetettsége
nincs
hiányos
teljes
8
1
1
10

12
4
1
17

2
6
7
15

A vezető biokémiai folyóiratoknak 42 előfizetője van Magyarországon. Ezek na
gyobbik fele csak 1 -3 folyóiratot járat a 11-ből, ezirányú ellátottságuk tehát kimondot
tan gyenge. A többé-kevésbé jónak mondható 6 fölötti számot mindössze 9 helyen talál
juk meg. Mind a 11 vezető biokémiai folyóiratra csupán két könyvtár fizet elő. (DOTE
Kenézy Könyvtár és a MTA Szegedi Biológiai Központ Könyvtára.) Mivel azonban a
DOTE-n e folyóiratok egy épülettömbben, de nem ugyanazon helyiségben vannak elhe
lyezve, (ugyanez a helyzet a POTE-n is, ahová 10 vezető biokémiai folyóirat jár), mind
össze egyetlen olyan könyvtár van hazánkban, ahol mind a 11 vezető biokémiai folyóirat
a három nagy természettudományi folyóirattal együtt egy helyen tanulmányozható.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a vezető biokémiai folyóiratokra előfizető 42
könyvtár mellett van 14 olyan is, amelyekbe csak jelentéktelenebb biokémiai folyóiratok
járnak.
Területi megoszlás
A magyar élettudományi kutatások négy városba koncentrálódtak: Budapest, Deb
recen, Pécs, Szeged. Az 1977-es magyar élettudományi folyóiratpublikációk 95,6%-a
e helyekről származik11. Budapest: 51,3%; Debrecen, Pécs, Szeged együttesen 44,3%.
A l l vezető biokémiai folyóirat, valamint a 3 fő természettudományi folyóirat legalább
egy példányban mind a négy városban megtalálható. (Az egyetlen Nucleic Acids Re
search kivételével, amely Pécsről hiányzik.) A 3. táblázatban az előfizetések területi
megoszlását találjuk.
3. táblázat
A vezető biokémiai folyóiratok előfizetésének területi megoszlása
Előfizetések
száma

....

Budapest
Vidéki városok
. ...
Egyéb
£összesen
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119
53
7
179

Előfizetések összege
(1 9 7 8-1980 árak átlagában)
3 587
1 525
294
5 407

167
911
912
990

Ft
Ft
Ft
Ft
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Mint látható, a három vidéki város vezető biokémiai folyóirat előfizetése együttesen sem
éri el a budapesti előfizetések felét sem, jóllehet, a tudomány műveléséből való részese
désük közel áll egymáshoz. Az egy vezető biokémiai folyóiratra jutó átlagos előfizetés
szám Budapesten 10,8, míg a három vidéki városra egyenként ugyanez az érték mind
össze 1,6. Úgy tűnhet tehát, hogy Budapest ellátottsága sokkal jobb, mint a vidéki köz
pontoké. ( V.ö. 1. táblázat is.) Ez azonban csak látszat, amely rögtön szertefoszlik, ha az
intézményi ellátottság területi megoszlását nézzük meg.
4. táblázat
A vezető biokémiai folyóiratok előfizetőinek területi megoszlása
Előfizetett
vezető biokémiai
folyóiratok
száma
1 -3
4 -6
7 -1 1
Összesen

Debrecen
Pécs
Szeged
együtt

Budapest
15
9
5
29

2
2
4
8

Egyéb

Összesen

5
0
0
5

22
11
9
42

A rosszul ellátott előfizetők részaránya Budapesten belül 52%, míg a vidéki városokban
csak 25%. A vidéki városok képét némileg javítja, hogy az egy épülettömbön belüli könyv
tárakat egynek vettük, amennyiben egy intézményhez tartoznak (DOTE, POTE). Mind
azonáltal nyilvánvaló, hogy a budapesti kutatók átlagos ellátottsága sokkal rosszabb,
mint a három vidéki város kutatóié. Sokatmondóak a nagy könyvtárak (központi könyv
tárak és információs központok) adatai is.
5. táblázat
A központi információs intézmények vezető biokémiai folyóirat ellátottsága

Előfizetett
vezető biokémiai
folyóiratok száma

Előfizetők
száma

A 3 fő természettudományi folyóirat
előfizetése
hiányos
nincs
teljes

Budapest

2

0

1

1

DPSZ városok

0

-

-

-

4 -6

Budapest
DPSZ városok

3
0

0
-

1
-

2
-

Budapest
DPSZ városok

0
4

-

-

-

7 -1 1

0

1

3

1 -3
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A budapesti nagy könyvtárak egyike sem éri el a jó ellátottságot, ellentétben a
vidékiekkel. Paradox módon tehát inkább a vidéki nagykönyvtárak vannak abban a hely
zetben, hogy tájékoztatást nyújtsanak a gyengén ellátott budapestieknek.
Természetesen a vidéki helyzet sem ideális minden tekintetben. A vidéki egyete
mek megvalósították ugyan a duplumok felszámolását, nem tudták viszont végrehajtani
az ebből egyenesen adódó feladatot, a központosítást. Néhol javít a helyzeten az egy
tömbön belüli elhelyezkedés, vagy pl. a POTE és a SZOTE gyakorlata, hogy a beérkező
folyóiratszámokat egy ideig a központi könyvtárban tartják. Ez azonban csak kényszermegoldás, amelynek egyetlen nyilvánvaló tanulsága, hogy még inkább rávilágít a kis
könyvtárakban való folyóirattartás lehetetlen voltára. A SZOTE élettudományi kutatá
sokat folytató 20 intézményébe járó folyóiratok ugyanezt példázzák: minden külföldi
folyóiratot figyelembe véve 1—10 folyóirat jár 14 intézménybe, 11—22 jár 6-ba. Ráadásul
szó sincs arról, hogy a kutatóknak elég az intézeti könyvtáron kívül a központi könyvtár
ba járni. Ez csak afféle jámbor óhaj, amit jószerint csak akkor lehetne megvalósítani, ha
egyetlen intézeti könyvtár lenne a központin kívül. A SZOTE-nél maradva azt találjuk,
hogy a vezető biokémiai folyóiratok + a három természettudományi folyóirat 4 helyen
van szétszórva, a fagocita témában említett 24 vezető folyóirat pedig 7 helyen. így, bár
az egyetem egészét tekintve jó az ellátottság, az egyes kutató jóformán képtelen arra,
hogy témája alapvető szakirodalmát nyomon kövesse. A kis könyvtárak különben is
inkább elrejtik a folyóiratokat, mint rendelkezésre bocsátják. A követelményekkel szem
benálló valóságot híven tükrözik Varró professzor nemrég megjelent cikkének szavai:
„Egyetemünkön évek óta nem növekszik a megkívánt mértékben a szakkönyvek és
folyóiratok beszerzésére fordítható hitel, ami azt jelenti, hogy nemcsak a fejlődéssel nem
tudunk lépést tartani, de az eddig biztosított kiadványokat sem tudjuk beszerezni, a foko
zódó drágulás következtében. Eleinte megkíséreltük a hiányt jobb szervezéssel (duplikátumok megszüntetése) ellensúlyozni, de ezek a lehetőségeink kimerültek.” 10
Természetesen a SZOTE, amelyről az idézet szól, nem az egyetlen ilyen intézmény,
nem is ő áll legrosszabbul. Ez ma Magyarországon az általános helyzet.

Mi a kiút?
Az az elméleti lehetőség, hogy hézagos gyűjteménnyel rendelkező könyvtárakat
fejlesszük^ manapság nem tartozik a hivatalosan favorizált elképzelések közé. Különben
is, mint megállapíthattuk, a jelenlegi pénzek sokszorosát is hiába ölnék bele ezekbe a
könyvtárakba; a gyűjteményüket nem lehetne teljessé tenni. Ezért vagyunk szkeptikusak
a könyvtárak közti beszerzési kooperációt illetően is, amíg a jelenlegi rengeteg kis könyv
tár létezik.
A bevezetőben vázolt problémának egyetlen reális megoldási lehetőségét látjuk, az
elöljáró idézetünkben megfogalmazott elv megvalósítását. Az ékesszóló bibliai passzus
könyvtári viszonyokra alkalmazva a következőket jelenti :
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Olyan könyvtárakat kell létrehozni, ill. azokat kell támogatni, amelyek folyóirat
állománya egy, vagy több tudományágban teljes, ill. közel teljes. A támogatás ezeknél is
csak a kiemelkedően jó állományrészekre vonatkozzon, a töredékes, a kielégítő tájékozó
dáshoz szükséges mennyiséget és minőséget el nem érő foly óiratállomány okat^ill. állo
mányrészeket pedig meg kell szüntetni.
Ennek következménye az lenne, hogy egy sereg gyenge állományú kis könyvtár fo
lyóiratállományát felszámolnák, a jó állományú könyvtárak pedig sokkal tisztább profi
lokkal megerősödnének.
Mint bemutattuk, az élettudományokban egy ilyen átalakítás után a kutatók gyakor
latilag sehol se kerülnének a jelenleginél rosszabb helyzetbe, ellenkezőleg, információs
körülményeik nagymértékben javulnának.
A teljesség megállapításához, ill. a jó, vagy rossz állomány ítélet kimondásához elég
a vezető folyóiratokat figyelembe venni. E megközelítés nem lebecsülendő előnye az is,
hogy a vezető folyóiratokra épített átrendezés a financiális átrendezés, azaz a takarékos
kodás optimális megvalósításának lehetőségét is magában hordja.
Vegyük ismét példának a biokémiát. Ha az átrendezést bemutatott adataink alapján
dogmatikusan megvalósítanánk a vezető folyóiratoknál, így festene a helyzet: A mostani
két 100%-os gyűjteménnyel rendelkező könyvtár helyett 10 lenne, (5 Budapesten, 5 vi
déken), a többiek vezető biokémiai folyóirat előfizetéseinek megszüntetése révén viszont
a jelentős javulás dacára 43%-kal csökkenne a vezető biokémiai folyóiratok jelenlegi elő
fizetési költsége.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a valóság nem a dogmatikus megoldásokat kívánja,
de úgy véljük, hogy a fenti modell bizonyos finomításokkal, amiket az érdekeltek könynyen megvalósíthatnak, életképes, mégpedig nemcsak a biokémiában és az élettudomá
nyokban, hanem valószínűleg minden tudományágban.
E finomításokhoz tartozik egyebek közt az is, hogy a preferálás szempontja az
állomány mellett a hozzáférhetőség és használat, amelyet szintén optimalizálni kell.
(Olvasóterem, nyitvatartás, referálólapok, reprográfia, általában a könyvtári tevékenysé
gek megfelelő színvonala.)
Biztosak vagyunk abban, hogy némi „beierázódás” után minden egyes kutató (akik
ért végsősoron az egész történne) megtalálná azt az egy-két könyvtárat, amit rendszeresen
használna. Könyvtárba járás nélkül ugyanis a megfelelő tájékozódás elképzelhetetlen.
E nyitott kapu döngetésnek tűnő kijelentést a jelenlegi helyzet ismeretében egyáltalán
nem tartjuk feleslegesnek. Nem mindegy persze az sem, hogy milyen az a könyvtár. . .
Lehet tehát úgy takarékoskodni, hogy a kevesebből több legyen, sőt elég. Ami ehhez
kell: a helyzet, az igények, s az erők komoly, körültekintő felmérése, s a megbízható
ismeretek birtokában megalapozott döntések megtétele.
Ennek végigvitelére a könyvtárak és könyvtárosok egyedül nem vállalkozhatnak, min
den érdekelt összefogásával azonban nem kétséges a siker.
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IRODALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

MARTON János: Az élettudományi folyóiratellátottság alakulása Magyarországon 1970-1976
között. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 26, 1979. 396-399.p .
Egy integrált kutatóközpont problémái. STRAUB F. Bruno akadémikussal beszélget KARDOS
István. (TV interjú.) = Világosság. 15. 1974. 6 7 9 -7 0 2 .p .
GARFIELD, E.: Trends in biochemical literature. = Trends in Biochemical Sciences 4. 1979.
N 290-N 295
GARFIELD, E.: Significant journals of science. = Nature.264. 1976. 609 615.p.
NARIN, F.-PINSKI, G.-GEEJL: Structure of the biomedical literature. = Journal of the
American Society for Information Science.27. 1976. 2 5 -4 5 .p.
MARTON, J.: Causes of low and high citation potentials in science. Citation analysis of bio
chemistry and plant physiology journals. = Journal of the American Society for Information
Science,(közlés alatt).
MARTON János: A tudományos folyóiratok szerepe a biológus kutatók szakirodalmi tájé
kozódásában. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás.23. 1976. 2 0 3 -2 0 6 .p.
DONOHUE, J.C.: Understanding Scientific Literatures: A Bibliometric Approach. The MIT
Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1973.
HIRST, G.: Discipline impact factors: a method for determining core journal lists. = Journal
of the American Society for Information Science.29. 1978. 1 7 1 -1 7 2 .p.
VARRÓ Vince: Az egészségügyi és orvostudományi infrastruktúra. = Magyar Tudomány. 27.
1 9 8 2 .6 1 2 —619.p.
MARTON János: Az 1977-es magyar élettudományi folyóiratcikkek idézettsége 1980-ig. =
Magyar Tudomány. 27. 1982. 6 6 1 -6 6 4 .p.
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ÚJ KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁS AZ ÁLLAMI GORKIJ KÖNYVTÁRBAN
Világirodalmi központi katalógus és
gyarapodásjegyzék
KOMÁROMI SÁNDOR
Az irodalomtudományi tájékoztatás hazai rendszere ma még szembeötlő elmaradás
ban van a társadalomtudományok jónéhány más szakterületével szemben. A meglevő
központi szolgáltatások — a kurrens nemzeti bibliográfia rendszere — az információs
minimum szintjén kielégíti ugyan a nemzeti irodalom és hazai irodalomtudomány körébe
eső igényeket, a regisztratív feltárást meghaladó aktív forrásokkal e témában viszont alig
rendelkezünk. Az egyetemes irodalom és irodalomtudomány területén azonban még ennél
is hiányosabb a kép: egy-két fejlettebb, elszigetelt rész-szolgáltatás mellett, hosszú időn
keresztül éppen az alapellátásról nem beszélhettünk.
Az irodalmi, irodalomtudományi szakterület alapvető forrása ma is a könyv.
Az egyetemes szépirodalom (világirodalom) és irodalomtudomány eredeti forrásai, a
külföldi könyvek, döntően a hazai gyűjtemények útján jutnak el a hazai használókhoz.
A gyűjtés eredményéről, a gyűjteményekről számot adó információ egy országon belül
kétségtelenül az egyetemes irodalmi-irodalomtudományi tájékoztatás alapellátási körébe
tartozó szolgáltatás, hiszen egy valamelyest átfogó, viszonylag szervezett gyűjtés összkészletét tárja fel. A feltárás egyben elemezhető, ellenőrizhető képbe foglalja, s ezzel
orientálhatja, befolyásolhatja a gyűjtési gyakorlatot, ami e hallatlanul tág kiterjedésű és
bonyolult tagozódású szakterületen létkérdés, a szó legszorosabb értelmében.
Az Állami Gorkij Könyvtárban (továbbiakban ÁGK) nemrégiben megindult az
egyetemes irodalmi-irodalomtudományi gyarapodás központi feltárása. Vagyis a hiányzó
alapszolgáltatások ügye kimozdult a holtpontról. Az alábbiakban a munka indulásáról
és első tapasztalatairól szeretnénk beszámolni.
Az Állami Gorkij Könyvtár —ma már a legfontosabb kelet-és nyugat-európai nyelvterületeket átfogó — világirodalmi gyűjteménye és az erre épülő információs készültsége
az intézmény alig három évtizedes fejlődése során lassanként öltött határozottabb formát.
1970 és 1980 között, nagyarányú fejlesztő munka eredményeként, létrejött a több száz
ezernyi cédulaegységet számláló, folyamatos gyarapítású világirodalmi dokumentációs
tár, amely a bibliográfiai adatszolgáltatásban és az irodalomkutatásban betöltött szerepe
mellett, lehetővé tette az információk szétsugárzását a Világirodalmi Híradó c. kiadvány
ban; a jövőben pedig az SDI szolgáltatás bázisa lehet. (Az eredeti /külföldi/ források ana
litikus feltárásán túl feltárja a hazai folyóiratokban megjelent műfordításokat is.) E doku
mentáció viszonylag fejlett szervezettségű referenszműhelyében értek meg lassanként a
feltételek arra is, hogy feladatai közé sorolja az egyetemes irodalmi-irodalomtudományi
területet reprezentáló külföldi könyvdokumentumok országos gyarapodásának feltárását.
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A feladat már korábban, 1975-ben időszerűvé vált, amikor az Országos Széchényi
Könyvtár Külföldi Könyvek Központi Katalógusánál megszűnt a Külföldi Könyvek
Országos Gyarapodási Jegyzéke - Társadalomtudományok. Az irodalomtudományi
anyag közlésének folytatására az ÁGK ekkor még nem vállalkozhatott. E szakterület
gyarapodásának cédulái felhasználatlanul gyűltek a Központi Katalógusnál. Az átadás
időpontjáig összegyűjtött teljes cédulaanyagot átvéve, 1980-ban indítottuk meg a fel
tárást, első lépésként cédulakatalógus formájában. A mintegy húszezernyi tétel szak
csoportosítása, lelőhelykumulálása után „világirodalmi központi katalógus”-unk mind
alkalmasabbá vált a helyszíni forrástájékoztatásra. Egyidejűleg vizsgáltuk a címanyag
közzétételének kérdését is. Végül ennek az anyagnak a visszamenőleges publikálását
(talán indokoltan) elvetettük. A folyamatos gyarapodást párhuzamosan cédulakatalógus
ba szerkesztjük és periodikusan megjelenő jegyzékekben tesszük közzé. A jegyzék:
,A világirodalmi Központi Katalógus Gyarapodási Jegyzéke” megindítását a kliring
állomástól 1981-ben érkezett — zömmel 1978—79—80-as gyarapodást tükröző — anyag
ra irányoztuk elő. Ezzel egyidőben az ÁGK saját eddigi Gyarapodási jegyzékét meg
szünteti. (A könyvtár saját, a gyűjtésen belül mennyiségileg domináns gyarapodásának
bevezetése a kliringbe ezzel tulajdonképpen a legcélszerűbb módon oldódik meg — a je
lentő helytől a kliring-állomásig és vissza megteendő kétszeri út idő- és energiavesztesé
ge nélkül.) A Központi Katalógus előzőleg egyáltalán nem is szolgáltatta vissza beje
lentéseinket, logikusan. így a világirodalmi központi katalógus megnyitó anyagában az
ÁGK állománya nem is szerepel. Most a feldolgozó osztály közvetlenül szolgáltatja a
gyarapodás katalóguscéduláit a Világirodalmi Központi Katalógusnak, így az 1981-es
anyag katalógusában és a jegyzékben is szerepel már a könyvtár gyarapodása, vagyis
együtt található a teljes világirodalmi állomány.
Az előkészület alatt álló kurrens jegyzéket évente kétszer kívánjuk kiadni. Az 1981es, induló számot — az előkészítő munka és a gyakorlati tanulás mindenkor többlet
erőfeszítést igénylő körülményeiből fakadóan - csak 1983-ban tudjuk megjelentetni.
A szerkesztés természetes átfutása a jövőben is eléri majd a fél évet. A jegyzék beosztása
fő vázában követi a katalógus felépítését (az előkészítés is egy folyamatban történik, az
anyag kétfelé ágaztatásával), amely az ETO szakcsoportokat veszi alapul. Teljes mélységig
való szakozásra nem vállalkozik, hiszen az igen sok helyről származó bejelentési anyag
eltérő szakozási, címleírási metódusa és színvonala sokszor lehetetlenné teszi a pontos
szakszám megállapítását.

A gyűjtés tapasztalatai
Már eddig is említettük, hogy a feltárás lehetőséget nyújt a gyűjtési gyakorlat meg
ismerésére. A megismerés eszköze: a feltárt anyag statisztikai elemzése. Szerkesztési mun
kánk során szeretnénk rendszeresen értékelni az országos állomány minőségi alakulását, a
gyarapodási folyamat egészséges vagy kevésbé üdvözlendő tendenciáit.
Tapasztalatok szerzése céljából próbaméréseket végeztünk az 1975—79-es, egyszeri
elemzéssel értékelhető anyaggal. A teljes állomány mérésére, a belső tartalmi trendek
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címekig visszamenő elemzésére nem vállalkozhattunk. Csupán egyes kiválasztott szak
csoportokat vizsgáltunk meg: az egyetemes irodalom művei mellett az angol, francia
német, orosz irodalmat, illetve egy szomszédos (egyben magyar nemzetiségi) és egy nem
szomszédos szocialista ország irodalmát: a szlovákot és a bolgárt. Az elemzés a tematikára
(a szakcsoportok mint tematikus egységek), a műfajra (szépirodalom, irodalomtudo
mány), a lelőhelyre és a kiadás nyelvére terjedt ki. E leszűkített vizsgálati eredményekből
vontuk le következtetéseinket az egészre nézve, de tapasztalatunk szerint jelenségeket,
tendenciákat így is kiolvashatunk a mérésekből.
Az elemző táblázatok közlése előtt előre kell bocsátanunk, hogy a bejelentett
anyag címpárhuzamai az elemző munkát nagyban nehezítették. Arra nem is gondolhat
tunk, hogy féleségeket méljünk, így minden adatunk darabszámra (mennyiségre) vonat
kozik. Mint már említettük az Állami Gorkij Könyvtár gyarapodása az 1975—1979-es
kliring anyagban nem szerepel, ezért ezt a könyvtár nem szakcsoportos gyarapodási jegy
zékéből adjuk hozzá.
(Az angol, francia stb. irodalom függeüenül a megjelenés helyétől, nyelvétől
értendő. Tehát ha egy angol szerző műve hollandul Hollandiában jelent meg,
vagy ugyanitt az angol irodalomról jelent meg egy könyv, az ugyanúgy ide
sorol tátik, mint az Angliában megjelent angol nyelvű mű.)

!

szépirod.
OSZK
ELTEK
MTAK
FSZEK
ÁGK
MTA I.T.I.
ELTEK
JPTEK
Baranya MK
JÁTÉK
Somogyi Kvt.
egyéb
ossz:

ANGOL
irodalom
irodossz.
tud.

szépirod.

FRANCIA
irodalom
ossz.
irod.
tud.

87
76
607
376
1408
3
193
20
107
5
1
93

48
81
814
124
132
42
195
4
4
6
4
28

135
157
1421
500
1540
45
388
24
111
11
5
121

82
86
551
246
1351
9
126
27
46
1
2
65

28
104
453
63
413
40
165
5

2976

1482

4458

2592

szépirod.

NÉMET
irodalom
ossz.
irod.
tud.

137
60
651
398
1899
31
119
17
71

23

110
190
1004
309
1664
49
291
32
46
8
2
88

13
73

39

277
167
1199
537
2410
105
287
23
75
9
13
112

1201

3793

3469

1745

5214

-

7
-

-

140
107
548
139
511
74
169
6
4
9
-
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szépirod.

OROSZ
irodalom
ossz.
írod.
tud.

szépirod.

108
17
941
56
1690
306
441
8
71
3
46
108

145
41
610
53
843
266
283
18
4
4
4
86

233
58
1581
109
3533
56/
724
26
75
7
50
194

14
6
176
2
429
1
31
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2352
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659

OSZK
ELTEK
MTAK
FSZEK
ÁGK
MTA I.T.I.
KLTEK
JPTEK
Baranya MK
JÁTÉK
Somogyi kvt.
egyéb
ossz.:
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BOLGÁR
irodalom
ossz.
irod.
tud.
28
-

79
2
71
6
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42
6
255
4
500
7
36
-

SZLOVÁK
irodalom
ossz.
irod.
szépirod.
tud.
42
5
139

47
3
39

-

-

490
1
18

128
3
7

89
8
178
-

618
4
25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

3

5

194

853

697

230

927
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Mint látható a gyűjtés erősen a fővárosra koncentrálódik, vidékre mindössze a gyarapodás
12%-a esik. A képtelenül aránytalan eltolódás előbb-utóbb rendezésért kiált; nemcsak a
vidék közvetlenebb ellátása szempontjából, de azért is, mert ez az állapot indokolatlan
terheket ró a fővárosi könyvtárakra. (Az elmaradó bejelentésekre gondolva a valóságban
talán valamelyest kedvezőbb lehet a helyzet. De tegyük hozzá: a bejelentésekkel Buda
pesten sincs mindenütt minden rendben.)
A fővároson belül is két helyre összpontosul a gyarapodás: az ÁGK és az MTA
együttes 70%-os részesedésével szemben a többi bejelentőhely egyenként mindössze
tized-huszadrészben járul hozzá az irodalmi — irodalomtudományi állományhoz. Az el
sők között is első az ÁGK 45%-nyi részesedéssel, amelyben a szépirodalom dominál, má
sodik helyen az MTA áll. Az irodalomtudomány gyűjtése szempontjából fordított a hely
zet, az MTA áll az élen és az ÁGK elég szorosan követi a második helyen. Jelentős az
MTA Irodalomtudományi Intézet szépirodalmi gyűjtése. Mindez koordinációs vitatéma
lehetne. Egy székhelyen belül valószínűleg elégséges, és a szolgáltatások szempontjából
még előnyösebb is lenne a szépirodalmi gyűjtés koncentrációja legfeljebb két helyre:
az ÁGK-ba és a FSZEK-be, amely saját arányain belül jelentős mennyiségű szépirodalmat
gyűjt. A gyűjtőköri együttműködés jobb példáját mutatja a pécsi és a szegedi egyetemi,
ületve közművelődési könyvtár: adott kis mennyiségű gyarapodásukon belül kitetszik a
feladatmegosztás a szépirodalom és a szakirodalom gyűjtését illetően.

A gyarapodás mennyisége és összetétele
Az 1975—79 közötti gyarapodás mennyiségét a központi katalógustó] kapott húsz
ezer egység cédulája és az ÁGK ott számba nem vett gyarapodása együtt adja. így az öt
éves hazai gyűjtés összmennyisége 29 ezer darab könyv. Ennél tulajdonképpen alig keve
sebb a vizsgált hányad (24,3 ezer), így tartalmi-terjedelmi kérdéseket szemléltető adataink
talán nem is tisztán elméleti jellegűek. Feltételezhetjük, hogy a figyelmen kívül maradt
főbb szakcsoportok — cseh, lengyel, román, jugoszláv, olasz, spanyol nyelvű irodalom,
klasszika-filológia, orientalisztika, skandinavisztika, turkológia, hungarika - gyarapítási
elemei, legalábbis az arányokat tekintve nem változtatnának lényegesen a képen.
Az alábbiakban a gyűjtési volumen és a könyvtermés viszonyát vizsgáljuk szám
szerűen és az összetétel vonatkozásában. Az egybevetéshez az Unesco Statistical Year
book évfolyamaiban közölt kimutatások adnak támpontot. Az 1975-79 közötti gyara
podás alapjául szolgáló címmennyiséget a vizsgált tematika hányadában, az évkönyv
1973—1977-re vonatkozó adatai nyomán becsültük; e két határév közötti kiadási évek
a meghatározók a bejelentéseken. Összesítéseink két szempontból is becslés jellegűek:
egyrészt az országonkénti címtermés-számok a közlésben nem hézagmentesek, másrészt
csupán áttételesen vonatkoztathatók szakcsoportjaink tartalmi körére (ország, nyelv,
eredeti kultúra, befogadáskultúra konvergens-divergens jelenségei folytán).
Vizsgált szakcsoportjaink ötéves termésvolumene - a számbaveendő főbb kiadó
országokban :
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ANGLIA (angol
irod. és kiadásnyelv)
41500

USA (angol)

AUSZTRÁLIA
(angol. . .)

35500

BELGIUM
(francia. . .)

FRANCIAORSZÁG
(francia. . .)

1200

KANADA
(angol és fran
cia. . .)
5600

NDK
(német. ..)

NSZK
(német. ..)

AUSZTRIA
(n ém et...)

10200

SVÁJC
(francia,
német. . .)
6700

10700

54000

4300

SZOVJETUNIÓ

BULGÁRIA

(orosz és
egyéb)
46000

(bolgár. . .)

CSEH
SZLOVÁKIA
(szlovák és
egyéb. . .)
9800

4600

38500

ÖSSZESEN

268000

A vizsgált időszakban a párhuzamos beszerzéseket is számolva, mintegy 10%-ot gyarapítottunk a külföldi termésből. (Ha a féleségek szerint számolunk; az anyag rendezése
során nyert benyomásszerű tapasztalatok alapján a beszerzést mintegy 5%-ra tehetjük,
de mint mondottuk, egzakt címszintű mérésre ezúttal nem volt mód; számításainkban
tehát csak a tágabb 10%-os értékkel dolgozhatunk tovább.)
Az arányok minősítése szintén a címek egyedi, tartalmainak elemzése során lehet
ne valóban szignifikáns. Itt meg kell elégednünk az átfogó általános értékelésekkel a mű
faji, ületve a nyelvi-tematikai összetétel egyes sajátosságainak is csak a jelzésével. Aligha
közömbös számunkra ebből a szempontból, hogy a termés tekintetében a szépirodalom
általában nyomasztó fölénnyel jelentkezik.

termés

ANGLIA

KANADA

FRANCIAO.

BELGIUM

ossz. volumen

41500

5000

38500

10200

ebből szépirodalom

37000(90%)

4500(80%)

35700(93%)

9800(96%)

SVÁJC

AUSZTRIA

SZOVJETUNIÓ

CSEHSZLOVÁKIA

ossz. volumen

6700

4300

46000

9800

ebből szépirodalom

5600(83%)

3500(81%)

39000(83%)

8400(86%)

termés

(Az Unesco adatokban az USA, az NDK, az NSZK és Bulgária viszonylatában nem állnak rendelke
zésre műfaji bontásértékek. Ausztráliát jelentéktelen nagyságrendű adataira való tekintettel hagytuk
el.)
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A szépirodalomnak ebben a nyomasztó fölényében, tudjuk, nagy szerepet játszik a
„napi fogyasztásra” orientált művek száma, ami nyilvánvalóan — általában — eleve kívül
esik a gyűjtési követelményeinken: ponyva, krimi, vagy éppen a mindenütt folyamato
san újra kiadott klasszikus irodalmi törzsanyag. Ha gyűjtési terjedelmünket értékeljük,
nyilvánvalóan nem teljes 100%-hoz kell mérnünk, hanem az ennél jóval szűkebb releváns
terjedelemhez, amit a szépirodalmi hányad jelzett semleges tömegeinek (és más irreleváns
összetevők: ismeretterjesztő, reklám jellegű brosúrák, stb.) levonása után kapnánk. Ilyen
számítást elvégezni úgyszólván lehetetlen.
Mért gyűjtésünkben a szépirodalom részesedése, láttuk: 15,4 ezer egység (61%).
Ez messze alacsonyabb^ mint a termésen belül érzékelhető 90% körüli szépirodalmi há
nyad. 10%-os gyűjtési arányunkon belüli szintje a relevancia határon belül talán még
tovább csökkenthető. Irodalomtudományi gyűjtésünké ezzel szemben —nagy mértékben
megnövekedik: 39%-os —a gyűjtés használati értéke szempontjából igen jelentős nyereség.
(Az arányokat tekintve hasonló következetetésekre jutnak a korábban Sonnevend Péter
nél már jelzett mérések is, vö. Sonnevend P.: Világirodalmi és irodalomtudományi szakirodalmi információellátás. = Könyvtári Figyelő. 1974. 5. sz.)
Gyűjtésünk nagyságrendjének egy más irányú értékelési lehetőségét adja (itt is,
egyedi, konkrét elemzés helyett csak a tendenciák jelzésének szintjén) a nyelvi-tematikai
megoszlás egybevetése a terméssel. Emeljük ki csupán a négy világnyelvi kör gyűjtési
adatait :
termés

gyűjtés

ANGOL (Anglia stb. együtt, részben Kanada)

84 000

4 458

NÉMET (Ausztria stb. együtt, részben Svájc)

76 000

5 214

FRANCIA (Franciao. stb. együtt, részben Svájc, Kanada)

50 000

3 793

OROSZ (egyébbel együtt: Szovjetunió)

46 000

7 515

- azt látjuk, hogy a rendkívüli intenzitással gyűjtött orosz (7 515 db - 16,3%) mellett
abszolút mennyiségben a németé (5 124 db — 6,9%) a második hely, arányban azonban
a francia (3 793 db - 7,6%) nemcsak a németet, hanem még a termésben élen álló angolt
is (4 458 db - 5,4%) megelőzi. Eléggé meglepő a sorolás. Vajon az angollal kapcsolatban
valamiféle „kontinentális kényszerről”, a franciánál különleges „előszeretetünkről”,
vagy más indítékról illetve véletlenszerűségekről lehet szó? Önkéntelenül felmerülő
oknyomozó kérdéseink szempontjából mérlegelendő tény egyébként, hogy az MTA, a
KLTE és a pécsi Megyei Könyvtár, úgy tetszik, ár ellen halad, az angollal visszaszorítva
a franciát illetve a németet (sőt Pécsett még az oroszt is). (Vö.: az áttekintő táblázattal.)
De talán másként fogalmazódnak meg ezek a kérdések is a szépirodalom és irodalomtudomány szerint bontott gyűjtési kép alapján:
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gyűjtés

arány

ANGOL

szépirodalom
írod. tud.

75 600 (90%)
8 400 (10%)

2 976
1 482

3,8%
17,6%

NÉMET

szépirodalom
írod. tud.

62 320 (82%)
13 680 (18%)

3 469
1 745

5,6%
12

FRANCIA

szépirodalom
irod. tud.

46 500 (93%)
3 500 ( 7%)

2 592
1 201

5,5%
34,0%

OROSZ

szépirodalom
irod. tud.

39 000 (85%)
7 000 (15%)

4 805
2 352

12,0%
34,0%

termés

Wo

A bontott arányértékek szerint az angol gyűjtés alacsony helyezése a szépirodalmon mú
lik, az irodalomtudományban őrzi harmadik helyét. A francia előretörő tendenciája maga
is az irodalomtudományi összetevőben jelentkezik elsősorban. A német legfeljebb csak a
szépirodalom tekintetében második, irodalomtudományi szempontból éppenséggel utol
só. Az orosz, számérték szerint a franciával azonos irodalomtudományi szintje, viszo
nyításunkon belül a termés rejtett nem orosz része révén, eleve magasabb, abszolút
elsősége e ponton is biztos.
Az összkép mindenesetre változott: az angol hátrasoroltsága „szerencsére” „csak”
a szépirodalomnak szól (az oknyomozás persze így is aktuális); a francia kiemelkedő
súlya még határozottabban az irodalomtudományra tevődik, ám itt a szépirodalmi arány
is viszonylag magas. (Nyelvi-tematikai bontásképünk kevésbé vág egybe Sonnevend P.
adataival, mint az összesített kép.)
Fenti összevetésünk a termés nyelvi adatait nem igazán megengedhetően állítja
szembe a hazai gyűjtés nyelvtematikai számaival. Itt lényegében csak feltételezzük a kettő
globális egybeesését. Valóságosan a kiadás nyelve szempontjából egyetlen szűkebb téma
kört vizsgálunk: az általános - egyetemes anyagot.
A kisebb számok tükrében itt sem teljesen megalapozott érvénnyel kereshetünk
tendenciákat, mégis érdekesek e részadatok is. Annál is inkább, mivel a tárgykör majd
nem tisztán szakirodalmi szintű megjelenése közvetlenül ráirányítja a figyelmet az iroda
lomtudomány gyűjtési arányaira:

OSZK
ELTE
MTA
FSZEK
ÁGK
MTA I.T.I.
KLTEK
Egyéb
összesen:

ÖSSZES
kiadvány

NÉMET
NY.

OROSZ
NY.

ANGOL
NY.

FRANCIA
NY.

EGYÉB

185
101
560
73
706
105
135
73
983

64
37
199
31
159
17
59
36
601

47
2
97
11
272
55
15
15
516

17
21
107
21
90
16
41
16
339

25
15
57
10
64
8
15
5
198

25
16
100
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Adataink szerint itt a német maga mögött hagyja az oroszt, ezzel abszolút élre kerül
(helyileg kivéve az ÁGK-t). Az orosz első helye a termésben vett arány szerint (516 :
7000) megmarad: 7,3%; követi a német (601 : 9 900): 6%. Meglepetésre a francia (198 :
6 500) az angollal egyetemben (339 : 10 900) egészen alacsony: 3-3% -ot képviselnek.
Felsorolt arányszámaink az általános-egyetemes irodalomtudományi gyűjtést mi
nősítik. A teljesebb irodalomtudományi gyűjtés nyelvi-tematikai adatához itt hiányzó
értékek adják eszerint az egyes nyelvi filológiák gyűjtési arányát: orosz: 26% (vagy, vi
szonyítási kereteink között, e felett); francia: 31%; angol: 14,6%; német 6,8%. Vagyis
az orosz mellett az angol és a francia irodalomtudományi gyűjtésben a szakfilológia kap
igen erőteljes hangsúlyt (elsősorban a franciában), a német viszont egyenlő arányban
nyújtja a germanisztikai és az általános-egye ternes anyagot. (Vajon így felel-e meg a
helyzet a termés megoszlásának^ill. a tudományosság igényeinek? Itt nem válaszolhatunk
a kérdésre.)
Próbaszámításaink- próbaértékeléseink alapján nem vagyunk valóságos, konkrét
válasz lehetőségének birtokában azokra az alapvető kérdésekre, mint: gyűjtésünk ele
gendőképpen hatékony-e, megfelelően tükrözi-e a termés tartalmát, kielégítheti-e a kifejezett-kinemfejezett szakterületi igényeket? Egyes részaránybeli eltolódások (a francia
filológia egyoldalú élrekerülése, a háttérbe szoruló angol nyelvű irodalomelmélet és
szépirodalom stb.) láttán mindenesetre a „nem bizonyos, hogy” kezdetű válasz önkénte
lenül adódnék valamennyi kérdés vonatkozásában. Mint ahogyan a gyűjtőhelyi megosz
lás a legkomolyabb kétségeket hagyja a gyűjtési gyakorlat kiegyenlítettsége, céltudatos
sága felől. A méréseinkben is felsejlő aránytalanságok kiküszöbölése, vagy csak csökken
tése is, a gyűjtési területen differenciáltan megosztozó, egyenként felkészült tudatosság
gal működő szakközpontok tevékenységétől várható. A Vüágirodalmi Központi Kataló
gus és Gyarapodási jegyzékének szerkesztése során az ÁGK-ban mi magunknak is vál
lalnunk kell a gyakorlat minél tényszerűbb, átfogó és folyamatos mérését—értékelését
az optimális teljesség és a nagyszámú gyűjtő közötti összehangolás segítése érdekében.
A beszámoló végén a szerző köszönetét kívánja nyilvánítani S z o n d i G y ö rg y katalógusszer
kesztőnek az alapmérések gondos elvégzéséért és a következtetések kiérleléséhez történő hozzájárulá
sáért.
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KITEKINTÉS
A BRIT KÖNYVTÁR ÉS A BRIT KÖNYVTARAK

SIMPSON, N. A.: The British Library: a public librarian’s view, GALT, J. E.:
The British Library and the shire country, AYRES, P. H.: The British Library
and the university library: a view form a beleaguered ivory tower, REVILL,
D.: The British Library: a polytechnic perspective, SIMKINS, M. A.: The
British Library and industrial research libraries c. írások alapján (Journal of
Documentation. 37.vol. 1981. 4.no. 1 5 7 -1 9 3 .p.) MOHOR JENŐ szemléje

Nem kerek évforduló, mindössze - legalábbis a cikkek hivatkozásaiból következtet
hetően — az angol parlament alsóházának kulturális bizottsága számára készült jelentés
adta a Journal of Documentation szerkesztőinek az ötletet, hogy öt cikkben adja
nak — más-más szempontú — képet a British Library eddigi tevékenységének az angol
könyvtárakra gyakorolt hatásáról. A kirajzolódó kép - tekintsük akár egy közművelődési
könyvtáros, ipari-kutatóintézeti információs szakember, műszaki felsőoktatási könyv
táros, vagy éppen önmagát egy „ostromgyűrűbe zárt elefántcsonttoronyból kitekintő
nek” érző egyetemi könyvtáros szemével — többé-kevésbé egységes, és nem tanulságok
nélkül való.
A British Library helye két szempontból is lényeges kérdés: fizikai, földrajzi helye
és az Egyesült Királyság könyvtárügyében elfoglalt helye egyaránt számos megjegyzést
váltott ki. Ami a földrajzi helyzetet illeti, nyilvánvaló, hogy a BL Londont és Anglia
déli részét lényegesen jobban tudja ellátni, mint pl. a sziget északi területeit, ezen talán a
kötelespéldányok „terítése” segíthetne. Magában Londonban pedig igen kérdéses, hogy
hol lehetne a fizikailag is egységesítendő BL-nek igazán megfelelő helye, sőt, arra gondol
va, hogy egy évtizeden belül egyetlen videó-diszken félmillió A/4-es oldalt lehet majd
tárolni és telefonvonalon könnyedén továbbítani a felhasználónak; van aki arra int: már
most inkább az új technológia fejlesztésére, mintsem új épületre kellene az anyagi erő
ket koncentrálni. Az angol könyvtárügynek — kétségtelenül — csúcsán helyezkedik el a
BL (még anyagilag is: költségvetése alig kevesebb, mint az egyetemi könyvtáraké együtt
véve, és több, mint készerese az angol műszaki felsőoktatás valamennyi könyvtárának),
kérdés azonban, hogy erről a csúcsról irányítania, vagy szolgálnia kell-e az angol könyv
tárügyet. Miközben a cikkírók elismerik, hogy valamennyi angol könyvtárnak egyre
növekvő szüksége van a BL-ra és szolgáltatásaira, leszögezik, hogy maga az intézmény
bármily nagy is, az ország könyvtári ellátásának egészét tekintve, annak csupán egy eleme
(és például az ipari-kutatóintézeti szakkönyvtárak számára a szükséges információknak
korántsem egyetlen forrása), hogy a Brit Könyvtár szolgáltatásai nem azonosak a brit
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könyvtári szolgáltatásokkal, és úgy látják, hogy miközben a „British Library” kinek-kinek
mást jelent (pl. a British Museum könyvtárának új nevét, vagy bibliográfiai információk
nem mindig megbízható és nem mindig kellően gyors forrását, számítógépes online infor
mációszolgáltatót, azt a majdnem csodálatos valamit, ami a szükséges könyvet vagy fo
lyóiratcikket valahonnan Yorkshire-bői megküldi, vagy éppen egy a kiadványokból ingye
nes példányt elvivő kellemetlenkedőt), maga a könyvtár is keresi még saját identitását.
Jól jellemzi helyzetének tisztázatlanságát, hogy miközben saját LOCAS/BLAISE számí
tógépes információs rendszerét forgalmazza (s ez önmagában is tisztázatlan viszonyban áll
nemzeti bibliográfiai feladataival és azon kötelességével, hogy a bibliográfiai adatok sza
bad cseréjét mozdítsa elő), más rendszerek elérhetőségének lehetőségét is nyújtja, ame
lyekkel saját rendszere voltaképpen versenyben áll a piacon.
A csúcs egyben központi helyet is jelent, ám a BL központi szerepe az országos
könyvtárpolitika alakításában nem jelentheti azt, hogy az információs politikát egyedül
kellene (szabadna) kidolgoznia. Igen nagy szükség van a BL és az angol könyvtárak
közötti rendszeres konzultációkra, de úgy látszik, hogy a BL egyes részlegei mellé szerve
zett tanácsadó bizottságok ezt a feladatot nem tudják ellátni; többnyire formális elő
terjesztéseket hallgatnak meg, gyakran állnak kész helyzet előtt. Jelenleg az angol könyv
tári közvéleménynek nincs módja arra, hogy véleményét nyilvánítsa, vagy befolyásolja
olyan döntések meghozatalát, mint pl. a BLAISE bevezetése, a British Museum általános
katalógusának számítógépre vitele, a MERLIN-tervezet feladása, vagy az AACR2 megvaló
sítása. (Ez utóbbi —nem annyira az új szabályzat, inkább bevezetésének módja — külö
nösen fájó pontjává vált az angol könyvtárügynek; még a Devon megye és a BL sokoldalú
és igen jó kapcsolatát ismertető cikk szerzője szerint is erre az áttérésre jobb lesz diszkré
ten fátylat borítani...) Központi helyzete alapján a BL a brit könyvtárügy reprezentán
sa. Az Unesco általános információs programjánál hivatalosan képviseli az Egyesült Király
ságot, de belföldön is valamennyi könyvtárat (mivel a kormány szervei természetesen
csak néhány nagy szervezettel, intézménnyel kívánnak konzultálni, a kisebb könyvtárak,
szakkönyvtárak igényeit, szükségleteit is tolmácsolva) kell képviselnie. Ehhez azonban
- de egyáltalán, az egész angol könyvtári infrastruktúra megfelelő működéséhez - haté
kony koordinációra van szükség; ma a koordinációnak mechanizmusa is, intézményi
szerve is hiányzik. A BL feladata vagy a koordináció hiányának hangoztatása, megoldá
sának sürgetése és elősegítése, vagy a koordináló szerep elvállalása, ha ez a szakmai közvé
lemény egyetértésével találkozik.
A kölcsönző részleg (Lending Division, BLLD) minden típusú könyvtár számára a
legismertebb, leginkább használt (még a Délnyugati Regionális Könyvtári Rendszer folya
matos, jó működése mellett is a Devon megyei kérések legalább 20%-át csak a BLLD
tudja kielégíteni), és legkevésbé bírált egysége a könyvtárnak. Általános panaszok termé
szetesen vannak: rövid a kölcsönzési határidő, hosszú az új kiadványok átfutási ideje
a hozzáférhetőségig, a térítési díjak magasak, és szükség lenne olyan dokumentumtípu
sokra is, amelyeket a BLLD jelenleg nem szolgáltat. A lényegesebb kérdés viszont az,
hogy a BLLD meddig bírja a növekvő igénybevételt (ezt ugyan enyhíti némileg a külön
böző regionális rendszerek működése és a kötelespéldányos könyvtárak újabban tapasz
talható készségesebb magatartása a könyvtárközi kölcsönzésben); illetve az, hogy a szer
zői jogok megsértése nélkül meddig mehet el a másolatszolgáltatás. (Már az is felmerült,
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hogy a kiadói egyesülés megvásárolja a BLLD-t, és üzleti vállalkozásként üzemelteti.)
Noha ez 1911-es szerzői jogi törvény intézkedik a kötelespéldányokról is, ideje lenne meg
változtatni, kiterjesztve a szolgáltatási kötelezettséget a mikrodokumentamokra, hangrögzítésekre, av anyagokra is. Lehetővé kellene tenni, hogy a BLLD kapjon teljes kötelespéldány-sort, és jusson több kötelespéldány a szigetország északi területére is. Jogos a
büszkeség, hogy számos külföldi igénylő előbb kapja meg a szükséges anyagot a BLLDtől, mint saját országán belüli forrásból. A BLLD azonban elsősorban a brit könyvtári
szolgáltatások ellátására hivatott, és ha anyagi gondjai vannak, a külföldi igénylő a teljes
költségeken felül fizessen haszonhányadot is. Egy olyan mértékű - hazai - áremelésnek
ugyanis, amely után pl. az egyetemi könyvtárak nem tudnák legalább a jelenlegi szinten
használni a BLLD szolgáltatásait, katasztrofális hatása lenne.
A bibliográfiai részleg (Bibliographie Services Division) tevékenységének lényegét,
és az éppen igénybe vehető szolgáltatásait a közművelődési könyvtáros már a rengeteg
akronima közt is nehezen találja meg (BLAISE, CIP, MARC, LOCAS, PRECIS, RBUC,
MERLIN, BUCOP), holott igényei egyszerűen összefoglalhatók: gyors, hasznavehető és
megbízható nemzeti bibliográfia, a párhuzamos feldolgozó munkákat csökkentő központi
cédulaellátás, és mindez viszonylag stabil (lényeges változtatásokat minél ritkábban szen
vedő) rendszerben. A szakkönyvtáros számára viszont a nemzeti bibliográfia és a cédula
szolgáltatás különféle okok - kisebb igény a katalógus minőségével, de lényegesen na
gyobb a frisseségével szemben, az állomány kevésbé jelentős része a könyv, az is vagy
külföldi, vagy egészen friss megjelenésű stb. — miatt általában érdektelen, de jól haszno
sítható a BLAISE. Épp így vélekedik a LOCAS szolgáltatásról a műszaki felsőoktatási
könyvtárosok tanácsa, és Devon megye 1974-es teljes közigazgatási átszervezése után,
a mintegy kétmillió kötetes könyvtári állomány megyei központi katalógusának kiépí
tésére is a LOCAS adaptációja látszott megfelelőnek. Súlyos kifogások merülnek fel
viszont a Brit Nemzeti Bibliográfia — és az azon alapuló szolgáltatások — megbízható
ságát és gyorsaságát illetően. Bár a nemzeti bibliográfia igényszintje nagyon magas, a re
kordok többsége mégis hibás, az elfogadható átfutási idő pedig a nemzeti bibliográfia
megszületése óta csak ígéret, tehát magánál a BL-nál is régibb probléma. (Azt, hogy a
CIP leírások jó része is hibás, már csak lemondó legyintés követi.) Hibás és lassú a British
Catalogue of Music is, és így - bár örömmel fogadják a British Catalogue of Audio-visual
Materials, mint új bibliográfiai vállalkozás megindulását, az elmúlt négy évben kialakult
bizalmi válság nyomán csak halvány a remény, hogy ezúttal jobb bibliográfiai szolgál
tatáshoz jutnak az angol könyvtárak. A cikkekből kiolvasható közvéleményt (vagy talán
közhangulatot) az egyetemi könyvtáros fogalmazza meg: a bibliográfiai részleg nagy ener
giával, némi sikerrel, a költségekkel kevéssé törődve és a külső véleményeket általában
teljesen figyelmen kívül hagyva dolgozik.
A kutatási-fejlesztési részleg (Research and Development Department, BLRDD)
még viszonylag kevés közvetlen visszhangot tudott kiváltani. A Devon megyei beszámoló
is inkább csak említi,hogy egy információs igényvizsgálat helyszíneként kapcsolatba került
a részleggel, a közművelődési könyvtárak örömmel üdvözlik, hogy megszületett a közművelődési könyvtárügy területén a kutatások szükségességének felismerése, és várják
a szükségleteikhez igazodó kutatási-fejlesztési program kidolgozását. A többiek inkább
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csak aggodalmuknak adnak hangot, hogy a részleg voltaképpen csak a meglévő kutatói
gárda egyéni kutatásaihoz ad keretet, ezért a hosszú távú kutatások háttérbe szorulnak
a gyors eredménnyel kecsegtetőkkel szemben, illetve, hogy a BLRDD, mint a British
Library része, tevékenységében túlzottan igazodik az intézmény igényeihez és érdekei
hez.
A z összegzést kezdjük az egyetemi könyvtáros véleményével, aki szerint a BL túl
nagy intézmény, s így általában részleteiben bírálják, az egész áttekintése nélkül. A British
Library nem az az undok sárkány, aminek egyesek látják, de nem is a könyvtárügyet
védelmező Szent György, akinek kardja az AACR2 pajzsa a BLAISE. A British Library
létrehozása igen jelentős eseménye volt az angol könyvtárügynek, de nem oldotta meg
problémáit. A BL-nek részt kell vennie az országos könyvtárpolitika kialakításában, az
ország gazdag könyvtári és információs szolgáltatásainak koordinálásában. A BL egyes
részlegei között is szorosabb együttműködésre van szükség, de méginkább a más könyv
tárakkal való együttműködésre és párbeszédre. A BL könyvtárosai és a közművelődési
könyvtárosok kollégák, akiknek kötelezettségeik vannak egymással szemben. Amíg ezt
fel nem ismerik, az ország könyvtári ellátása sínyli meg.
Végül is a BL tevékenységében, munkájának eddigi eredményeiben bőven van ki
fogásolni, bírálni való, de a könyvtárügy ma már elképzelhetetlen a BL nélkül. Aki bírál,
joggal teszi, mondja a Devon megyei beszámoló, de tegye fel azt a kérdést is: hol tartana
ma a brit könyvtárügy a British Library nélkül?

MEGSZÜNTETTE A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉST a grenoble-i városi könyvtár.
Igazgatója kijelentette: ez a funkció a könyvtári munka lényegéhez tartozik, csakhogy hi
ányoznak ellátásának gyakorlati eszközei - a központi katalógusok. Sokakat megbotrán
koztató gesztusával erre a lehetetlen állapotra akarja felhívni a figyelmet; reméli, hogy
hamarosan a francia könyvtárpolitika napirendjére kerül a számítógépes regionális köz
ponti katalógusok kiépítése.
(Livres Hebdo, 1982. márc.)
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A szerző tanulmány úti tapasztalatait adja közre.

A könyvtári és információs szolgáltatások jövőbeni tervezőinek legnagyobb prob
lémája és legfontosabb megoldandó feladata Kanadában (úgy vélem egyébként, hogy ez
más országra is általánosítható), hogy a társadalom növekvő információs igényével lépést
tartsanak, kielégítsék azt. Az ország jóléte szempontjából a hatékony információellátás
különös jelentőségű a kutatásfejlesztés és a független kanadai ipar számára. Kanada
mindkét területen lemaradással küszködik.1 A K+F költségeik a nemzeti jövedelem
1%-át sem teszik ki, s ennek csak kis töredékét fordítják az információs szolgáltatás
fejlesztésére. Az információ sajátos gazdaságosságát és a kanadai gazdaság sajátosságait
tekintve az információszolgáltatások fejlesztése nem eléggé ösztönző a magánszektor szá
mára, ezért a helyzet várhatóan nem javul a kormány anyagi és erkölcsi támogatása és
tevékenysége nélkül. Ezt a tényt perdöntőnek tartják akkor, ha Kanada hatékony könyv
tári és információs rendszert akar kifejleszteni az elkövetkezendő 10—15 évben.
Azokban az országokban, ahol az információs „ipar” a gazdaságon belül súlyt és
elismerést szerez, ott ez az információs „ipar” a gazdasági növekedés és a társadalmi
fejlődés egyik elismert mozgatórugójává válik. Kanadában még nem tartanak itt, ugyanis
véleményük szerint az információs ipar fejlődésében döntő tényező az adatbázisok bel
földi előállítása és az információs technológia belföldi színvonala, s náluk úgy vélik,
egyik sincs a megfelelő szinten. Ennek következménye a nagyfokú függőség mind magá
tól az importált információtól, mind az importált információs technológiától.
Felismerve a helyzet súlyosságát, jó néhány tanulmány és értekezés készült a fenti
tárgykörben az utóbbi időben Kanadában, amelyek egységesen hangsúlyt fektetnek a
kanadai adatbank „ipar” fejlesztésére illetve ennek elmulasztásából származó károkra és
hátrányokra. Az egyik tanulmány2 például így festi le a várható helyzetet abban az eset
ben, ha ez a fejlesztés elmarad:
„Néhány amerikai hálózat, amely az előfizetők otthonába viszi az információt,
ugyanúgy uralni fogja a piacot, mint ahogy az amerikai online rendszerek lényegé
ben monopóliummal rendelkeznek ezen a kontinensen a számítógépes bibliográfiai
keresések fölött. Az amerikai interaktív televíziós rendszerek is — akár az átlagos
nézőkről, üzletemberekről vagy intézményekről legyen szó - megpróbálnak betörni
a kanadai piacra. . . Ez a külföldi verseny az információs ipar dolgozóira nézve sú
lyos gazdasági és szociális következményekkel jár. Az információ beáramlása Ka
nadába növekszik, ez a fizetési mérleg növekvő deficitjéhez vezet, és hosszabb
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távon további kulturális függőséget eredményez az Amerikai Egyesült Államok
irányában.”
Az adatfeldolgozással kapcsolatos adatáramlás az amerikaiak Kanadában levő fiók
vállalataiból az Egyesült Államokban levő központokba Kanada számára már eddig is
több száz millió dollár kiáramlását jelentette az országból. Azt becsülik, hogy az impor
tált számítógépes szolgáltatások értéke 1985-ig évenként körülbelül 1,5 milliárd dollárral
nő majd. Ezzel összefüggésben erre az időre várhatóan 23 ezer ehhez kapcsolódó állás
szűnik meg.3 Ezt a tendenciát csak a kormány beavatkozása állíthatja meg. Az elkövet
kezendő években olyan átmeneti mechanizmusra van szükség, amelyben a kormánynak
kell magához ragadnia a kezdeményezést mind az információs technológia előbbreviteléhez szükséges lehetőségek megteremtésével, mind pedig a hazai információs erőforrások
mozgósításával és egységesítésével.
Egyes szövetségi kormányszervek, mint például a Kanadai Nemzeti Könyvtár vagy
a Kanadai Tudományos és Műszaki Információs Központ (Canada Institute for Scientific
and Technical Information, CISTI), amelyek országos feladatkörrel, és így széles körű
felelősséggel rendelkeznek bizonyos szolgáltatás fajtáknál, kulcsfontosságú szerepet ját
szanak ebben az átmeneti mechanizmusban.
Az UNESCO és a KSH-SZÁMOK támogatásával megvalósult tanulmányutam során
1 hetet töltöttem Ottawában, ahol meglátogattam az előbb említett két intézményt vala
mint a Nemzetközi Kutató-Fejlesztő Központot (International Development Research
Centre, IDRC). Az ott szerzett tapasztalataimról szeretnék beszámolni a továbbiakban.
A Nemzeti Könyvtár
A Kanadai Nemzeti Könyvtárat 1953-ban alapították, ekkor vált ki a Parlamenti
Könyvtárból 300 000 kötettel. 1967-ben kapott önálló épületet, ahová már 400 000 kö
tettel költözött át. A Nemzeti Könyvtártól országos szintű szerepet várnak el, amelynél
a hangsúly a számítógéppel támogatott könyvtári hálózat koncepciójának kialakításán,
a realizálási és a hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításán és megvalósításán van. Ennek
a célnak az érdekében a Nemzeti Könyvtár szorosan együttműködik elsősorban a CISTIvel, a torontói Egyetemi Könyvtárral és a québeci Nemzeti Könyvtárral, ahol már fejlett
számítógéppel támogatott könyvtári rendszerekkel dolgoznak. Az együttműködés gépi
alapja a DOBIS rendszer.
A DOBIS rendszert 1978 ősze óta használják online keresésre és katalogizálásra.
Első felhasználói a Nemzeti Könyvtár sorozati részlege és a CISTI volt. Ekkor 20 terminál
kapcsolódott a rendszerre, az adatbázis pedig csak néhány száz rekordból állt. 1981 őszén
már 12 könyvtárból több mint 200 terminálról érhető el a majd 2 millió rekordot tartal
mazó adatbázis. Az online rendszer használói rendszeres időközökben egyéb szolgáltatá
sokat is kapnak, így például: katalógusokat mikrofilmlapon, nyom tatott sorozati és
szerzeményezési listákat, katalógus kártyákat, géppel olvasható bibliográfiai rekordokat.
A DOBIS rendszer üzembeállításával a könyvtári tevékenységek hatékony támoga
tását akarták elérni a szolgáltatások javítása céljából az alábbi területeken:
— megbízható és átfogó bibliográfiai adatbázis kiépítése
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— könyvtári anyagoknak és helyüknek a gyors és pontos azonosíthatósága a könyv
tári hálózaton belül
— a bibliográfiai információ feldolgozás és visszakeresés költségnövekedési üte
mének csökkentése
— információ szállítás a vezetők részére elsősorban a beszerzések hatékonyabbá
tétele érdekében (átfedések, hiányterületek, beszerzési politika összehangolása)
-egy decentralizált kanadai könyvtári hálózatban, amely nemzetközi csatlakozási
pontokkal is rendelkezik,a szövetségi kormány csomópontjaként működjön.
A DOBIS rendszer online üzemmódú integrált program rendszer, amely valamennyi
könyvtári funkció számítógépes támogatását el tudja látni. A DOBIS rendszer öt alapvető
modulból áll:
— keresés;
— katalogizálás, beleértve az egységes katalógus karbantartását és formai ellenőrzé
sét;
— szerzeményezés;
— köröztetés, beleértve a könyvtárközi kölcsönzést;
— sorozatok ellenőrzése.
A DOBIS rendszer MARC kompatibilis, és így a saját előállítású bibliográfiai tételek
hez az Egyesült Államokbeli Kongresszusi Könyvtár és a Kanadai Nemzeti Könyvtár
bibliográfiai rekordjai hozzáadhatok és szelektíven hozzá is adják a DOBIS adatbázisban.
A kétnyelvű Kanadában nagyon vonzó tulajdonsága a DOBIS rendszernek, hogy két
nyelvű hozzáférést biztosít a bibliográfiai adatbázisokhoz és a lekérdező dialógus is
választhatóan angol vagy francia nyelvű.
A DOBIS rendszerrel a Nemzetközi Könyvtárnál jelenleg az alábbi feladatokat
oldják meg:
— katalogizálás,
— egységes könyvkatalógus előállítás;
— egységes sorozati katalógus előállítás;
— könyvtárközi kölcsönzés (lelőhely keresés);
— saját sorozati állomány nyilvántartása és ellenőrzése;
— rendelésnyilvántartás.
A Kanadai Tudományos és Műszaki Információs Központ
A központot (CISTI) a kanadai Nemzeti Kutató Bizottság alapította 1974-ben.
A központ feladata egyrészt az ország tudományos és műszaki információval való ellá
tása, másrészt új információs módszerek és szolgáltatások kifejlesztése, bevezetése.
Ennek szellemében gépesítik a könyvtári tevékenységüket, ill. információs szolgáltatá
saikat.
A könyvtári tevékenységek gépesítéséhez az előbbiekben említett DOBIS programcsomagot használják. A könyvtári állomány dokumentumait 1978-ig visszamenőleg tá
rolják gépi adatbázisban, még nem döntötték el, hogy mi legyen a régebbi anyaggal.
Jelenleg a következő tevékenységeket végzik a DOBIS segítségével a CISTI-nél:
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— katalogizálás;
— könyvtárközi kölcsönzés (lelőhely keresés)'
— előszerzeményezés;
— folyóiratok nyilvántartása.
A központ 253 kanadai könyvtár folyóiratállományát tartja nyilván, és így 48 000
tudományos, műszaki és orvosi szakfolyóirat lelőhelye kereshető vissza, és emellett adatok
is kaphatók a meglevő számokról.
Figyelemre méltó, hogy a DOBIS rendszerrel kezelik a bibliográfiai adatbázison
kívül
— azon szakértők listáját Kanadán belül, akik vállalták, hogy segítenek saját té
májukban a hozzájuk fordulóknak,
— a kutatás-fejlesztési támogatások, szubvenciók nyilvántartását (kb. 100 ezer
tétel!).
(Az adott intézménynek nyújtott támogatással egyidőben adják át a CISTI-nek
az információt magáról a támogatásról, a kutatás-fejlesztés témájáról!)
A. fordítások nyilvántartását most viszik számítógépre. Külön tanulmányt készítet
tek a legalkalmasabb programrendszer kiválasztására. Közel 100 adatbázis-kezelő rendszer
közül a Hewlett-Packard gépen futó MINISIS került ki győztesen. Most kezdik el ennek
alapján a rendszerszervezési munkát. Igen érdekesek azok az indokok, amelyek alapján
nem a DOBIS rendszert választották a fordításnyilvántartás gépesítéséhez:
— nagyon jó katalogizálásra, szabványos feldolgozásra, de nem elég hatékony
többszempontú keresésre;
— nem elég flexibilis az input tekintetében;
— könyvtári célú outputok készítésére kiváló, speciális igényeket nehezebb meg
valósítani.
A központ két számítógépes tájékoztatási rendszert is üzemeltet:
— a CAN/SDI-t, amellyel batch üzemű témafigyelést végeznek előfizetőiknek 19
adatbázisból, 3 200 profilra, és a
— CAN/OLE-t, amely online lekérdezési lehetőséget biztosít több tudományos és
műszaki adatbázishoz (kétnyelvű lekérdezést biztosítva: angol, francia). A CAN/
OLE a Trans-Canada Telephone System DATAPACK nevű adatátviteli háló
zatán keresztül több mint 50 városból elérhető. A központ saját igény esetén
gondoskodik a releváns dokumentumok beszerzéséről is.
A N em zetközi Kutató-Fejlesztő Központ
Ezt a központot a Kanadai Parlament hozta létre 1970-ben, hogy az országban fo
lyó kutató-fejlesztő munkákat a fejlődő országok számára hasznosítsa.
Önálló szervezet, amelyet egy 21 tagú testület (a tagok különböző országokból
vannak) irányít, határozza meg a központ politikai irányvonalát, hagyja jóvá az egyes
projecteket. A központ célkitűzése: a fejlődő területek országos támogatása tudományos
és technikai ismeretek átvitelével, információs és adatközpontok felállításával, üzemelte
tésével, kutatások indításával és támogatásával. Tevékenysége 5 területre összpontosul:
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— egészségügy,
— mezőgazdaság,
— társadalomtudományok,
— informatika,
— hírközlés.
Az informatikán belül indították 1972-ben a számítógépesített információs rendsze
rek elnevezésű projectet, amelynek célkitűzései:
— online rendszer kiépítése saját könyvtári tevékenységük számítógépesítésére;
— géppel olvasható adatbázis saját adatállományukból j
— kapcsolattartás, hálózatkiépítés más intézményekkel nemzetközi szinten;
— tapasztalatszerzés, hogy segíteni tudjanak a fejlődő országoknak saját számí
tógépes rendszerük kiépítésében.
A választás a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban kifejlesztett ISIS programcsomagra esetemért:
— az adatbevitel, visszakeresés interaktív,
— sok batch üzemű funkciója van a könyvtári tevékenységekre,
— már sok helyen installálták,
— alkalmas szabványos formátumú mágnesszalagos cserére,
— már abban az időben két olyan adatbázis volt, amely fejlődő országok irodalmát
tartalmazta.
Pénzük nem volt saját gép vételére, ezért kezdetben külső gépen futtatták programjaikat.
Költséges volta miatt 2,5 év után elhatározták, hogy saját gépet vesznek.
A gépkiválasztás alapvető szempontjai között szerepelt, hogy a géptípus fejlődő
országok számára is elérhető legyen, hogy az ISIS program átvihető legyen, és ne legyen
nagyon költséges. Több rendszer vizsgálata után a Hewlett-Packard 3000 típusú gépe
nyert.
További döntést igényelt:
— az ISIS programot egyszerűen átkódolják a Hewlett-Packard gépre^ aminek
• előnye : gyors és egyszerű
• hátránya: nem használják ki a.Hewlett-Packard gép rendszeréből adódó lehe
tőségeket vagy
— a Hewlett-Packard adatbáziskezelő rendszerét (IMAGE) adaptálják és használják,
aminek
• előnye : már készen van
• hátránya: nem tud változó hosszúságú rekordokat kezelni;
nem tud változó hosszúságú mezőket kezelni;
szövegbe beépített kulcsszavakat nem tud felismerni,
nincs könyvtári funkciókat kezelő része.
Végül úgy döntöttek, hogy az ISIS programcsomag jellemzőit figyelembe véve, de
ugyanakkor a Hewlett-Packard gép meglevő lehetőségeit maximálisan felhasználva fejlesz
tették ki a MINISIS programcsomagot kb. 4 emberévnyi rendszerszervezői és programzói
munkával.
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A MINISIS program támogatja a központ könyvtári tevékenységét, online elérési
lehetőséget biztosít a saját dokumentumállományhoz és a saját fejlesztésű adatbázisokhoz
(DEVIS és SALUS) valamint néhány nem profitszerző intézmény (FAO, ILO, UNESCO,
UNIDO) által előállított adatbázishoz.
Tapasztalataim összegezéseként megállapítható, hogy a meglátogatott intézmények
vezetői és munkatársai ugyan nincsenek megelégedve a könyvtári és tájékoztatási tevé
kenységek számítógépesítettségével és így fejlettségi fokával hazájukban, de mi ennek
ellenére nagyon sokat tanulhatunk tőlük mind e koncepciók és realizálásuk összehango
lása, mind a műszaki megvalósítások terén.
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KÖNYVTÁRGÉPESITÉS AUSZTRIÁBAN

KROLLER*, F.: Bibliotheksautomation in Österreich c. kéziratát HEGYKÖZI
ILONA fordította.

Az 1972-es „Alapkoncepció az elektronikus adatfeldolgozás alkalmazására Ausztria
szakkönyvtáraiban” országos hálózat létrehozását irányozta elő. Mivel az átfogó terv
megvalósítása pénzügyi és személyi okokból először csak kisebb részterületekre korláto
zódott, az átmenet időszakában a hagyományos és a gépi keresést egyaránt lehetővé
tették.
Az országos tájékoztatási hálózat megvalósításának alapvető feltétele, hogy a háló
zat valamennyi tagkönyvtára rendelkezzen online adatrögzítő berendezéssel, könyvtárközi adathálózattal és hogy legyen elegendő idő a géppel olvasható katalógusadatok elő
állítására. Szükséges még egy központi adatbank létrehozása is.
Sok érv szólt amellett, hogy az új online tájékoztatási szolgáltatásokat a szakkönyv
tárakba telepítsék, ezért az osztrák tudományos kormányzat a legjelentősebb egyetemi
könyvtárakat ellátta a szükséges eszközökkel, azzal a megbízással, hogy az egyetemi
könyvtárakban működő gépi tájékoztatási szolgáltatások az egyetemi könyvtárak szak
területén és a mindenkori regionális igényeken túl, kiterjedjenek az egyetemen kívüli
intézmények által nyújtott szolgáltatásokra is.
A bevezetést kísérletek előzték meg, amelyek során bebizonyították, hogy az online
tájékoztatási szolgáltatásoknak feltett kérdések nagy része megválaszolható hagyományos
módon is. Azt is kimutatták, hogy a könyvtárak a releváns irodalom 50%-át azonnal
rendelkezésre tudják bocsátani. A kísérlet időszakában a könyvtáros és a használó manuá
lisan és gépi úton egyaránt kereshet, így kritikus szemmel felmérhetik az online szolgál
tatás és a manuális keresés különbségeit és megismerhetik a kétféle szolgáltatástípus
korlátáit.
Az új modellnek elsősorban azt kell igazolnia, hogy az online elektronikus adatfeldolgozás a könyvtárakban egyrészt gazdaságosan alkalmazható, másrészt javítja a hasz
nálóknak nyújtott szolgáltatások minőségét.
A könyvtárügyi rendelet leszögezi, hogy a gépi tájékoztatási eszközök használatakor
felmerülő költségek alapvetően a használókra hárulnak. A szolgáltatás akkor díjmentes,
ha a keresés eredményét kinyomtatják és azt más szolgáltató hely is felhasználja, vagy
ha a használó az eredményt írásban nem kapja meg. A gépi tájékoztatási eszközöket
csak az használhatja, és a kinyomtatott eredményeket csak az kaphatja kézhez, aki az
egyetemi intézmények oktatási és kutatási feladatainak teljesítésében részt vesz.
*KROLLER, Franz tanácsos, a grazi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója, az Osztrák Könyv
tárosok Egyesületének elnöke.
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A 72-es alapkoncepció megvalósításának első lépéseként egy mintakönyvtárat je
löltek ki, ahol elméleti és gyakorlati kísérleteket végezhettek. A kísérlet színhelye a grazi
Egyetemi Könyvtár, ahol a gépesítés első fázisaként a kölcsönzés online nyilvántartásával
próbálkoztak. A használók géppel olvasható olvasójegyet kaptak, a raktárban tárolt
könyvek lehívása terminálokon keresztül történik. A olvasószolgálatos fényceruza se
gítségével beolvassa az olvasó azonosítási kódját, és ezzel elindítja a rendszer működését.
A kölcsönzőkártya kitöltése helyett az olvasószolgálatos a katalógusteremben felállított
képernyős terminál billentyűzetén beüti a kért mű raktári jelzetét. Azonnal tudomására
jut, hogy a kívánt mű a raktárban van-e, vagy esetleg kikölcsönözték. A beütött jelzet
formai helyességét a gép ellenőrzi. Amint az olvasó átveszi a kért könyvet, a kölcsönzés
ténye a nyilvántartása kerül.
— mivel az olvasó azonnal értesül, hogy az általa keresett könyv másnál van, nem
kell hosszasan várakoznia;
— a rendszer eleve közli, hogy az adott kérés teljesíthetetlen, ezért a raktárnak
továbbított kérések egyharmada megtakarítható;
— a számítógép átveszi a felszólítások megírását. A kölcsönzés két nyilvántartási
ponton történik és a tankönyvgyűjteményt is érinti;
— a használó a katalógusteremben értesül arról, hogy megkaphatja-e a kívánt művet;
— a felszólítások és előjegyzések ilyen rendszere maga után vonja a könyvállomány
jobb kihasználását is;
— a gépi kölcsönzési rendszer a használó számára értékes többlet-tájékoztatást
nyújt az eddigi, pusztán a katalógusból való tájékoztatással szemben.
A rendszer kívánságra tájékoztatást ad még:
— speciális lelőhelyekről;
— egy adott könyv várható visszaérkezéséről;
— periodikus kiadványoknak az adott könyvtárban meglévő darabjairól (évfolya
mok, egyes kötetek)’
— a beütött jelzetek formájáról és teljességéről;
— valamint határidő szerint rendezve kinyomtatja, hogy az adott időpontban egy
bizonyos használónál mely könyvek vannak kikölcsönözve.
A későbbiekben a jelzetek mellett az egyszerűsített bibliográfiai leírást is feltün
tetik majd. Ez lehetővé teszi a használók számára, hogy a rövidített cím alapján, tehát a
katalógust mellőzve kölcsönözzenek. Ilyen rendszer öt éve működik az USA-ban, az Ohio
State University Library-ban.
Tervbe vették azt is, hogy élve a gépesítés adta lehetőségekkel egy-egy egyetemi
könyvtári hálózatban kiépítik a beszerzések központosítását. Az egyes intézetek által
kezdeményezett megrendelések adatait (egyszerűsített bibliográfiai leírás) a képernyős
terminál segítségével a rendszerbe betáplálják és ott - többszempontú indexelés után közvetlenül hozzáférhetően tárolják. Az index a nemzetközi és az országban használatos
könyvszámozásból (ISBN) és a leírás lényeges elemeiből épül fel. A duplumok kijelzése
a keresési kulcsok azonossága esetén az adatrögzítés során automatikusan bekövetkezik.
A megrendeléskor készített egyszerűsített leírás alapul szolgál a könyv beérkezésekor a
dokumentumok leírásához.
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A megrendelések központi gépi nyilvántartása a következő előnyökkel járna:
— csökkenne az adminisztratív munka;
— nem kerülne sor felesleges duplikációra, ezáltal azonos pénzügyi keretet feltéte
lezve valószínűleg 30%-kal nőhetne a beszerzések mennyisége;
— a könyvkereskedők tervszerű sürgetése révén lehetővé válna a megrendelések
gyorsabb kézhezvétele;
— mód nyílna a költségvetés hatékony ellenőrzésére.
Vegyük végül szemügyre a bibliográfiai leíráskor történő adatrögzítést. Az adatrögzítés online módon, programozottan, képernyő segítségével történik. A leírás közvet
lenül hozzáférhető marad a könyv teljes feldolgozása során: a beérkezéstől a raktári hely
re kerülésig. Lehívása bármikor lehetséges, ha a könyv jelzetét optikai jel olvasó ceruzával
letapogatják. A könyv feldolgozásának tervezett állomásai a következők:
— Leltárbavétel: a megrendelési szám beütése után a könyv automatikusan meg
kapja a következő raktári jelzetet, s azt a rendszer géppel olvasható, felragaszt
ható címkén azonnal kinyomtatja. A megrendelés adatait (ár, stb.) a rendelési
nyilvántartásban a szállítólevél és a dokumentum alapján helyesbítik és ki
egészítik;
— Bibliográfiai leírás: ebben a munkafázisban kerül sor a megrendeléskor készített
egyszerűsített bibliográfiai leírás korrekciójára és kiegészítésére, illetve a bib
liográfiai adatbankból történt felvétel esetén — kiegészítésre. Lehetőség van új
besorolási adatok feltüntetésére is;
— Ellenőrzés: a bibliográfiai leírás ellenőrzésére a hagyományos katalóguscédula
formájában külön program segítségével a képernyőn nyílik majd mód. Javítás
és kiegészítés lehetséges;
— Tartalmi feltárás: a tárgyszójegyzék (tezaurusz) közvetlenül online hozzáférhető.
Ebben a lépésben kap tárgyszavakat és szakjelzeteket minden dokumentum;
— Végső fázis: ekkor kerül sor a szükséges mennyiségű, megfelelő besorolási ada
tokkal ellátott nemzetközi csereformátumú katalóguscédulák kinyomtatására.
Az egy munkafázisban előállított cédulákat a gép előrendezi. Az egyszerűsített
bibliográfiai leírással ellátott jelzetek és az esetleges speciális lelőhelyek automa
tikusan bekerülnek a kölcsönzési nyüvántartásba. Többletráfordítás nélkül,
melléktermékként áll össze a gyarapodási jegyzék és a könyvtári statisztika.
Az említett résztervek kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az eredményeket
átvehessék a Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó
egyéb osztrák könyvtárak is. E könyvtárakat fel kell szerelni miniszámítógépekkel.
A miniszámítógépeket később hálózattá kapcsolják össze. Ennek feltételeit a Szö
vetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium megbízásából 1975-ben vizsgálták. Az alapkoncepció célja: a munkafolyamatok gyorsítása és ésszerűsítése; a könyvtárközi együtt
működés erősítése bibliográfiai adatcsere révén; végül pedig a könyvtárak tájékoztatási
szolgáltatásainak bővítése. A Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium által
fenntartott könyvtáraknak évente több mint 300 000 kötetnyi gyarapodást kell feldol
gozniuk, kötetenként 1 munkaórát számítva. A feldolgozás időigényét a gépesítés ön
magában nem képes csökkenteni.
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Ahol viszont lehet takarékoskodni: a többszöri feldolgozás. Ugyanis az új szer
zeményeknek csak egyharmada valóban új tétel, a többi többespéldány. Eszerint hálózat
és központi adatbank esetén az újrakatalogizálásra fordított idő kétharmada megtaka
rítható lenne. A tervekben adatvégállomások hálózatának kialakítása szerepel, de először
valamennyi könyvtárat saját lábára kell állítani. Az egyetemi könyvtárakban egy ideig
az adminisztratív munkák decentralizáltak maradnak. Csak néhány év múlva, amikor
már elegendő, géppel olvasható adat áll rendelkezésre, állítanak fel központi adatbankot,
mely kiküszöböli a duplikációt. A végső cél együttműködő könyvtári számítógéphálózat
kialakítása.
Az osztrák könyvtári hálózat központjai Bécsben, Grazban, Salzburgban és Inns
bruckban lesznek. Terveznek alközpontokat is, így pl. a grazi Egyetemi Könyvtár számí
tógépéhez kapcsolódik majd a grazi Műszaki Egyetem, a leobeni Bányászati Egyetem és
a klagenfurti Tudományegyetem számítógépe.
Pillanatnyilag az Osztrák Nemzeti Könyvtár mellett működő Tudományos Könyv
tárügyi Tervezési Központban egy Honeywell Bull System 6 36-os számítógép áll ren
delkezésre. Ezt a gépet előreláthatólag ez év (1981? - a ford.) áprilisában átveszi a
grazi Egyetemi Könyvtár. A Tervezési Központ pedig hasonló, új berendezést kap. Jelen
leg a grazi, az innsbrucki és a salzburgi Tudományegyetemen, a bécsi és a grazi Műszaki
Egyetem Könyvtárában és a bécsi Tudományegyetem Természettudományi Intézeteinek
Központi Könyvtárában duál kazettás nyomtatóval ellátott Hewlett-Packard 2645 A tí
pusú intelligens képernyős terminálok működnek. Ugyancsak üyen gépekkel rendelkezik
az Osztrák Nemzeti Könyvtár mellett működő Tudományos Könyvtárügyi Tervezési
Központ. 16 К kapacitású ZILOG kettős diszkéttállomásokat (Z 80 mikroszámítógép)
használnak a grazi Tudományegyetem és a grazi Műszaki Egyetem Könyvtárában.
Egy olyan kis országban mint Ausztria a szakmai dokumentáció és tájékoztatás
javítását nem új létesítmények létrehozásával, hanem egy jól szervezett hálózat kiépí
tésével kell elérni.
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ÚJ TENDENCIÁK
A KÖNYVTÁROS- ÉS DOKUMENTÁLÓKÉPZÉSBEN AZ NSZK-BAN
KAEGBEIN,* Paul.: New trends in education of librarians and documentalists in the Federal Republic of Germany. In cooperation with Diann D.
RUSCH. A szerző lapunk számára írt cikkét HEGYKÖZI ILONA fordította és
tömörítette.

A képzés problematikáját nem vizsgálhatjuk az adott társadalom kulturális és tár
sadalmi adottságaitól elszakítva. Egy-egy nép kultúrtörténete erősen rányomja bélyegét
az oktatási rendszerre, és a felsőfokú oktatás formái sem függetlenek az ország iskolarend
szerétől és azoktól a lehetőségektől, amelyek adottak ott, ahol a végzett hallgatók mun
kába állnak. Mindez természetesen a könyvtárosképzés esetében is igaz.
Történelmi és kulturális fejlődése során az NSZK-ban is számos könyvtártípus jött
létre.1 Használóik és funkcióik szerint három kategóriába sorolhatók: 1. a nagyközönsé
get kiszolgáló könyvtárak (a közművelődésiek mellett a városok, régiók és tartományok
felsőoktatási és tudományos könyvtárai); 2. oktatási intézmények könyvtárai (azaz isko
lai, főiskolai és egyetemi könyvtárak); és 3. intézmények részeként működő könyvtárak,
amelyeknek a gyűjteménye, használói és funkciói speciálisabbak (azaz mindenfajta szakkönyvtár).
A nagyobb városok által finanszírozott nyilvános könyvtárak a XIX. század
közepén alakultak ki2 és azóta erősen tagolt hálózatokká váltak. Egyes helyeken az egy
ház támogatását is élvezik. A hálózatok központi könyvtáraiból egyre gyakrabban a szak
tájékoztatás központjait fejlesztik ki.
Az egyetemi könyvtárak domináns szerepet játszanak az oktatási intézmények
könyvtárai között.3 Egyrészt történelmi okokból: gyakran a középkorban jöttek létre
(pl. Heidelbergben), másrészt gazdag, nemzetközileg is rangos gyűjteménnyel rendelkez
nek. Gyakran bíznak rájuk regionális szolgáltatásokat is. A regionális feladatokat ellátó
könyvtárak állománya az uralkodó nemesség könyvtáraiból alakult ki. Feladatuk régiójuk
szakirodalmi ellátása.
Az NSZK könyvtári rendszerét az 1973-as„Bibliotheksplan,:4 határozza meg, amely
a könyvtári- és könyvtárosegyesületek összefogásával jött létre és a tartományi kulturális
miniszterek állandó bizottsága hagyta jóvá. Ezek szerint az NSZK könyvtári rendszere:

*KAHGBEIN, Paul a kölni Egyetem Könyvtártudományi Tanszékének professzora, a Bibliothek
Forschung und Praxis c. folyóirat szerkesztője.
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4. szint
régiók feletti feladatkör

3. szint
regionális (tartományi) feladatkör

Kaegbein, P.
— Deutsche Bibliothek (Frankfurt am Main)
— Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
* (Nyugat-Berlin)
— Bayerische Staatsbibliothek (München)
— Központi szakkönyvtárak: orvostudomá
nyi (Köln), közgazdaságtudományi (Kiel),
mezőgazdasági (Bonn), műszaki tudomá
nyi (Hannover)
— Szakkönyvtárak és egyéb könyvtárak,
melyek az adott régiót meghaladó fon
tosságú állománnyal rendelkeznek.
— Tartományi könyvtárak és más regionális
könyvtárak; regionális funkciójú felsőoktatási könyvtári hálózatok

2 szint

- Nagy, városi központi könyvtárak és háló
j ú helyi
zatok
1. s z in t''
- Kisvárosok, községek stb. könyvtárai
Az összes többi - egyéb fenntartókhoz kapcsolódó (tudományos szak-, hivatali,
egyházi, iskolai stb.) —könyvtár elsődleges feladata saját használóinak ellátása, de sokszor
integrálódnak a fenti rendszerbe is a megfelelő szinteken vagy a könyvtárközi kölcsönzés
rendszerén keresztül.
A regionális könyvtárak feladata a régiókban kiadott művek őrzése és kurrens regio
nális bibliográfiák összeállítása is. Ebben — a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő és
nem kerülő könyvek esetében egyaránt — kötelespéldány-jogszabály5 segíti a regionális
könyvtárakat.
Az NSZK-ban nincs nemzeti könyvtár. A központi és a régiókat meghaladó szol
gáltatások a 4. szinten felsorolt könyvtárak feladatkörébe tartoznak.
Az információtárolás és -keresés intenzív fejlődése az NSZK-ban is számos vitát
váltott ki a könyvtárak szerepéről a tájékoztatási folyamatban és a szolgáltatásokban.
A könyvtárak lényeges feladata az irodalomhoz való hozzáférés biztosítása a nyom tatott
dokumentumokra alapozott információfeldolgozásban,6 ezért a könyvtár és az infor
mációfeldolgozásban résztvevő más intézmények együttműködése elengedhetetlen.
A viták természetesen érintik a képzést is. Ma is igazak Goethe szavai a Faust első
felvonásából: „Mit nem tudunk, az szükségeltetik; amit tudunk, annak mi haszna?”7
Az ipari társadalom — a szakértők megfogalmazása szerint - egyre inkább információs
társadalommá válik. De hogy a társadalom valóban jól informált lesz-e, az nagy mérték
ben függ a jövő könyvtárosaitól és dokumentálóitól. Függ attól is, hogy sikerül-e olyan
információs menedzserekké válniuk, akik amellett, hogy felelősségtudattal rendelkeznek,
jártasak szakterületük alapvető ismereteiben és módszereiben is.8 Ezért aztán igencsak
indokolt megfontolni egy olyan képzési program lehetőségeit, amely a jövőbeni feladatok
ra készít fel, de nem veti el a sokrétű program jól bevált alapjait sem.
Mielőtt rátérnénk a részletekre, vessünk egy pillantást a könyvtáros képzés fejlő
désére! A legtöbb nyugatnémet könyvtáros közalkalmazott, tehát az említett könyvtártípusokat fenntartó szövetségi, tartományi vagy helyi kormányzat alkalmazásában áll.
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A közalkalmazottak képzésére vonatkozóan már 1817-ben érvényben volt Poroszországban egy rendelet, amely szerint a magasabb közigazgatási posztokra pályázóknak az
egyetem elvégzése és bizonyos gyakorlat után még államvizsgát kellett tenniük. Ezt ké
sőbb a közalkalmazottak más kategóriáira is kiterjesztették, majd a közalkalmazottak szá
mára különálló, állami oktatási formát hoztak létre. A könyvtárosképzés külön vált. az
általános közigazgatási személyzet képzésétől, mivel a könyvtárosok önálló szakmai cso
portot képeztek.
A II. világháború után az NSZK-ban a kulturális ügyekben önrendelkezéssel bíró
tartományi kormányok majdnem minden tartományban létrehoztak egy, az egyetemektől
és főiskoláktól független könyvtárosképző intézményt, így Stuttgartban (Baden-Württem
berg), Münchenben (Bajorország), Nyugat-Berlinben, Hamburgban, Frankfurt am Main
ban (Hessen), Hannoverben (Alsó-Szászország) és Kölnben (Északrajna-Vesztfália). Ezen
kívül Bonnban van egy, a katolikus egyház által alapított és fenntartott képző intézmény,
amelynek tanmenetét és vizsgáit az állam elfogadja.
Itt közbevetőleg meg kell említeni a nyugatnémet könyvtárosképzés egy másik
sajátosságát. A közalkalmazottakat az alábbiak szerinti kategóriákba sorolják be (Lauf
bahn)9
A közalkalmazottak
besorolási szintjei

A könyvtárosok/dokumentálók besorolása
A képzésben való részvétel feltételei

„höherer Dienst”
felső közalkalmazotti szint

szakreferens v. főkönyvtáros
tudományos v. kutató dokumentátor
a posztgraduális képzés előfeltétele: egyetemi végzett
ség (államvizsga, egyetemi diploma, magiszteri fokozat
v. doktorátus)
v

„gehobener Dienst”
magas szintű közalkalmazott

képesített könyvtáros egyetemi, tudományos v. hivatali
könyvtárban
képesített könyvtáros közművelődési könyvtárban
képesített dokumentátor
a képzés előfeltétele: a felsőfokú szakiskolához szüksé
ges érettségi (Fachhochschulreife) v. általános közép
iskolai érettségi (Allgemeine Hochschulreife)

„mittlerer Dienst”
középszintű közalkalmazott

könyvtári asszisztens
dokumentációs asszisztens
a képzés előfeltétele: a középfokú oktatás első szintjé
nek záróvizsgája (Hauptschulabschluss)

„einfacher Dienst”
szakképzetlen adminisztratív
közalkalmazott

adminisztratív-technikai kiszolgáló
személyzet, külön besorolása nincs
ezen a szinten képzés nincs
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Az egyes besorolási szintek között kiegészítő oktatási kurzusok révén bizonyos
fokig rugalmasan lehet mozogni.
A besorolás a nyugatnémet iskolarendszerben és oktatáspolitikában gyökerezik és
megfelel azok hierarchiájának. Az iskolarendszert Északrajna-Vesztfália tartomány pél
dáján szemléltetjük. (Lásd. az ábrát)

A nyugatnémet iskolarendszer (Északrajna-Vesztfália példáján)

doktorátus, posztgraduális államvizsga
szakképesítés (diploma), magiszteri
fokozat, államvizsga
felsőfokú szakiskolai diploma

3
2

egyetem és általános
felsőfokú tanulmányok
(integrált felsőfokú
oktatás)

_

felsőfokú
szakiskola

6
5
4

felsőfokú
oktatás

3
2
1

1

általános középiskolai érettségi
(Allgemeine Hochschulreife - Abitur)
13
érettségi a felsőfokú
^
szakiskolai felvételhez _____
(Fachhochschulreife)
érettségi a szakmunkásképzéshez
10 évet végeztek záróvizsgája
(Fachoberschulreife)

12
11

a középfokú oktatás
második szintje

10

9 évet végzettek záróvizsgája
(Hauptschulabschluss)
a középfokú oktatás
első szintje

alsófokú oktatás

6 éves kortól
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Külön figyelmet érdemel a képesített könyvtárosok („gehobener Dienst”) képzése,
a legtöbb könyvtárosnak ugyanis ilyen végzettsége van. Az egyetemi reform után olyan
döntés született, hogy a képzésre felsőfokú szakiskolákban kerüljön sor. Ez azt vonta
maga után, hogy a könyvtárosképző iskoláknak fel kellett adniuk státuszukat (a minisz
tériumok felügyelete alá tartoztak) és önálló, állami könyvtárosképző felsőfokú szakis
kolákká kellett válniuk a tartományi tudományos és kutatásügyi miniszterek irányítása
alatt. Ugyanakkor ettől kezdve a képesített könyvtárosoknak vizsgával kell lezárni tanul
mányaikat, s a vizsga egyúttal az egyetemi végzettséget is jelenti számukra. Ha speciáli
sabb (egyetemi, tudományos, szak- vagy hivatali) könyvtárak számára képeznek valakit,
a végzett megkapja a közalkalmazotti munkához szükséges minősítést is.
A dokumentálóképzés többé-kevésbé rákényszerült arra, hogy a saját útját járja.
A dokumentálói pálya az NSZK-ban csak a II. világháború után vált önálló foglalkozás
sá, és korábban nem szerepelt a szövetségi, tartományi és helyi kormányok közigazgatási
hatóságai és a közalkalmazottak szakszervezetei közötti szerződéskötési tárgyalásokon
sem. A dokumentálóképzés magániskolákban folyt. 1954-ben aztán a Deutsche Ge
sellschaft für Dokumentation közbelépett és Frankfurt am Main-ban megalapította a
Lehrinstitut für Dokumentation-t.
A besorolási rendszer hierarchiája a dokumentálóképzésben is megmutatkozik.
A segéddokumentálók, képesített dokumentálok és tudományos vagy kutató dokumen
tálok képzése Frankfurt am Main-ban folyt. A könyvtárosokkal ellentétben a dokumen
tálok legnagyobb részét a magánipar alkalmazza: társaságok, iparvállalatok és más, ma
gánkézben lévő intézmények.
A szakkönyvtárak és különösen a közigazgatási könyvtárak kezdték keresni annak
a módját, hogyan lehetne a dokumentációt a könyvtárosképzés részévé tenni. Azok a
könyvtárak^ akik több-kevesebb dokumentációs tevékenységet is végeznek, kimutatták,
hogy az alapvető kérdésekben a képesített könyvtárosok és képesített dokumentálok
tevékenységi köre jelentősen átfedi egymást. Számtalan módszertani hasonlóság áll
fenn a dokumentumfajták gyarapításában, a könyvtári és dokumentációs feltárásban és
a tájékoztatási módszerek terén.10 A két szakma közös képzése várhatóan az együtt
működésükre is pozitívan hatna.
A kérdést számos testület megvitatta, a tartományi művelődési és oktatási minisz
terek állandó bizottsága pedig kérte a közös képzés koncepciójának kidolgozását. A szá
mukra benyújtott jelentésben az alábbi következtetéseket vonták le:11
— a képesített könyvtárosok és képesített dokumentálok alkalmazási köre és tevé
kenysége lényeges pontokon egybeesik, jóllehet jelenleg a megfogalmazásban
eltérések vannak;
— a növekvő szakmai összekapcsolódás és főként az információs szektor gépesítése
a tevékenységekben még kifejezettebb egységesítéshez vezet majd, aminek aztán
tükröződnie kell az oktatási programban;
— feladataik ellátásakor a könyvtárosok és dokumentálok hasonló technikát alkal
maznak, ugyanazoktól az alapvető információtároló eszközöktől függnek és
csaknem azonosak a kiszolgált használói csoportok is.
E jelentés alapján szabályozzák jelenleg és fogják szabályozni a jövőben a „gehobe
ner Dienst” oktatási programját és vizsgarendjét. Közös oktatási program 1979 októberéKönyvtári Figyelő 29(1983)1
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tői Baden-Württemberg tartományban és a szövetségi kormány könyvtárosai és dokumentálói számára szervezett kurzusokon van érvényben, valamint 1980. októberétől
Északrajna-Vesztfália felsőfokú szakiskoláján. Várható, hogy a közeljövőben Nyugat-Berlin is csatlakozik és, hogy a többi tartományok is zöld utat kapnak hasonló probramok
kialakítására.
A „mittlerer Dienst5' (könyvtári asszisztens) és a „höherer Dienst55 (szakreferens)
képzéstervében egyelőre nem szerepel a közös oktatás megszervezése, jóllehet a két
szakmai csoport között — különösen a „höherer Dienst55szintjén —van bizonyos átfedés,
ami rendkívül előnyössé és célszerűvé tenné a képzési programok kombinációját. Ezen
kívül a közművelődési könyvtárakat is jelentősen érintik majd a jövőbeni fejlemények,
mivel egyre több dokumentumot és munkamódszert vesznek át a tájékoztatási szek
tortól.
Szervezetét tekintve a közös képzést a következőképpen képzelik el: a teljes tanul
mányi idő általában 19 havi elméleti és 17 havi gyakorlati stúdiumot jelent. A gyakorlat
nagyobbik részét a hallgatók választásuk szerint tölthetik könyvtári vagy dokumentációs
munkával (12 hónapot a választott területen, 5 hónapot a másikon). Az elméleti tanul
mányokban egyenlő súllyal szerepel mind a könyvtártudomány, mind a dokumentáció,
a záró államvizsga pedig lehetővé teszi a diplomás számára, hogy akár könyvtárban, akár
dokumentációs intézménynél helyezkedjen el.
A tanterv és a képesítő vizsga szabályzata a következő tárgyakat tartalmazza:
— bevezető tárgyak, mint pl. idegen nyelvek, bevezetés a tudományos kutatásba,
bevezetés az adatfeldolgozásba;
— helyzetkép és várható fejlődés a tájékoztatás különböző területein;
— szervezés, működés és vezetés könyvtárakban és (vagy) dokumentációs közpon
tokban;
— könyv- és eszközismeret;
— katalogizálás és osztályozás;
— tájékoztató munka és bibliográfia;
— jogi és közigazgatási ismeretek,12
A programmal éles ellentétben áll a dokumentátorok között széles körben elterjedt
nézet, amely különösen a Verein Deutscher Dokumentäre (a nyugatnémet dokumentá
lok egyesülete) berkeiben terjed, amelynek tagjai zömmel az említett magániskolát vé
gezték. Véleményük szerint a dokumentálóképzésben az igényeknek megfelelően a
könyvtári jellegű tanulmányok mellett erősen, az egyes tudományterületekre szakosított
oktatási programokat kell kialakítani. Ezt a dokumentációs és tájékoztatási szolgáltatások
erős tárgyi-tartalmi irányultsága miatt tartják szükségesnek. A szakmai tájékoztatás kb.
fele-fele arányban igényel tájékoztatási és dokumentációs, illetve szakmai ismereteket,
bár bizonyos esetekben az adatfeldolgozás, információkezelés, marketing stb. módszer
tani fogásai helyettesíthetik a szakismeretet.
Ehhez az állásponthoz azonban bizonyos fenntartással kell közelíteni. A közös
könyvtáros- és dokumentálóképzésnek az a célja, hogy a szakember jártasságra tegyen
szert ,,a szakmai eredményekben és módszerekben, valamint olyan szaktudást, ismere
teket és készségeket sajátítson el, amelyekre a szövetségi kormány felsőoktatási és szakkönyvtáraiban és dokumentációs központjaiban szükség van.5513
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E cél elérése érdekében széles módszertani alapra van szükség, hogy a kezdő diplo
más biztos alaptudással rendelkezzék. (Ez a nézet egyébként a mérnökképzésről folyó
vitában is felmerült.)
Biztos szakmai alapozás után a diplomának később módja van arra, hogy a tanult
módszereket a tájékoztatási intézményekben alkalmazza. Gyakorlatilag nem jelent kü
lönbséget számára, hogy egyetemi könyvtárban, dokumentációs központban vagy szakkönyvtárban helyezkedik-e el, s az sem, ha munkahelyet változtat. A tudományterület
ismeretét úgy sajátítja el, hogy munkája során valódi problémákkal találja magát szem
ben. Az ilyen gyakorlati tapasztalatok sokkal jobb felkészülést nyújtanak, mint a pusz
tán elméleti képzés.
Egy ilyen jellegű oktatási program viszonylag nagy lehetőséget ad tehát a szakmai
mobilitásra. E mobilitás annál korlátozottabb, minél inkább nő a specializáció mértéke
—ez a szempont nagy súllyal eshet latba gazdaságilag nehéz időkben.
E szempontokat szemmel láthatóan nehezen fogadják el ott, ahol már vannak
speciális oktatási programok vagy kész tervek. így pl. a hannoveri felsőfokú szakiskola
külön-külön oktatási programot állított össze a felsőoktatási, tudományos és szakkönyv
tárak képesített könyvtárosai és az általános dokumentációval, illetve a biológiai-orvos
tudományi dokumentációval foglalkozó képesített dokumentálok számára. A darmstadti
szakiskola pedig kétféle képzési programot tervez: 1. a tájékoztatás módszertana, külö
nös tekintettel az eszközökre és a gazdasági vonatkozásokra; 2. információközvetítés
— a műszaki vonatkozásokat hangsúlyozva (közös képzés az építőmérnökökkel, vegyész
technológusokkal és gépészmérnökökkel).14
A könyvtárosok és dokumentálok képzéséről tehát igen eltérő nézetek élnek együtt.
Ésszerű megoldás az lenne, ha a tanmenet egy erősen könyvtári-dokumentáló munkára irá
nyuló képzéssel kezdődne. A besorolást lehetővé tevő államvizsga után nyílna mód dif
ferenciált, szakosító képzésre az informatika és a könyvtártudomány egyes területein.
Ilyen rendszerű képzés pl. a stuttgarti könyvtárosképző iskola kiegészítő kurzusa a zenei
könyvtárosok számára. Hasonló megoldásra lenne szükség az iskolai és szakkönyvtárosok,
valamint a szakmai dokumentációs központok alkalmazottai esetében —ha van rá igény.
Mint írásomból kitűnik, nem könnyű választ találni a képzést övező kérdésekre.
A szempotok, célok, vélemények eltérősége eddig is befolyásolta az oktatási programok
szerkezetét és tartalmát — és szerepet játszik majd a jövőbeni változásokban is. De Arisz
totelésszel szólva: nem törekedhetünk mindenben azonos fokú precizitásra.
Az elképzelések és modellek sokfélesége olyan tudományágakra jellemző, amelyek
még mindig erőteljes fejlődésben vannak. E tudományágakban ösztönző, alternatív mód
szerekre van szükség, amelyek felválthatják a múltban használt, megkövesedett eljáráso
kat. A dogmákkal, noha biztonságosak és jól beváltak, merészen szembe kell szállni
ahhoz, hogy a tudományág előrehaladhasson.
Ha jóslásokba bocsátkozhatok: a jövő könyvtárosai és dokumentátorai számára az
elkövetkező évtizedekben megterhelést és kihívást egyaránt jelent majd az információközvetítő szerep, amelyért a dinamikusan fejlődő társadalomnak felelősséggel tartoz
nak.1 5 A társadalom számára a tárgyszerű szakmai információ végső soron elengedhetet
len az elemzésben, értékelésben és döntéshozatalban a változásnak, átalakulásnak kitett
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valamennyi területen. A most folyó FIABID (Forschungsprojekt „integrierte Ausbil
dungskonzeption für den Tätigkeitsbereich Bibliothek, Information und Dokumenta
tion”) kutatási program, amely az egységes könyvtáros- és dokumentálóképzés koncep
cióját vizsgálta, jelentésében teljes joggal hangsúlyozta, hogy különösen a könyvtár
ügynek kell „fokozottan tudatára ébrednie, hogy mi a szerepe a kommunikációs folya
matban” .16
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liographie. 22. 1975. 1 3 6 -1 4 1 ., 464. p.
Paul KAEGBEIN: Libraries as Special Information Systems. = Special Libraries. 69. 1978.
4 9 3 -4 9 8 . p.
JE KE LY Zoltán ford.
Toward a Theory of Librarianship. Ed. by Conrad H. Rawski. Metuchen, N.J. Scarecrow Press,
1973. Neal HARLOW tanulmánya (467. p.).
Helmut LECHELER: Das Laufbahnprinzip. Seine Entwicklung, seine rechtliche Grundlage
und seine Bedeutung für das Berufsbeamtentum. Düsseldorf. Pädagogik-und Hochschulverlag,
1981.24 p. (Verantwortung und Leistung 3.)
Jesse SHERA: Education for Librarianship - An Integrated Approach. = ALA Bull. 48. 1954.
1 7 1 .p.
Integrierte Ausbildung von Diplom-Dokumentaren und -Bibliothekaren des gehobenen Dienstes.
Vorschläge einer Arbeitsgruppe (Baden-Württemberg). = Gemeinsame Ausbildung für Bibliothe
kare und Dokumentäre. Eine Materialsammlung. Ed. JuttaNafzger-Gloeser, Berlin. Deutscher
Bibliotheksverband, 1978. 1 6 -3 7 . és különösen a 19. és 25. p.
A magasabb szintű osztályozást és katalogizálást, valamint a dokumentáció szervezését és a
dokumentációs szolgáltatásokat a dokumentálóképzés fő tárgyai közé sorolják ld. S.R.
RANGANATHAN: What and How of Documentation Training. = Toward a Theory of Librari
anship. (8. jegyzet) 498. p.
Gunter BOCK: Anmerkungen zur geplanten gemeinsamen Ausbüdung von Bibliothekaren und
Dokumentären der Ebene des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule Hannover. = Gemein
same Ausbildung für Bibliothekare und Dokumentäre (11. jegyzet) 5 7 -5 8 . p. és Wolfgang
BARTELS: Gemeinsame Ausbüdung von Bibliothekaren und Dokumentären. Stellungnahme
aus der Sicht naturwissenschaftlich-technischer Bereiche der Industrie. = Mitteilungen der
Gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues. 29. 1980. 1 5 7 -1 7 5 . p.
Planung eines Studienfaches (Fachbereich) „Information und Dokumentation” an der
Fachhochschule Darmstadt. Materialien und Planungsüberlegungen. Frankfurt/Main. Lehrinsti
tut für Dokumentation. 1980. 1 0 -1 1 . p.
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Jesse H. SHERA részletesen írt a könyvtárosok társadalmi felelősségéről (Id. a 10. jegyzetet,
172. p.)
Gernot WERSIG: Zu einer integrierten Ausbildungskonzeption im Tätigkeitsbereich Bibliothek,
Information und Dokumentation. Zusammenfassender Schlussbericht des Projekts FIABID.
Unter Mitarbeit von Thomas Seeger, Gunther Windel. Eggenstein-Leopoldshafen. Fachinfor
mationszentrum Energie, Physik, Mathematik. 1980. 27 p.

* #*

A 16. SZÁZADI NÉMET NYELVTERÜLETEN megjelent nyomtatványok jegyzékéhez
1981-ben lényegében befejezték az anyaggyűjtés első szakaszát, a Bayerische Staats
bibliothek és a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek állománya alapján. Az anyag
mintegy 85000 címet tartalmaz. Megindult a szerkesztés munkája; a 40 kötetre tervezett
kiadvány első kötetei már 1983-ban megjelennek. A munka második szakaszában egyéb
könyvtárak állományából egészítik ki a címanyagot, pótkötetek formájában.
(Bibliotheksforum Bayern. 1982. 1. sz.)

♦* *

5%-KAL CSÖKKENTETTÉK 1982-ben az előző évihez képest egy (130 könyvtárossal
dolgozó) kaliforniai megyei könyvtári hálózat költségvetését. Hogy a jelentősebb elbo
csátásokat elkerüljék 17 könyvtáros önként vállalta, hogy 40 helyett heti 32 órás munka
időben dolgozik, így feláldozva bérének 1/5-ét is.
(Library Journal. 1981.nov.)
KÖNYVTÁRTAN HELYETT - PISZTOLYLÖVÉSZET. A Montgomery County
Community College (USA) kihagyja tantervéből a rendkívüli tárgyként 6 éve tanított
könyvtártant, „érdeklődés és elhelyezkedési lehetőség” hiányában. Helyette most a „lő
fegyvertant” vezetik be, olyan hallgatók számára, akik valamilyen biztonsági szolgálat
ban dolgoznak, illetve oda pályáznak. Az új tárgy 28 óra elmélettel és 12 óra pisztoly
lövési gyakorlattal szerepel az óratervben.
(Advanced Technology - Libraries. 1982. márc.)
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A comprehensive abstracting service
in library and information science

«

Library and
Information
Science
Abstracts

»

*international scope and unrivalled coverage
LISA provides English-language abstracts of material in over twenty languages.
Its serial coverage is unrivalled; 450 titles from 60 countries are regularly
included and new titles are frequently added.

‘ rapidly expanding service which keeps pace with
developments
LISA is now available monthly to provide a faster-breaking service which keeps
abreast of a swiftly changing field. The number of abstracts included has
increased by more than 50% in two years.

‘extensive range of non-serial works
including US Government Reports (provided by the National Technical
Information Service), theses, conference proceedings and monographs.

‘ wide subject span
from special collections and union catalogues to word processing and videotex,
publishing and reprography.

‘full name and subject indexes provided in each issue
abstracts are chain-indexed to facilitate highly specific subject searches.

‘available

in magnetic tape, on-line
conventional hard-copy format

and

in

Twelve monthly issues and annual cumulation volume
£118 UK, £142/US$298 overseas.

For free specimen copy, write to Sales Department, Library Association
Publishing, 7 Ridgmount Street, London WC1E 7AE, England.

A kitűnő referáló lap a Kurrens Külföldi Időszaki Kiadványok с.
lelőhelyjegyzék szerint a következő hazai könyvtárakban talál
ható meg; Könyvtártudományi Szakkönyvtár, ELTE, Egyetemi
Könyvtár, ELTE Művészettörténeti Tanszék, MTA Könyvtár,
KSH Könyvtár, BME Központi Könyvtár, KLTE Könyvtár NIM
Könyvtár, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Pécsi Egyetemi
Könyvtár, (-a szerk.)
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A KÖNYVTÁRKÖZI DOKUMENTUMSZOLGÁLTATÁS
FRANCIAORSZÁGBAN

CHAUVEINC, M.: L’accès au document en France c. cikke alapján (Bulletin
d’informations de l ’ABF. И Зл о. 1981. 23-26.р.) KÖVENDI DÉNES tö
möri tvénye.

A dokumentumokhoz való hozzájutás egyre nagyobb gondokat okoz Franciaország
ban. A mintegy 400 000 kurrens időszaki kiadványból csak 50 000 jár az országba, az
évente világszerte megjelenő 600 000 könyvnek csak negyedrészét szerzik meg a francia
könyvtárak. Nagy szükség volna hát a könyvtárközi kölcsönzésre, de az is alacsony szin
ten mozog: volumene itt évente mindössze 600 000 egység. Ugyanez az NSZK-ban
2 milliót, Nagy-Britanniában pedig 3,25 milliót tesz ki.
Az elmaradottság fő oka a szervezetlenség:minden könyvtár, tájékoztatási központ
maga dönti el, hogy aktívan vagy passzívan részt vesz-e a könyvtárközi kölcsönzésben.
Ezek a bajok már tudatosultak a francia könyvtárügyben, s az utóbbi időben történ
tek is intézkedések a helyzet javítására. Eredményekről még korai volna beszélni, de a vál
tozások már észrevehetők.

A CNRS cikkmásolat-szolgáltatása
A legnagyobb méretű dokumentumszolgáltató tevékenységet a CNRS (Centre
National de Recherche Scientifique, Országos Tudományos Kutatási Központ), ponto
sabban ennek tudományos és műszaki tájékoztatási központja, a CDST (Centre de Docu
mentation Scientifique et Technique) fejti ki. Csak folyóiratokkal foglalkozik; az eredeti
példányt nem kölcsönzi, csupán cikkmásolatokat szolgáltat. 1980-ban 357 000 közül
330 000 kérést tudott kielégíteni, ennek 81,6%-át saját állományából, a többit más
könyvtárak segítségével. Az igények 45%-a az iparból érkezett. Az igénylők tájékozta
tására a CDST széles körben terjeszti állományának katalógusát.
Ez a szolgáltatás azonban lényegében stagnál, hiszen már 1960-ban is 300 000 tétel
re terjedt ki; a British Library Lending Division kölcsönzéseinek száma ezalatt 300 000ről 3 millióra emelkedett!
A CDST többféleképpen próbálja fellendíteni a szolgáltatás használatát. Pótdíj
fejében gyorsszolgáltatást vezettek be (ezt 1980-ban 26 000 esetben vették igénybe).
Számítógépes kapcsolatot létesítettek a PASCAL adatbázissal, így az abban való keresés
alapján közvetlenül lehet cikkmásolatot igényelni a CDST-től. Újabb szolgáltató könyv
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tárakat vonnak be rendszerükbe, ellátják őket a szükséges berendezésekkel, hogy a má
solás helyben történjék. A használat felmérése alapján revideálják saját előfizetéseiket.
Intézményükön belül jobb munkaszervezéssel csökkentik a kérések átfutási idejét: több
féle funkció ellátására képes szakembereket alkalmaznak, akiket mindig a szűk keresztmetszetnél lehet „bevetni” .

A Kölcsönzési Központ
A Centre de Prêt (CP) de Bibliothèque Nationale — a BN kölcsönzési központja.
Elődjének, a BN központi kölcsönzési szolgálatának a feladata eredetileg az értékes köny
vek és kéziratok kölcsönzésének ellenőrzése volt. Funkciójának bővülése során ajándékok
révén 100 000 kötetet meghaladó saját kölcsönzési állományra tett szert.
Az 1980. évi miniszteri rendelet értelmében a Központ feladata: a francia kiadvá
nyok hozzáférhetővé tétele a külföldi könyvtárak számára. (Ez nem azt jelenti, hogy a
francia könyvtárak ne részesülhetnének szolgáltatásaiban.) Ezóta a Központ minden új
kiadvány kötelespéldányaiból kap egyet a BN-től; emellett átvesz tulajdonosuk számára
fölöslegessé vált gyűjteményeket vagy állományrészeket könyvtáraktól vagy magánszemélyektől; vétel, ill. a BN nemzetközi csereszolgálata révén szerez még kapható régebbi
könyveket; kap egy példányt a BN nagy állományvédelmi programja keretében készülő
mikrofilmekből.
A 80-as évek közepe táján a Központ Troyes-ban kap megfelelő helyet. Egyelőre
Versailles-ban jutott olyan raktárhelyiséghez, amelyben 30 000 folyóméter dokumentu
mot tud elhelyezni. Ide érkeznek a kérések, s amelyiket a katalógus alapján azonosítani
lehet, azt mindjárt ki is elégítik. A második lépcsőt az egyszerűbb bibliográfiai keresést
igénylő kérések jelentik; ezeket vagy szintén saját állományukból tudják végül kielégíteni,
vagy más (párizsi vagy vidéki) könyvtárnak továbbítják. A legnehezebb eseteket a Köz
pont párizsi részlegének küldik át; ők a BN bibliográfiai apparátusa segítségével azonosít
ják a kért tételeket, s valamelyik nagy párizsi könyvtár állományából vagy a BN fotó
kópia-, ill. mikrofilmlap-gyűjteményéből szolgáltatják a dokumentumot (kivételesen a
BN is kölcsönöz eredeti anyagot).
1980-ban a 30 000 kérésből 11 404-et elégített ki a Központ. A forrás: a Központ
állománya 3757, a BN dupluma 1151, fotókópia 2316, párizsi könyvtárak 2884, vidékiek
941, a BN törzsállománya 355 esetben. — Emellett 234 kérés közül 131-re szolgáltattak
kéziratot, a BN olvasói számára pedig 1224 kérésre 922 esetben kölcsönöztek.
Az új munkaszervezés - a kétlépcsős keresés - hatása az 1981. évi adatokban
mutatkozik majd meg: a kérések többségét így már aznap fel tudják dolgozni.

A szakterületi alapkönyvtárak
Felmerült az a terv, hogy a Kölcsönzési Központot országos kölcsönző könyvtárrá
fejlesztik, a külföldi kiadványokra is kiterjesztve gyűjtőkörét és tevékenységét. Ez azon
ban túl sokba kerülne, így az Oktatásügyi Minisztérium e funkció decentralizált ellátása
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mellett döntött. Meglevő nagy tudományos — többnyire egyetemi — könyvtárak kereté
ben „a tudományos és műszaki információkat gyűjtő és szétsugárzó központokat”
(Centres d ’acquisition et de diffusion de l ’information scientifique et technique, CADIST)
szerveznek. Ezek teljességgel gyűjtik és kölcsönzés, ill. másolatszolgáltatás útján az igény
lők rendelkezésére bocsátják egy-egy szakterület nemzetközi és hazai szakirodalmát
(monográfiát, periodikumot, kutatási jelentést, disszertációt egyaránt). Erről részlete
sebb beszámolót közöl a Könyvtári Figyelő 1982. 2.sz. 181—183. lapon található tömörítvény.
Mintegy 20 könyvtár keretében 30 szakterületen létesítenek ilyen alapkönyvtárat
(magyarul így fejezhetjük ki leghívebben ennek a „gyarapítási és szétsugárzási k ö z p o n t
nak a fogalmát; a rendszer egyébként rokona az NSZK-ban régóta működő Sondersammelgebiet-rendszemek, csak nincs olyan szűk szakterületekre tagolva). A meglevő
könyvtárak adottságainak, profiljának felmérése után 1980 szeptemberében jelölték ki
az első 11 szakterületi alapkönyvtárat, a további 19 kijelölése 1982-ben esedékes.
A rendszer hatékonyságát még nem lehet felmérni, a szerző azonban máris lát
okokat az aggodalomra. Ütköznek a helybenolvaás és az erősebb kölcsönzési forgalom
igényei. Sem a külön gyarapítási keret nem elég a teljes világirodalom beszerzésére, sem
a személyzet a kölcsönzési, másolási igények gyors kielégítésére. Az egész rendszer túl
bonyolult; kellő meggondolás nélkül, a szükségletek pülanatnyi kielégítése reményében
varrták az egyetemi könyvtárak nyakába a — pénzhiány miatt meg nem valósítható —
Országos Kölcsönző Könyvtár sok szakterületre szétdarabolt funkcióit. —Az addigi hely
zethez képest mindenesetre ez is haladás.

A központi katalógusok
A szerző ezen a címen kizárólag a központi periodikumkatalógusokkal, ill. azok
közül is a legjelentősebbel foglalkozik. Ez az IPPEC (Inventaire Permanent des Périodi
ques Étrangers en Cours, a Kurrens külföldi időszaki kiadványok állandó nyilvántartása).
Az IPPEC 2300 francia könyvtár periodikumállományát fogja át. Kiadványként
1952-ben jelent meg először; 4 - 5 évenként adtak ki hozzá pótlást. 1965-ben automati
zálták az előállítását, azóta kumulálják adatait. Átfutási ideje azonban csak nőtt: 1977ben megjelent utolsó kiadása az 1974. évi adatokat tartalmazza.
Gyökeres változásra volt szükség: párbeszédes üzemmódra kellett átállítani az
IPPEC adatbázisának a kérdezését is, a módosítását is.
A munkálatok 1981-ben indultak meg. Sok körülmény kedvezett ennek: a Bib
liothèque Nationale kellő számítógépes kapacitással rendelkezik és munkájának átfogó
gépesítése előtt kísérletként is hasznos volt számára ennek a részfeladatnak a megoldása;
megfelelő szoftver állott rendelkezésre, a CNRS és a Chemdata által kidolgozott TEXTO;
végül adva volt a nemzetközi periodikumirodalmat átfogó ISDS (International Serials
Data System) adatbázis, amely a periodikumok azonosítására két szabványos elemet
—kulcscímet és ISSN-számot —tartalmaz.
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A grenoble-i egyetemközi számítóközpontban a TEXTO-val mágneslemezre vitték
mind az IPPEC, mind az ISDS anyagát. Mindkettőhöz cím szerinti mutatót szerkesztet
tek, ezek összevetése alapján 12 000 azonos címet találtak, tehát az IPPEC-nek ennyi té
telét láthatták el ISSN-számmal. A munkának ez a legfontosabb része 2 hónap alatt el
készült.
Ezután megkeresték azokat az IPPEC-tételekét, amelyeknek a megfelelő ISDS-tétellel való azonossága a gépi futtatás során — katalogizálási eltérések miatt —nem derült
ki; kiszűrték azokat a tételpárokat, amelyekben az azonos cím két különböző periodikumot fedett; bekapcsolták a rendszerbe az új ISDS- és IPPEC-szalagokat; párbeszédes
üzemmódban korrigálták a régi tételeket. Rövidesen arra is sor kerül, hogy ugyanilyen
rendszerbe szervezzék át az egyes könyvtárak periodikum-nyilvántartását is, s így mente
sítsék az IPPEC-központot az adatok géprevitelének munkájától.
Miután mintegy 20 könyvtárban kipróbálják az IPPEC működtetését a TEXTO
segítségével, csatlakozik a rendszerhez a másik két központi periodikumkatalógus, a CPI
(Catalogue des Périodiques Informatisé) és az AGAPE (Application de la Gestion Auto
matisée aux Périodiques) is (valamint a nemrég számítógépesített sajtórepertórium),
így az IPPEC kiegészül a francia periodikumokkal, valamint a legújabb külföldi címekkel..
Ezzel létrejön a CANAPÉ (CAtalogue NAtional de PÉriodiques), amely a francia
könyvtárak valamennyi időszaki kiadványának adatait egységes rendszerbe foglalja.
(Az összevonásból származó átfedések és következetlenségek kiküszöbölése még termé
szetesen sok munkába kerül.) Ez nemcsak online lesz hozzáférhető; kumulációk készül
nek belőle papíron vagy mikrofilmlapon — az első kumuláció feltehetőleg már 1982-ben
megjelenik, — valamint külön jegyzékek a könyvtárak, régiók, nyelvek, országok stb.
szerint.
Ezek után remélhetőleg sor kerül a könyvek központi katalógusának (CCOE,
Catalogue Collectif des Ouvrages Étrangers) hasonló korszerűsítésére is.
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SZEMLE
25 éves
a Bibliotekovendenie i bibliografija za rubezsom

Ez évben lép 25. évébe a szovjet könyvtári szaksajtó
egyik központi orgánuma, a külföld könyvtárügyét és a
könyvtártudomány és bibliográfia külföldi fejlődését
bemutató Bibliotekovendenie i bibliografija za rube
zsom. A könyvtártudomány elméleti lapja, a Szovetszkoe bibliotekovedenie, a bibliográfiai tevékenység elmé
leti és gyakorlati kérdéseit elemző Szovetszkaja bibliog
rafija, a főként közművelődési könyvtárakkal foglalkozó Bibliotékád és a tudományos és
szakkönyvtárak helyzetéről tájékoztató Naucsnüe i tehnicseszkie biblioteki SzSzSzR c.
folyóiratok mellett e lap vállalja, hogy a szovjet könyvtárosok számára közvetíti a kül
földi és*a nemzetközi könyvtári élet eseményeit, bemutatja a külföldi könyvtárak tevé
kenységét, meghonosításra érdemes munkamódszereit, ismerteti egy-egy ország könyv
tárügyét, könyvtári rendszerét, és beszámol a könyvtártudomány legfontosabb elméleti
eredményeiről, kutatási tapasztalatairól.
A folyóirat nemcsak a szovjet szaksajtóban tölt be központi szerepet, hanem a világ
könyvtári szakfolyóiratai között is mondhatni egyedülálló. A külföld könyvtárügyét ál
talában referáló lapok vagy a szakfolyóiratok szemlerovatai hivatottak bemutatni, refe
rátumok, tömörítvények, szakirodalmi szemlék, esetleg tanulmányúd beszámolók for
májában. A BBzR a fentieken kívül viszont nagyon sok, egyenesen a lap számára íródott,
nagyobb lélegzetű írást közöl szovjet és külföldi szerzők tollából.
A folyóiratot az 50. szám megjelenése alkalmából Kövendi Dénes méltatta lapunk
hasábjain 1975-ben,* ezért most az 51. szám megjelenése óta megtett utat vázoljuk.
A lap mind tematikáját, szerzői gárdáját, a közölt publikációk számát, mind pedig
az érintett földrajzi helyek számát tekintve jelentősen továbbfejlődött az előző évekhez
képest.
A publikációk száma 1974-1976 között 70, 1977-1978-ban mintegy 80, 19791980-ban pedig már közel 120.
Gazdagodott a cikkek tematikája, a könyvtárügy majd minden ágát felöleli. Igen
gyakran ad általános helyzetképet egy-egy ország könyvtárügyéről, vagy annak egy ré
széről, foglalkozik a könyvtári rendszer fejlesztésével, a különböző könyvtártípusok
*KÖVENDI Dénes: Egy jubiláló szovjet folyóirat, a Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezsom.
= KF. 1975. 2. sz. 2 2 8 -2 3 1 . p.
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speciális problémáival (az utóbbi időben pl. a nemzeti könyvtárak funkcióját elemző
nemzetközi kutatás nyert nagyobb teret a folyóiratban), a lakosság egyes rétegei könyv
tári ellátásának megszervezésével. A könyvtártudományi kutatások terén nagy hangsúlyt
kap a kutatásszervezés kérdése, illetve rendszeres beszámolók jelennek meg a folyamat
ban lévő jelentősebb külföldi és nemzetközi kutatásokról.
Nőtt a tematikus számok mennyisége: külön számot szenteltek többek között a
következő témáknak: az állománygyarapítás kérdései, a falusi lakosság könyvtári ellá
tása, a tőkés országok könyvtárügyének elmélete és gyakorlata, a szocialista és a kapi
talista országok nemzeti könyvtárai, a Nemzetközi Gyermekév kapcsán a gyermekek
könyvtári ellátása.
Rendszeresen helyet kap a folyóiratban az immár hagyományossá váló kétoldalú
szemináriumok anyaga: a csehszlovák, román, NDK-beli, lengyel, bolgár, magyar, jugosz
láv, kubai, mongol kollégákkal tartott értekezletek mellett a finn, francia, angol, svéd,
amerikai, osztrák könyvtárosokkal folytatott tanácskozások dokumentumai. A külföldi
szerzőktől származó cikkeknek több mint 40%-át éppen e kétoldalú szemináriumokon
elhangzott előadások képezik, amelyek a legpontosabban mutatják be az illető ország
könyvtári életét, könyvtárügyének egyes konkrét kérdéseit.
Ugyancsak jelentős helyet foglalnak el a lapban a nemzetközi értekezletekről,
konferenciákról szóló beszámolók. A folyóirat rendszeresen tudósít a szocialista orszá
gok különböző szakértői értekezleteiről, pl. a könyvtártudományi és módszertani köz
pontok tanácskozásáról, a minisztériumok könyvi árosztály ai vezetőinek és a nemzeti
könyvtárak igazgatóinak megbeszéléseiről, különféle speciális szakértői értekezletekről
(pl. állománygyarapítás, restaurálás, könyvtári osztályozás, információkereső nyelvek,
olvasáskutatás, központi katalógusok és könyvtárközi kölcsönzés kérdéseiben, hogy csak
néhányat említsünk).
A lap részletes beszámolókat közöl a jelentősebb országos konferenciákról, pl. a
Nyugat-Európa és az USA könyvtárügyének fejlődéséről 1974-ben rendezett konferen
ciáról, vagy az olyan nagyszabású nemzetközi tanácskozásokról, mint az ázsiai, afrikai,
latin-amerikai országok nemzeti könyvtári rendszereinek szervezéséről tartott 1975. évi
értekezlet. Évről évre tudósítanak az IFLA közgyűléseiről, szakértői értekezleteiről is.
A cikkek földrajzi megoszlását vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy — a nemzetközi
vonatkozású közleményeken kívül — a legtöbbször az Egyesült Államok, Franciaország,
Nagy-Britannia, az NSZK, Svédország, Ausztria könyvtárügyét bemutató tanulmányok
kerülnek a lapba.* A szocialista országok közül az NDK, Csehszlovákia, Jugoszlávia,
Bulgária könyvtárügye szerepel a leggyakrabban. Ezeken kívül azonban olyan országok
is bemutatkoztak már a BBzR hasábjain, amelyek a magyar szaksajtóban kuriózumnak
számítanak, pl. Izland, egyes latin-amerikai és arab országok, Banglades, Afganisztán,
Malaysia, India, a Fülöp-szigetek, Zambia, vagy Kuba, Mongólia, Vietnam stb.
A folyóirat legjellegzetesebb műfajai a jelentős számú eredeti cikk mellett a terje
delmes bibliográfiákat is tartalmazó szakirodalmi szemlék (csak néhányat említve: a szakkönyvtárak tipológiája, a könyvtárügy irányítása amerikai és nyugat-német irodalom
*Ezt a témát érintette lapunk 1982. 5. számában RYAN, F.: Könyvtárügy a Szovjetunióban egy ameri
kai szemével c. írása.
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alapján, az európai szocialista országok nemzeti bibliográfiái, a könyvtári-bibliográfiai
munkafolyamatok számítógépesítése a tőkés országok szaksajtójában, a bibliográfiaelmé
let és az informatika története stb.), a már említett konferenciai beszámolók, szovjet
könyvtárosok külföldi tanulmányúti beszámolói többek között pl. az USA, Brazília,
Jugoszlávia könyvtárairól. Rendre közöl a folyóirat recenziókat is a külföldi könyvtári
szakirodalom legjelentősebb alkotásairól.
Az áttekintett időszakban, 1975—1981 között 15 cikk jelent meg hazánk könyv
tárügyéről a BBzR-ben, ebből egy rövid általános beszámoló az 1978. évi 4. magyar-szov
jet szemináriumról, a többi azonban magyar szerző tanulmánya. Valószínű oka annak,
hogy a szovjet szerzők keveset foglalkoznak Magyarország könyvtárügyével, a nyelvi
akadály, és az, hogy viszonylag kevés könyvtári témájú publikáció jelenik meg hazánkban
idegen nyelven vagy idegen nyelvű tartalmi összefoglalóval, amelyek pl. irodalmi szemlék
vagy recenziók anyagai lehetnének. Talán nem érdektelen időrendben felsorolni a magyar
szerzők cikkeit, amelyek elég széles tematikai körben mozognak: Kamarás István—Nagy
Attila: Szociálpszichológiai kísérletek a magyar könyvtárakban (57. sz.); Csűry István:
A központi tároló könyvtár funkciói és gyűjtőköre a magyar könyvtári rendszerben
(60. sz.); Jóború Magda: A magyar könyvtárügy 30 éve, 1945-1975 (64. sz.); Havasi
Zoltán: A könyvtártudományi kutatások szervezése Magyarországon (68. sz.); Kondor
Imréné: A magyar könyvtárak együttműködésének tendenciái a külföldi irodalom gyara
pítása terén (70. sz.); Fügedi Péterné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia időszerű
problémái (71. sz.).
Három előadás a szemináriumra : Futala Tibor: A centralizáció és a szakosodás kér
dései a könyvtári elméletben és a magyar könyvtári törvényhozásban (73. sz.), Papp Ist
ván: A centralizáció mint a könyvtári ellátás javításának alapvető követelménye (73. sz.);
Szente Ferenc: A könyvtári egyesülés mint a centralizált könyvtári ellátási rendszer egyik
formája (73. sz.),
Továbbá: Nagy Attila: Az önálló könyvtárhasználat jelentősége az iskolai oktatás
ban (Beszámoló egy kutatásról) (73. sz.); Takács Miklós: A könyvtárügy fejlődése a ma
gyar falvakban (75. sz.); Havasi Zoltán: A szocialista nemzeti könyvtár sajátosságai
(78. sz.); Zircz Péter: A könyvtárügy lenini elvei és a szocialista Magyarország könyvtárai
(80. sz.); Német Mária-Óvári Sándor: Az újságok mikrofilmezése Magyarországon (82.
sz.).
A BBzR fontos szerepet játszik a szovjet könyvtárügyben, szerves része a szovjet
könyvtárak nemzetközi kapcsolatrendszerének. Ennek a tendenciának az erősítésére 1979
óta a folyóirat szerkesztősége — változatlanul BP. KANEVSZKIJ főszerkesztő irányí
tásával, de részben módosult szerkesztőbizottsággal — a Lenin Könyvtárnak a nemzet
közi könyvtárügyi kapcsolatokat gondozó osztályára került. Ez a szervezeti változás
lehetőséget ad arra, hogy a folyóirat még jobban szemmel követhesse a külföldi ese
ményeket, átvegye és közvetítse a legjobb külföldi munkamódszereket.
A BBzR nemcsak a szovjet könyvtárosok számára hozza közel a nagyvilágot, ha
nem éppen széles földrajzi és tematikai érdeklődése miatt mi is haszonnal forgathatjuk.
További sikeres munkát kívánunk a jubiláló folyóiratnak!
RÁCZ ÁGNES
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Három praktikus könyvtárépítési szakkönyv Ameriká
ból
A könyvtárépítészet is olyan témakör, amellyel számos szerző próbál szerencsét,
hiszen a könyvtári szolgálat anyagi környezete mindig is a könyvtárosok érdeklődésének
homlokterében állt. Ezért nem véletlen, hogy a gazdag amerikai szakirodalmi termésből
egyszerre három, nagyjából egyidőben keletkezett kötet (Lushington és Mills munkája is
1979-ben jelent meg először a Gavlordnál) érkezett a KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárába. Együttes áttekintésük nemcsak egyedi megítélésükre ad alkalmat, hanem a
közös vonások kiemelésére is, ami viszont némi rápillantást nyújthat a könyvtárépítés
kérdéseiben jelenleg érvényesülő álláspontokra. Kezdjük olvasmányainkról beszámolón
kat az általános megjegyzésekkel.
Mindhárom munka rendkívül gyakorlatiasan közelíti meg témáját, s fő feladatának
azt tekinti, hogy konkrét segítséget nyújtson annak a könyvtárosnak, aki könyvtárépítési
és berendezési problémákkal találja magát szemben. Ebből következően a szerzők nem
elméleti megfontolásokkal töltik a papirt (s veszik el az olvasó idejét), hanem pragmati
kus választ keresve a kérdésekre könnyen alkalmazható cselekvési vezérfonalakat, algo
ritmusokat, megoldási javaslatokat kínálnak mindazoknak, akik ilyen vagy olyan minő
ségben (fenntartó, beruházó, működtető) állnak egy új könyvtári székház építése vagy a
régi felújítása, bővítése előtt. Annál is inkább szűkebbre foghatják az elméleti oldalt,
mert támaszkodnak a téma nagy, alapozó jellegű műveire (Brawne, Ellsworth, Metcalf,
Mevissen, Thompson); ezeket az irodalomjegyzékben illően felsorolják. így valóban olyan
segédletek jöttek létre, amelyek megerősíthetik a könyvtáros biztonságérzetét és ön
bizalmát, ha velük felfegyverkezve vág bele az építés vagy átalakítás kalandos vállalko
zásába.
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A gazdag Amerikában is előtérbe — s ha könyvtárról van szó, tán a legelső sorba —
került a takarékoskodás követelménye; a szerzők tudomásul veszik és igyekeznek meg
felelni neki. Kapd meg pénzed ellenértékét, ez a jelszó már régóta, s ha korábban meg
felelő ellenértéknek tekintettek egy presztizsépületet is, nagy, kihasználatlan terekkel,
felvágós homlokzatokkal, pazar anyagokkal, most minden tized négyzetméter (pardon,
egy négyzetláb) funkcionális felhasználása, a belső tér gazdaságos és célszerű kialakítása
(akár a külső megjelenés rovására is), valamint a használat intenzitásához igazodó tartósságú burkoló és díszítő anyagok alkalmazása jelenti a takarékos építkezést. A könyvtári
beruházás ott is politikai kérdés, s a könyvtárosnak érvekkel alaposan fel kell készülnie,
hogy fenntartóját meggyőzze a kiadások nagyságrendjéről és szükségességéről. Aktuális
sá váltak a felújítások, bővítések, átalakítások a mindenáron új helyett, hogy így oldják
meg a szolgálat színterének hozzáigazítását a korszerű könyvtári modellhez.
Egyből azonban egyik szerzőpár sem enged: a könyvtárnak kellemes, kényelmes,
az ember lelki és fizikai igényeinek optimálisan megfelelő helynek kell lennie. A terve
zés vezérszempontja, hogyan lehet térrel, a gyűjtemény elrendezésével és tálalásával,
színnel, bútorral, fénnyel, akusztikai és klimatikus tényezőkkel olyan környezetet te
remteni, amelyben olvasó és könyvtáros egyaránt jól érzi magát. Egyébként hogyan le
hetne rávenni az olvasót a könyvtár „árujának” a megvételére, s hogyan lehetne maxi
mális munkateljesítményt kívánni a könyvtárostól? (Élhetünk fenntartásokkal a könyv
tárat a szupermarkettel egybevető hasonlattal szemben, de számos paralelizmusa figyel
met érdemel.) A könyvtári belső szépsége, vagy mondjuk inkább csinossága is a használó
közérzete szempontjából nyer különös hangsúlyt: a könyvtár ne legyen unalmas és álmosító hely, hanem megjelenésében izgalmas (de semmiképpen csiricsáré), atmoszférájá
val ösztönző színhelye az egyéni és közösségi használatnak.
Nem állhat ellentétben a kényelem és a szépség követelménye a funkcionalitás vas
törvényével. A könyvtári üzem, a használat és a belső munkák racionális megszervezésé
nek kell tükröződnie a könyvtári térrendszerben, legyen szó a bejárat kialakításáról, a
kölcsönzés és az információs szolgálat pontjának megválasztásáról, a különböző könyvtári
szolgáltatások elhelyezéséről. Lehet, hogy sok építész ellenkezését váltja ki az a szem
lélet, amelyet az egyik kötet meg is fogalmaz: a könyvtárépítés elsősorban és lényegében
belsőépítészeti probléma. A működés, az állomány, a szolgáltatások képezik a tartalmat,
amely a térrendszer formájában jelenik meg. Minél pontosabban felel meg e forma tar
talmának, annál racionálisabb, gazdaságosabb, áttekinthetőbb és ellenőrizhetőbb a belső
tér. E térrendszer más összefüggésben a tartalom szerepét tölti be, amelynek formája a
padlóburkolatból, a falak színezéséből és borításából, a bútorzatból, a világításból stb.
stb. tevődik össze.
Sok figyelmet fordít mindhárom kötet egyfelől az építész, belsőépítész, másfelől a
könyvtáros együttműködésére. Érdekes látni a változást a korábbi állapothoz képest:
nincs már szó arról az építészről, aki nem veszi tekintetbe a könyvtárosnak, mint az
épület üzemeltetőjének, használójának igényeit,kéréseit,javaslatait, sem arról a könyvtá
rosról, aki ijedt nyusziként húzza meg magát egy magasabb presztízsű szakma képviselője
előtt. A szerzők természetesnek veszik, hogy ketten szövetkeznek a közös feladat végre
hajtására, ám a megrendelő mégiscsak a könyvtáros; a használat próbáját azonban kette-
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jük teljesítményének kell kiállnia. (A felépült vagy újjáalakított, újonnan berendezett
könyvtárat megnyitása után 6—12 hónappal szigorú szemmel körbe kell járni s alapos
bírálat után a szükséges változtatásokat végre kell hajtani.) Jellegzetes figurája az építési
előkészületeknek (a társadalmi igények felmérése, a jelenlegi gyakorlat elemzése, a szak
mai program kidolgozása, szaktanácsadás a tervezés során stb.), s gyakran a kivitelezésnek
is a könyvtáros-konzultáns. A legtöbb könyvtárosnak nincs építési tapasztalata, életében
először, s valószínűleg utoljára találkozik egy beruházás tervezése és kivitelezése során
adódó feladatokkal és problémákkal, ezért kézenfekvő, hogy ilyen ügyekben jártas szak
értőhöz forduljon. Manapság már meglehetősen sok, aktív korban lévő vagy nyugdíjas
könyvtáros kínálja magát konzultánsként, s köteteink szerzői javasolják is szolgálataik
igénybevételét. Lehetséges, hogy önmaguk, illetve bran csuk propagálását célozzák e ta
nácsukkal, mégis sok nyomós érvet találunk hazai gyakorlatunkban is, amelyek a külső
szakértők bevonása mellett szólnak.

Most pedig lássuk egyenként a műveket.
Ha választani kellene a három kötet közül aszerint, me
lyiket szeretné látni magyar kiadásban is, a recenzens
Lushington és Mills könyve mellé teszi le a voksot. Nem a
feldolgozás szakmai színvonala miatt előzi meg a másik
kettőt, - e tekintetben amazok is megfelelőt nyújtanak, hanem szűkebb tárgya miatt. Emez ugyanis a kis és kö
zepes (10 000-100 000 lakost szolgáló, napi 200-2000
használót fogadó, 1000-6000 m2-es) közművelődési
könyvtárak szempontjából, de kimerítő részletességgel
foglalkozik a tervezés és építés, berendezés valamennyi
aspektusával. Ez a leszűkített, de mélyreható megközelí
tés feltétlenül erénye a könyvnek, s következménye, hogy
mindhárom közül ez használható leginkább gyakorlati
segédletként. Szemlélete középpontjában a könyvtár olvasói állnak, amit nemcsak válasz
to tt címével (Használóknak tervezett könyvtárak) jelez, de tárgyalásmódjában következe
tesen érvényre is juttat.
A könyvtárépítési problémaköteg magját abban látja, hogy miképpen lehet a hasz
nálók személyes igényeihez igazítani az épületet, vagyis feloldani azt az ellentmondást,
ami a használók ezreit egyénileg kielégítő szolgáltatási rendszerben rejlik. Megoldásul az
általa információs központnak nevezett könyvtármodellt kínálja, amelyben az egyetlen
pontban koncentrált tájékoztatás anyagi és személyi feltételei köré sorakoznak a külön
féle szolgáltatások, illetve az őket befogadó terek. Koncepcióját sematikus ábrázolások
kal és könyvtári alaprajzokkal mutatja be, s meggyőzően érvel mellette. Kérdésesnek
tartjuk azonban, hogy ez a modell tényleg működőképes-e a közepes közművelődési
könyvtárak felső határán elhelyezkedő intézmények esetében is. Nincs aggályunk az egy
szintre telepíthető könyvtárakat illetően (a szerzők 3000 m2-t adják meg felső határ
nak): ezekben nagy valószínűséggel egyetlen pontra vonatkoztatható valamennyi szolkonyv'tári Figyelő 29(1983)1

Három praktikus könyvtárépítési szakkönyv. . .

83

gáltatás; ám a két vagy több szintre osztott
tér már nehezen szervezhető ily módon.
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15%. Igaz, hogy mi még nem szoktunk hozzá
sem a ténylegesen használt állomány, sem az
Egy téma térrendszere
olvasók által szabadon használt belső raktár
fogalmához. Inkább vagyunk már azonos
hullámhosszon gondolkodásban, ha gyakorlatban még nem is, a legfiatalabb használók
igényeinek építészeti kielégítésében: mi sem tudunk gyerekszolgálat nélküli közművelő
dési könyvtárat elképzelni (csak ha rákényszerülünk), szeretnénk mi is - az igényektől
függően —a teljes alapterületnek akár 35%-át a gyerekeknek juttatni, s az épületen belül a
gyerekek, a családok szabad közlekedését megvalósítani. A könyv idevágó sok hasznos
tanácsa közül egyet hadd említsünk meg itt is: jól teszi a könyvtáros, ha letérdel, s úgy néz
körül a térben, mielőtt berendezi a gyerekek számára. Azon túlmenően, hogy az audio
vizuális dokumentumok, a használatukhoz szükséges berendezések, a nagy regionális vagy
szakterületi adatbázisokhoz fűző telekommunikációs kapcsolatok könyvtárépítési és
berendezési vonatkozásai kellő tárgyalást nyernek, külön fejezet foglalkozik az iskolai
könyvtárak média központjaival. Hasznosan egészítik ki a könyvet az utolsó fejezetben
foglalt esettanulmányok és alaprajzi kritikák, amelyek az általánosságban kifejtettek
konkrét alkalmazását jelentik.
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A Cohen -házaspár könyve két továbbképzési szeminári
umsorozatból keletkezett: az egyiken könyvtárosok vet
tek részt, s velük az építészi-belsőépítészi munkafolya
matot tekintették át, a másikon pedig az épület kül
ső-belső tervezői, akikkel a környezet és viselkedés köl
csönhatásait elemezték. A férj építész, a feleség a visel
kedéslélektan szakembere, s e két tudományág szem
pontjából igyekeztek feldolgozni a könyvtárépítés és
berendezés kérdéskörét, a szakmai programtól a beköltö
zésig. Figyelmüket nem koncentrálták egyetlen könyv
tártípusra, így a használónak kissé nehezebb dolga van,
amikor a könyv rengeteg találó észrevételét, jó tanácsát
saját esetére kívánja alkalmazni.
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Három praktikus könyvtárépítési szakkönyv. ..

A központi négyzet

Néha az a benyomása az olvasónak, hogy nem hatolnak igazán az éppen tárgyalt
kérdés mélyére, hanem csak kivonatolják a témával alaposabban foglalkozó mű legfonto
sabb megállapításait. Ezt a negatívumot ellentételezi a bihéviorizmus, a lélektan e sajáto
san amerikai ága szemléletmódjának és eredményeinek alkalmazása a könyvtári belső tér
megformálásában, ami nem jelent semmi mást, mint hogy a használó viselkedéséhez, lelki
és testi reakcióihoz, a kellemes környezettel szemben támasztott kívánalmaihoz igazítják
a bútorzatot, a világítást, az akusztikát, a színezést stb. Okulásul szolgálhat számunkra ez
a használóközpontú gondolkodás, hiszen az így kialakított könyvtárat szívesebben, gyak
rabban., többen veszik igénybe. (A kocsmárosok már rájöttek, hogy minden vendég a sa
rokban szeret ülni; mi mikor vesszük tudomásul, hogy olvasóink nem szeretik, ha a hátuk
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mögött vezet el a forgalom útja?) Sok esetben apróságoknak látszó dolgokról van szó,
de elhanyagolásuk komoly károkat okozhat: egy-egy szolgáltatás iránti „megmagyaráz
hatatlan” érdektelenséget, a kapacitások kihasználatlanságát, a forgalom csökkenését
stb. Vannak azonban a könyvben építészeti megfontolások is jócskán. Ezek közül minde
nekelőtt a négyzet tiszteletét szívelhetnék meg könyvtáraink tervezői. A négyzet, —vagy
legfeljebb a kevéssé elnyújtott téglalap, - nyújtja a legflexibilisebb belső térformát, amely
mind az állomány és az olvasóhelyek elhelyezése, mind pedig a világítás, az akusztika,
a közlekedési utak és az ellenőrzés megszervezése szempontjából a legtöbb előnyt kínálja;
nem szólva arról, hogy egyben a leggazdaságosabb is, mert a négyzetalakú síkban keletke
zik a legkevesebb felhasználhatatlan alapterület, s a legkedvezőbb —legalacsonyabb —az
egy négyzetméterre eső falhossz. Ha az épület kényszerűségből — vagy esztétikai meg
fontolásokból, — eltérne a négyzetalaktól, mindenképpen javasolt a „központi négyzet”
koncepciójának az alkalmazása. A könyvtár alaprajzi elrendezését úgy célszerű kialakí
tani, hogy a főbejárat, a függőleges közlekedési útvonal, s a legnagyobb forgalmú terek
egy virtuális négyzetbe essenek, s e négyzet köré szerveződjenek a kisebb igénybevétel
nek kitett terek; e központi négyzet szintenként, sőt részlegenként is megismétlődhet.
A központi négyzet a belső tér szive, helye az épület közepében van; ez minden hasz
nálói tevékenység kiinduló és vonatkozási pontja, egy olyan nyitott terület, ahol a hasz
nálók és a különféle könyvtári szolgáltatások összefutnak. (Hadd emlékeztessük olvasó
inkat ezzel kapcsolatban a magyar könyvtárépítési terminológiában elosztó övezetnek
nevezett tér funkciójára.)
Néhány üdítő kivételtől eltekintve meglehetősen lehangoló látványt nyújtanak
hazai könyvtári belsőink: unalmasak, kincstáriak, ízléstelenek, nem szólva diszfunkcionális berendezésükről. Az igazság az,hogy rájuk férne egy nagy belsőépítészeti rekonstruk
ció, s így viszonylag kis ráfordítással nagyobb vonzerőhöz jutva jobban szolgálhatnák a
használókat.

Tulajdonképpen erről akaija meggyőzni olvasóit a két
Jim (Draper és Brooks) is. Hangsúlyozzák: a könyvtárépületnek nem a külsője, de a belsője számít igazán.
Arra bíztatják a könyvtárosokat, ne féljenek újjávará
zsolni a belső teret, rendezzék el funkcionálisan a bú
torokat, szervezzék meg racionálisan a forgalmat, öltöz
tessék fel szőnyeggel, drapériával a helyiségeket, éljenek
a színekben rejlő lehetőségekkel stb. Javasolják, hogy
belsőépítésszel közösen vágjanak ebbe a munkába,
s mindjárt el is mondják, milyen formái lehetnek ennek
az együttműködésnek. Egy azonban bizonyos: a könyv
tárosnak valamicskét meg kell tanulnia ebből a szakmá
ból is, hogy valódi partnerré, vagy legalábbis okos, fel
készült megrendelővé válhasson, A könyvecske tulaj
donképpen általános belsőépítészeti alaptudnivalókat, ,Jbüvelykujjszabályokat” (a gya-
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korlati élet által igazolt kétszerkettőket) közöl, amelyeket igyekszik könyvtári viszonyok
ra szabni. A praktikusság, szépség, egység hármas jelszavát következetesen érvényesíti,
foglalkozzék fallal vagy padlóval, szőnyeggel vagy kárpittal, világítással vagy kiállítással,
ablakokkal vagy bútorokkal, műalkotásokkal vagy növényekkel; különös súlyt helyez a
belső tér egységes látványára és hangulatára, mint ami harmóniába fogja a célszerűt a szép
pel. Előnye gyakorlatiassága, ötletgazdagsága, s az a törekvése, hogy takarékos, mégis
tartós és tetszetős megoldásokat ajánljon az anyagiakban nem dúskáló könyvtárosoknak.
Bár tanácsait új épületek tervezésekor is jól lehet hasznosítani, fő célja mégis az, hogy régi
épületek felújításához adjon segítséget. Stílusa közvetlen, csevegő, de meg kell vallanunk,
ez alkalmanként zavarólag hat, mert gügyögővé válik, erőltetetten humorizál, s kézenfek
vő dolgokat túlméretezetten ad elő; így inkább népszerűsítő, semmint szakkönyvnek mi
nősíthető. Rajzos ábrái megfelelnek, fényképillusztrációi azonban csapnivalóak; éppen
egy ilyen tárgyú könyvtől az ember jóval igényesebbeket várt volna el.
PAPP ISTVÁN

DIRECTING TRAFFIC

Ilyen volt. . .

DIRECTING 'TRЛ FÇ1C

Ilyen lett. . .
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The future of the National Library of Canada. L’avenir
de la Bibliothèque Nationale du Canada. Ottawa,
National Library of Canada, 1979. IX, 88 p. [angol nyel
vű szöveg] + IX, 93 p. [francia nyelvű szöveg]

A kanadai Nemzeti Könyvtár gondjai és vágyai
Guy Sylvestre -nek, a Nemzeti Könyvtár igazgató
jának számos szakember közreműködésével összeállított
írása műfaját nem könnyű meghatározni: a kérvény, a
felterjesztés, a vitairat és a fejlesztési terv elemei keve
rednek benne. A kormányszervek illetékeseinek figyel
mét kívánja felhívni a nemzeti könyvtár legégetőbb problémáira, nehézségeire.
A kanadai Nemzeti Könyvtár helyzete több szempontból is sajátos. Korát illetően
szinte még csecsemő: 1953-ban alapították, alig több tehát negyedszázadosnál. Nálunk
ismeretlen gondot jelent számára, hogy Kanada szövetségi állam: a szövetségi és a tarto
mányi kormányok és intézmények viszonya hatással van a könyvtár hatáskörére, külső
kapcsolataira, központi szolgáltatásaira. Mindezt szem előtt kell tartanunk, ha a kanadai
könyvtárügyet — akarva-akaratlan — összevetjük a miénkkel. Amivel természetesen nem
azt akarjuk mondani, hogy az összehasonlításnak nincs helye; sem azt, hogy a kanadaiak
nehézségeiből és terveiből nem tanulhatunk.
A jelentés elkészítését az tette szükségessé, hogy egy alapos vizsgálat megállapította:
a nemzeti könyvtár fejletlen, sőt az egész ország könyvtárainak helyzete kedvezőtlen.
A kép, amely a jelentésből elénk tárul, valóban nem túl rózsás, még ha el is tekintünk az
írásmű természetéből, célkitűzéséből — fokozottabb pénzügyi támogatás elnyerése —kö
vetkező esetleges túlzásoktól. A bevezetés szerint ha a kanadai könyvtárügyet Amerikáé
val és Angliáéval összehasonlítják, az a különbség közöttük, hogy az előbbi két országban
azzal vesződnek, miként lehetne jobban elosztani a nagy gazdagságot, Kanadában viszont
az a gond, miként osztozkodjanak közös szegénységükön. A nemzeti könyvtár szolgál
tatásai iránti követelmények az utóbbi években megnőttek, ugyanakkor a személyi és
pénzügyi erőforrások csökkentése és az infláció miatt többé nem képesek eleget tenni az
igényeknek. Vagy az eszközöket kell növelni, vagy egyes szolgáltatásokat megszüntetni,
illetve erősen csökkenteni, korlátozni.
Gyűjtőköri együttműködés. A nemzeti könyvtár már régóta feladatának tekinti a
kanadai könyvtárak beszerzési gyakorlatának összehangolását. 1968 január 1-én létrehoz
tak a nemzeti könyvtárban egy irodát, amely az egyetemi és szakkönyvtárak állományá
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nak gyengeségeiről és erős oldalairól igyekezett információkat szerezni és közreadni
(az iroda később beolvadt az állomány fejlesz tő részlegbe). Ez a tevékenység alapul szol
gálhat az országos együttműködési terv —afféle önkéntes gyűjtőköri kódex — kialakítá
sához. A koordináció számos részletkérdését megvitatták már, javaslatok is születtek, de
országos szintű alapelveket még nem sikerült kidolgozni. Az információrobbanás korá
ban — bizonygatja a jelentés — egyetlen könyvtár sem remélheti, hogy elegendő pénze,
személyzete, ideje és férőhelye lesz a megjelenő szakmai és tudományos kiadványok be
szerzésére, feldolgozására, raktározására és kiszolgálására. Nincs mód tehát arra, hogy
Kanada valamennyi diszciplínában erős gyűjteményeket építsen ki, hacsak a könyvtárak
nem jutnak megállapodásra egymással, és nem mondanak le a kevéssé használt kiadvá
nyok több intézményben párhuzamosan történő beszerzéséről. Az egyetemi könyvtárak
tartományi és regionális együttműködése terén már vannak kezdeményezések, de a koo
peráció előnyeinek maximális kihasználása csak az egész országra érvényes terv kidolgo
zásával lehetséges. A kiadványok növekvő száma és a fokozódó infláció arra kényszerít,
hogy a lehető legnagyobb mértékű együttműködésben állapodjanak meg. A nemzeti
könyvtárnak éppen ezért aktívan részt kell vennie mindenfajta országos gyarapítási terv
ben, de a résztvevő intézmények önállóságát, az együttműködés önkéntességét meg kell
őrizni. A kooperáció célja nem a beszerzésre fordítandó összegek csökkentése, hanem
jobb felhasználása.
A kanadai könyvtári költségvetés az elmúlt évtizedben fokozatosan nőtt ugyan,
a beszerzésre fordított összegek aránya azonban ennek ellenére csökkent a közművelő
dési és az egyetemi könyvtárakban egyaránt. Ennek következménye az lesz, hogy a
könyvtárak fokozatosan visszasüllyednek a 15-20 évvel ezelőtti középszerűségbe. Pa
rancsoló szükségszerűség tehát, hogy a tudományos gyűjteményekre nagyobb összegeket
fordíthassanak és ezeket hatékonyabban költsék el.
A helyzet ismertetését követi az ajánlás: nyújtson a kormány pénzügyi támogatást
kijelölt szövetségi és egyéb könyvtáraknak, hogy ebből egyes szakterületeken erős tudo
mányos gyűjteményeket hozzanak létre, és erre támaszkodva országos szintű szolgálta
tásokat nyújthassanak; ezt az összeget a nemzeti könyvtár osztaná szét egy szakemberek
ből álló tanácsadó testület segítségével.
Kötelespéldány, nemzeti bibliográfia. Kanadában a kötelespéldány-szolgáltatás még
nem terjed ki a dokumentumok valamennyi kategóriájára. A könyveket, folyóiratokat,
hangzó anyagokat már gyűjti a nemzeti könyvtár, de a napilapokat, a mikroformátumú
kiadványokat és a térképeket nem. A terjesztésre, illetve kereskedelmi forgalomba kerülő
mikrofilmek adatait a nemzeti bibliográfia a tervek szerint a közeljövőben már tartalmaz
ni fogja, de szükség volna a könyvtárakban készült mikrofilmek alappéldányainak orszá
gos nyilvántartására is, hogy szükség esetén másolat készülhessen róluk, illetve nehogy
feleslegesen olyan anyagot vegyenek filmre valahol, amelyről másutt már készült mikromásolat.
A napilapok kötelespéldány-szolgáltatásának bevezetését a nemzeti könyvtár veze
tői egyelőre nem ajánlják, ehhez nagyobb létszám, több pénz és sok férőhely kellene.
Mivel a Bibliothèque National du Quebec (a Quebec tartományi nemzeti könyvtár) már
gyűjti a québeci újságokat, decentralizált rendszert kellene kiépíteni a kanadai napilapok

Könyvtári Figyelő 29(1983)1

A kanadai Nemzeti Könyvtár. . .

89

megőrzése céljából, ebben a nemzeti könyvtár is részt venne. (A nemzeti könyvtárnak
természetesen van napilap-gyűjteménye, a legnagyobb, „központi” újságokon kívül
gyűjti a nagyobb városok lapjait is.) Egyelőre arra kér felhatalmazást a kormánytól,
hogy megvizsgálja egy ilyen terv megvalósíthatóságát.
A Canadiana címet viselő nemzeti bibliográfia 1950-ben indult. Rendelkezésre
áll nyom tatott formában, mikrofilmlapon és mágnesszalagon is, de nem terjed ki az összes
kiadványtípusra, csak a kötelespéldányként beszolgáltatott anyagokra. További hiányos
sága, hogy nem teszi lehetővé a szövetségi és tartományi kormány kiadvány ok tárgyi-tartalmi megközelítését (megjegyzendő, hogy a kanadai kormány többet publikál, mint az
összes kanadai kiadóvállalat együttvéve). A nemzeti könyvtár a kanadai kormány kiadói
központjával (Canadian Government Publishing Center) közös vizsgálatot folytatott
annak megállapítására, miképpen lehetne központosítani a szövetségi kormány dokumen
tumainak katalogizálását és osztályozását egy bibliográfiai adatbankban. Igen nagy
hiányok vannak a retrospektív nemzeti bibliográfiában is: három év múlva szeretné meg
jelentetni a könyvtár az 1867—1900 között megjelent kanadai monográfiák betűrendes
címjegyzékét mikrofilmlapon, ezt követi majd az 1751 és 1866 közötti időszak bibliográ
fiája (1751 a könyvnyomtatás kezdete Kanadában), és végül az 1901-1949 közötti ki
adványok köny vésze te.
Kívánatosnak tartanak felállítani a nemzeti könyvtárban egy részleget, amely a
különböző szövetségi és tartományi kormányszervek kiadatlan műszaki és tudományos
beszámolóit, kutatási jelentéseit gyűjtené, és fotómásolatukat eljuttatná a használók
hoz. Folytatni szeretnék továbbá a kanadai egyetemeken elfogadott doktori értekezések,
diplomamunkák jegyzékbe foglalását, és ezt követően éves jegyzékek kiadását tervezik az
értekezésekről.
A könyvtár nyilvános szolgálati osztályát ki kellene bővíteni, csak így felelhet meg
a megnövekedett igényeknek. A referensz-szolgálat munkatársait meg kellene erősíteni
különféle tudományterületek (pl. politikai tudományok, közgazdaságtudomány, szocio
lógia, antropológia, kanadai történelem és irodalom) szakértőivel. A szakreferensek részt
vennének a tájékoztatáson kívül a referáló és tanácsadó szolgálatban, az állományépítés
ben és a bibliográfia-készítésben is.
Konzerválás, restaurálás. A legtöbb most kiadott könyv 100 év múlva használhatat
lan lesz. Az állományt csak úgy lehet megóvni a gyors pusztulástól és a károsodástól,
ha országos konzerválási programot dolgoznak ki, amelyben a nemzeti könyvtáron kívül
az Országos Levéltár és a Nemzeti Múzeum konzerváló intézete és a Történeti Mikroreprodukciós Intézet is érdekelt, a munka azonban mindezideig koordináció és egységes elvek
nélkül folyik. Nincsenek kellően képzett könyv- és papírrestaurátorok az országban,
hiányoznak a megfelelő konzerváló berendezések és nincs olyan konzultációs szolgálat,
amely más könyvtáraknak felvilágosítással, tanácsokkal szolgálna a módszerekről és a
programokról. Az említett intézményeknek közösen ki kellene dolgozniuk a szakemberek
képzésére oktatási programot is.
Az előbbiekkel kapcsolatban a jelentés ajánlásait így foglalja össze: Ki kell terjesz
teni a kötelespéldány-szolgál tatást a mikroformátumú kiadványokra és a térképekre;
országos szintű, decentralizált tervet kell kidolgozni a napilapok megőrzésére: országos
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nyilvántartást kell kidolgozni a mikrofilmek alappéldányairól; a nemzeti bibliográfiát ki
kell terjeszteni a többi kiadványtípusra, és valamennyit visszakereshetővé kell tenni szer
ző, cím és tárgy szerint.
Levéltár. Bő teret szentel a jelentés a Nemzeti Könyvtár és az Országos Levéltár
között kialakult hatásköri vitának. A párhuzamosságok és átfedések megszüntetése
érdekében elengedhetetlennek ítélik, hogy az írók és zeneművészek kéziratai, valamint
mindenfajta zenei anyag a nemzeti könyvtár gyűjtőkörébe tartozzék, az országos térképgyűjteményt pedig, személyzetével és felszerelésével együtt, a levéltár adja át a könyvtár
nak. Пу módon biztosítható, hogy a térképek bekerüljenek a nemzeti bibliográfiába, és
adataik hozzáférhetővé váljanak a számítógépes keresés számára.
Könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtárközi kölcsönzés önkéntes, ezért a könyvtárosok
és az intézmények jóindulatától függ. Egyesek —főként a nagy egyetemi könyvtárak —
kevés anyagot kérnek, de sokat adnak, ez nagy kiadást jelent számukra. A kölcsönzési ki
adások újabban 7—8%-kal nőttek évente, jelenleg kb. 10 dollárt tesznek ki darabonként.
Ha nem következik be változás, a helyzet tovább romlik, és sok használó kárt szenved.
A legegyszerűbb megoldás az, ha a nemzeti könyvtár a CISTI-vel (Canada Institute for
Scientific and Technical Information) az egész országra kiterjedő kölcsönző szolgálatot
létesít. Ennek előnyei: lehetővé válik a pénzeszközök koncentrációja, az ügyviteli és sze
mélyzeti kiadások csökkennek, a szolgálat hatékonyabban működhet, a kérések nagyobb
százaléka elégíthető ki, az állomány jobban kihasználható, csökken a nagy egyetemi
könyvtárak igénybevétele, kevesebb helyi kölcsönzésre lesz szükség, a központi katalógu
sok szerepe és igénybevétele szintén csökken.
A könyvtárak nem bővíthetik épületeiket és újakat sem építhetnek korlátlanul,
hogy egyre gyarapodó állományukat elhelyezzék. Az országos szolgálat azzal, hogy a
könyvtárközi kölcsönzést ellátja (a csekély mértékben és a gyakran használt anyagok
esetében) feleslegessé teszi az épületbővítést és szaporítást. Megtakarítást jelent sok
könyvtár számára a beszerzés, feldolgozás és szolgáltatások terén is.
A könyvtárközi kölcsönzés országos központja kezdetben a folyóiratokra és a kor
mánykiadványokra terjedne ki. A CISTI jelenleg is kölcsönöz természettudományi és mű
szaki folyóiratokat, illetve fotómásolatokat készít és küld az igénylőknek. Új épülete is
van, így csak a munkatársak számát kellene kismértékben megnövelni, hogy az új rend
szerben is el tudja látni a megnövekedő munkát. A nemzeti könyvtárnak már több pénzre
lesz szüksége humán- és társadalomtudományi folyóiratállománya kibővítésére és raktáro
zására. A munkafolyamatok és a könyvtári szervezet átalakításával azonban elérhető,
hogy csak minimális létszámemelésre kerüljön sor, mivel a központi katalógus munkálatai
nak csökkenése miatt munkaerő szabadulna fel.
A központi könyvtárközi kölcsönzőszolgálat nélkül a kanadai olvasók a jövőben
egyre kevesebb kiadványhoz jutnának hozzá, egyre magasabb áron, hacsak a szövetségi
és tartományi kormányok nem növelik a könyvtárak költségvetését, ami nem valószínű.
Országos információs rendszer. A nemzeti könyvtár az ország könyvállományának
jobb kihasználása érdekében gondozza az országos központi katalógust, központi gyara
podási jegyzékeket ad ki, kurrens és retrospektív bibliográfiai adatszolgáltatással segít
más könyvtárakat a katalogizálásban és az osztályozásban, részt vesz nemzetközi adat
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bázisok munkájában (pl. ellátja az International Serials Data System-et és az észak
amerikai CONSER-t a kanadai kiadványok bibliográfiai adataival). Ez azonban ma már
nem elég. Az előbbiekben ismertetett gyűjtőköri, állományfejlesztési együttműködés csak
akkor lehet hatékony, ha vele párhuzamosan kiépül a bibliográfiai információs hálózat is.
Ezért más számítógépes bibliográfiai központokkal rendelkező intézményekkel együttmű
ködve ki kell fejleszteni egy decentralizált, az egész országra kiterjedő bibliográfiai háló
zatot, amely csökkentené a növekvő katalogizálási költségeket és a felesleges beszerzé
seket.
A hagyományos („kézi”) központi katalógus egyre kevésbé lesz képes kielégíteni
a kurrens igényeket, mivel mind több könyvtár tér át a géppel olvasható katalógusok
készítésére és használatára. Az országos, regionális és helyi központi katalógusok helyét
fokozatosan átveszi a könyvtárak és a könyvtári rendszerek közötti számítógépes
összeköttetés. A nemzeti könyvtárnak kell megteremtenie a kapcsolatot a különféle
magán, városi, regionális, tartományi és szövetségi intézmények kézi és számítógépes
bibliográfiai információs szolgálatai, adatbankjai között. Ez alapos előkészítést kíván,
a kooperációt meg kell tervezni és meg kell szervezni, ami nem kevés pénzt igényel.
A nemzeti könyvtár már eddig is sokat tett e téren: fontos szerepe volt a katalogizálási
szabványok kidolgozásában, a CISTÍ-vel közösen kifejlesztette a DOBIS-t, az integrált
információs rendszert, amelyet a Dortmundi Egyetemtől vettek át.
Egyes tartományi kormányok már korábban is adtak pénzügyi támogatást bibliográ
fiai adatbankok fejlesztéséhez, a kanadai kormány még nem. Az anyagi segítségen kívül
mást is vár a szövetségi kormánytól a nemzeti könyvtár: a kialakítandó országos bibliog
ráfiai hálózat csak akkor lehet működőképes, ha erős, központi intézmény irányítja,
amelyik képes átgondolt, széles körű koordinációra. A nemzeti könyvtár csak akkor
válhat ilyenné, ha egybeolvasztják vele a CISTI-t, kivonva azt az Országos Kutatási Tanács
hatásköréből. E kivánság jogos voltát alátámasztja az 1969. évi törvény, amely kimondja,
hogy a nemzeti könyvtár gyűjtőköre és egyéb tevékenysége általános, minden szakterü
letre kiterjed, nem korlátozódik a humán- és társadalomtudományokra. A CISTI termé
szettudományi és műszaki területen végzett munkája tehát tulajdonképpen a nemzeti
könyvtár hatáskörébe tartozik.
Központi szolgáltatások. A nemzeti könyvtár —a már említett nemzeti bibliográfia
és központi katalógus munkálatain kívül - elvégzi a más forrásokból (pl. a Library of
Congressből, a British Libraryből) származó címleírások konvertálását és terjesztését, fog
lalkozik a MARC rendszer alkalmazásával, gondoskodik — decentralizált módon — a
könyv kiadásával együtt történő címleírásról (Cataloguing in Publication) az angol monog
ráfiák és egyes tartományi kormányok kiadványai esetében, kijelöli a számokat, illetve
koordinálja a kijelölést az ISSN (International Standard Serial Number) és az ISBN
(International Standard Book Number) számára, működteti a hálózati kapcsolatok iro
dáját, a könyvcsere központot, a lelőhely-meghatározó szolgálatot. Könyvtári dokumen
tációs központja információ-elemzést végez és referáló tevékenységet folytat a könyvtárés információtudomány valamennyi ágában. Kutató és tervező részlege, valamint a könyv
tári szabványokkal foglalkozó irodája az információközvetítés kutatási és fejlesztési kér
déseit, illetve a számítógépes adatok országos és nemzetközi felhasználását vizsgálja.
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A z épület. Az épület, amelyet a nemzeti könyvtár és az Országos Levéltár közösen
használ, 1967-ben készült el, de mindkét intézmény már évekkel ezelőtt kinőtte. Jelenleg
hét másik épületben is működnek részlegeik. Ez a szétszórtság nem gazdaságos. A nemzeti
könyvtárnak azonnal szüksége van a teljes épületre, öt éven belül pedig egy toldaléképü
letre a meglévő mögött vagy mellett. A levéltárat máshol, egy újonnan emelt épületben
kell elhelyezni.
A jelentés — amint ismertetésünk elején már utaltunk rá — a „főhatóságnak” ké
szült. Ennek megfelelően a nagy, látványos, országos érdekű feladatokra teszi a hangsúlyt,
a központi szolgáltatásokra. A kanadai Nemzeti Könyvtárat nemzetközi mércével méri,
a világ élvonalában álló társintézményekhez kívánja felemelni, és ehhez a munkához igé
nyel fokozottabb támogatást. Különös —vagy inkább törvényszerű? —, hogy a segítségnyújtás szükségességét alátámasztó érvek között nem említi, csak a függelékben szemérme
sen elrejtve bukkanunk rá, hogy a létszámhiány és a sok házon kívülre irányuló (értsd
központi) szolgáltatás miatt háttérbe szorulnak a „belső munkák” : a könyvtár feldolgo
zatlan gyűjteményeinek katalogizálása, és a saját — már meglévő — katalógusok géppel
olvasható formára való átdolgozása.

PÁLVÖLGYI ENDRE
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HANSEN, H.É.: Vzaimosvâz 2teniî special’noj, naucnopopulârnoj i hudozestvennoj literatury. Gosudarstvennaâ
bibliotéka Éstonskoj SSR im. Fr. R. KrejcvaTda. Tallin.
Valgus, 1981.99 p.

A szak-, az ismeretterjesztő és a szépirodalom olvasásának
egymásrahatása.
Kivételesen gazdag tényanyagra támaszkodik az észt
nemzeti könyvtár olvasásszociológiai kutatása, amely első
sorban az olvasmányszerkezet vizsgálatára irányult azzal a
céllal, hogy a közművelődési könyvtárakban tudatosab
ban, s ezért eredményesebben folyhasson az olvasmány
közvetítő tevékenység. Impozánsak a minták méretei: 1966-ban és 1977-ben (a folya
matot is vizsgáló kutatásról van szó!) összesen 4255 felnőtt lakostól szereztek informá
ciókat, s ezek mellett még kisebb, kiegészítő mintákkal is dolgoztak (közművelődési
könyvtárakat használók, technikusok és mérnökök, munkások rétegei), több mint ezer fő
vett részt egy kísérletben, és több mint félezer könyvtárhasználó olvasmányválasztásait
figyelték meg. Három kérdésre kerestek választ a kutatók: 1. Milyen helyet foglal el az
olvasók különböző képzettségű rétegeinek olvasmányai között a három olvasmány ti pus:
a szak-, az ismeretterjesztő és a szépirodalom, 2. Milyen hatással van az iskolai végzettség
és a szakképzettség az olvasmányok összetételének kialakulására, 3. Milyen a különböző
olvasmánytípusok kapcsolata, egymásrahatása.
A szerző nem rokonszenvezik a mennyiségelvű, a könyvtáros beavatkozásától köz
vetlen eredményt váró, voluntarisztikus olvasó irányítással, és csak az olvasó és az olvasás
folyamatát jól ismerő könyvtáros nevelő tevékenységét érzi jogosultnak Rubakinra és
— a Magyarországon kevésbé ismert — Pokrovszkijra hivatkozik, akik a lépcső
zetességet - Rubakin - és az „olvasmányhídak” (mi átvezető olvasmánynak hívjuk
őket) alkalmazását - Pokrovszkij - szorgalmazzák, mint fő olvasáspedagógiai elvei
ket. Éppen ezért sajnálhatjuk, hogy nem fordított elég figyelmet az olvasó személyisé
gére, valamint arra, hogy az olvasási folyamat egyben választások és döntések folyamata
is, és nem tisztázta eléggé, hogy miképpen kapcsolódhat bele a könyvtáros ebbe a fo
lyamatba.
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Ami az olvasmány szerkezetet illeti, a szerző is azt állapíthatta meg, hogy a szépiro
dalmi művek aránya arányosan csökken az iskolai végzettség növekedésével. A fizikai
munkásoknál 55, a technikusoknál 45, a mérnököknél 39% az aránya az olvasmányszer
kezetben. Nagy kár, hogy a szerző nem tett kísérletet a szépirodalmi olvasmányok minő
ségének érzékeltetésére, mert akkor a magyar olvasók választ kaphattak volna arra a kér
désre, hogy vajon más országokban is mutatkozik-e olyan tendencia, hogy az értékes szépirodalom és az ismeretterjesztő irodalom együtt kedvelése nő az iskolai végzettség növeke
désével. A sok közül ebben a kutatásban csak két —kétségkívül fontos —tényező megha
tározó szerepét vizsgálták az észt kollégák: az iskolai végzettséget és a szakképzettséget;
nem állítva azt, hogy az összes közül ezek a legfontosabbak, de nem is érzékeltetve eléggé,
hogy még milyen tényezőkkel számolnak, s hogy azok között milyen fontossági sorrendre
tippelnek, sem azt, hogy müyen (esetleg ok-okozati) összefüggéseket feltételeznek a kü
lönböző meghatározó tényezők között. Az ismeretterjesztő irodalom olvasása esetében
a két tényező meghatározó ereje egyforma, a szakirodalom olvasásánál a szakképzettség,
a szépirodalom olvasásánál az iskolai végzettség meghatározó szerepe erősebb (az előbbié
másfélszer, az utóbbié kétszer). (Ez esetben az olvasás az olvasásra fordított időt jelenti.)
Nagy kár, hogy a kutatók egy tömbként kezelték az ismeretterjesztő irodalmat, pedig hát
ebbe a kategóriába annyira különböző olvasmányok préselődnek össze, mint a szakácskönyv és az ideológiai brossúra, a humán és a reál tudományok eredményeit közérthető
formában megjelentető könyvek. Az eljárás jogosságát és eredményességét maga a szerző
bizonyította, amikor a szépirodalom kategóriáját nyolc alkategóriára bontotta (regény,
elbeszélés, útirajz, életrajz, tudományos fantasztikus, költészet, dráma), s vizsgálhatta,
hogy melyik irodalmi olvasmány típus képezhet „hidat”, amelyen keresztül az olvasó
eljuthat az ismeretteijesztő irodalomhoz. (A módszer hasonló volt ahhoz, amelyet a ma
gyar kutatók is alkalmaztak: Gondos Ernő az „ízlésalakzatok”, Balogh Zoltán és
Kamarás István az „élményalakzatok” vizsgálatánál.) Az ismeretterjesztő olvasmányok
hoz legközelebb álló olvasmánynak —mondhatnánk, értelemszerűen —a tudományos fan
tasztikus regények és a tényirodalom (dokumentum regény, szociográfia stb.) bizonyul
tak a legtávolabbinak pedig a költemények.
Ami a különböző típusú irodalmi olvasmányok közötti „rokonságot „ illeti, ezt jól
érzékelteti a következő táblázat, amelyben a számok a közelség mértékét érzékeltető sor
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A tényirodalom és a regény látszik legmegfelelőbb „hídnak” , véli a szerző, joggal,
de nem hangsúlyozza eléggé, hogy az elv gyakorlatba való átültetése csak akkor mehet
zökkenőmentesen, ha az olvasót irányító könyvtáros tisztában van azzal, hogy az adott
kategóriákba, — különösen vonatkozik ez a regényre — mennyire különböző (értékű,
világú, tematikájú, megformálású) művek tartoznak. Az észt kutató számolt azzal, hogy
a gyakorló könyvtárosok mindezt afféle kitalációnak, papirízű számításnak vélhetik,
azért, konkrét értékeket helyettesítettek a képletbe: a könyvtári tagok konkrét válasz
tásait vizsgálva ellenőrizték a számítások igazát. Az „általában” és az „adott esetben”
igen komoly mértékű egyezést m utatott. A könyvtári olvasmányválasztások persze nem
minden esetben modellezik tökéletesen az olvasmányválasztást, hiszen az otthoni köny
vekkel is számolni kell, valamint azzal is, hogy bizonyos olvasmány típusok inkább ebből,
mások inkább abból a forrásból származnak. (Sokan például a könnyebb olvasmányt a
könyvtárból, a komolyabbat otthonról szerzik be, van aki költőt csak „sajátjából” olvas
stb.) Néhány igen izgalmas irodalomszociológiai kérdést is érint a szerző. Véleményei
továbbgondolkodásra késztetik az olvasót. Én magam nem látok annyira szoros összefüg
gést a tudományos-technikai forradalom és a tudományos-fantasztikus regények olvasása
között, mint a szerző. Igaz, ő is hangsúlyozza a hatás áttételességét. A sci-fí —magyar ku
tatások is bizonyítják ezt — a jelenből való menekülésre is alkalmas eszköz, és társadalmi
alternatívát is jelenthet. Fontos megállapítása a szerzőnek az is, hogy a tudományos
technikai forradalom korántsem csak az ismeretközlő művek és a tudományos fantaszti
kus irodalom olvasására hat serkentően, legalább ennyire érezhető hatása a tényirodalom
növekvő szerepében is. Azt a megállapítását azonban mindenképpen meg kell kérdőjelez
nem, mely szerint „a tényirodalom népszerűségének emelkedése együtt jár a kultúra szín
vonalának emelkedésével” . Egyrészt azért, mert ideig-óráig tartó divathullámokkal is
számolni kell, másrészt azért, mert ez a tendencia a fantázia és az elvonatkoztató készség
csökkenését, valamint a pragmatizálódást is jelezheti, harmadrészt pedig azért, mert
ebben az esetben is fontos tényező a minőség. Érdemes megemlíteni, hogy ezzel a kér
déssel kapcsolatban is idéz a szerző külföldi szakembert, éppen Béládi Miklóst. Ő ennek
az olvasmány típusnak a népszerűségét azzal magyarázza, hogy a sok mindenben csalódott
olvasó immár illúziók nélkül akar szembenézni a valósággal. Ezzel az észt szerző nem
ért egyet, mert szerinte a történelemnek vannak olyan korszakai, amelyeket a társadalom
mélyreható szellemi átalakulása jellemez, amikor szükség van az áttételek nélküli, ködö
sítés nélküli ábrázolásra, és érvei között Lenin Reed könyvéhez írott előszava is szerepel.
Abban kétségtelenül igaza volt Leninnek, hogy a dokumentativitás a kor követelménye,
a szerzőnek azonban jobban figyelembe kellett volna venni olyan, az olvasói beállítódást
manapság erőteljesebben meghatározó tényezőket, mint a demokratizálódás (ld. a tény
irodalom mint kritikai irodalom) és a sematizmus-mérgezésből való kigyógyulás igénye.
A kutatók arra is megkérték a könyvtárba járó olvasókat, hogy sorolják be magu
kat a következő öt kategória valamelyikébe: a) csak regényt és elbeszélést olvas; b) ezen
kívül útirajzot is; c) azokon kívül tudományos-fantasztikus regényt is, d) az útirajzon
kívül életrajzot is; e) a tudományos-fantasztikus regényen kívül tényirodalmat is. Ebben
az esetben már férfi—nő bontást is alkalmaztak, és ebben az esetben — ezt a szerző nem
is hangsúlyozza eléggé — éppen ez a tényező bizonyult legerősebben meghatározónak.
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Kiderült, hogy a nők és a férfiak „irodalmi olvasmánytérképe” meglehetősen különböző,
így a számításba vehető „hidak” is. A nők olvasmányszerkezetében kevesebb az „átjáró” ,
a ,,híd”. A férfiak körében a regénytől a tényirodalomhoz is van „átjáró” , a nők körében
csak az útirajzhoz, a férfiaknál az útirajztól is ível „híd” a tényirodalomhoz, a nőknél csak
az életrajzhoz. A nők körében csak két út vezet (az útirajztól és a tényirodalomtól),
a férfiak körében három (az életrajzoktól is).
A szerző igen helyen állapítja meg, hogy nem elegendő a könyvtárosnak csak olvas
mányait ismerni „pácienseinek”, egyéni sajátosságait is számításba kell venni, csak az kár,
hogy ezek közül csak a nemet, az életkort, a képzettséget, a foglalkozást említi, a
személyről, a beállítódásról, a világképről, az értékrendről, az életútról — ha ennek vizs
gálata nem is lehetett ennek a kutatásnak a keretében feladatunk —a szerző nem igen tesz
említést, márpedig az olvasóval való párbeszédnek sokunk szerint ezek a kulcsfogalmai,
így aztán nem csoda, hogy a szerző egyértelműen pozitív eredményként könyveli el azt,
hogy a könyvtári olvasók 90%-a elfogadta az ajánlott könyvet, s fel sem merül benne a
gyanú, hogy ez a százalékarány nem csak a kísérlet eredményességének, vagy általában a
jó olvasó-könyvtáros kapcsolatnak lejiet mutatója, hanem olvasói szuverenitásnak ületve
az olvasói konformitásnak is.
Mindent összevetve igen alapos, sokoldalú, magas szakmai színvonalú munka H.E.
Hansené, alapos áttanulmányozásra, alapos kritikára érdemes írás. Végkicsengése is ro
konszenves, hiszen arra inti könyvtáros olvasóit, hogy végül is az olvasó az, akit igazán
komolyan kell venni, kutatási eredményeik és javaslataik ehhez képest csak másodlagosak.
Mindent az utolsó oldalakon idézett kiváló olvasás-pedagógusok, Rubakin és Pokrovszkij
szellemében teszi, akik múzsái is, igazoltjai is ennek a fontos, pontos és eredményes
kutatásnak.

KAMARÁS ISTVÁN
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VELLEMAN, Ruth A.: Serving physically disabled people.
An information handbook for all libraries. New York —
London, Bowker Co., 1979. 392 p.
Serving Physically
Disabled People

A testi fogyatékosok szolgálatában

A hátrányos helyzetűek, a testi és szellemi fogyaté
kosok társadalmi megítélése, helyzete, könyvtári és in
formációs ellátása egyre gyakoribb témája az amerikai
Hush Л. УйМеиид
szakirodalomnak. Ruth Velleman munkája elsősorban a
kérdés sokoldalú megközelítésével, logikus szerkezetével,
összefoglaló jellegével és a többéves munkán alapuló
belső szemléletmóddal emelkedik ki a hasonló monográ
fiák közül, hű maradva az alcímben tükröződő és az előszóban is megfogalmazott szán
dékhoz, hogy minden típusú könyvtár számára alapvető tájékoztató kézikönyv legyen.
A téma nagy terjedelme ésszerű korlátok betartására kényszerítette a szerzőt; a
hátrányos helyzetűek csoportjából „csak” a testi fogyatékosokat emelte ki, róluk viszont
mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújt. Orvosi részletességgel és szakkifejezésekkel ismer
teti a testi fogyatékosság fajtáit, ennek megfelelően az egyes csoportok eltérő igényeit,
olyanokat is, amelyek a mindennapi életükhöz elengedhetetlenek (a lakás berendezése,
öltözködés stb.), s ezek kielégítéséhez rengeteg információt közöl (pl. olyan divatház cí
mét, amely mozgássérültek számára készít ruhákat). Mindez a közérdekű tájékoztatás
fogalmába tartozik, ami elsősorban a közművelődési könyvtárak feladata, s az ehhez szük
séges információforrások jegyzékét - mintegy mintakatalógusként — a 8. fejezet tar
talmazza.
A mozgássérültekkel, hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos könyvtári munkában
nagyon fontos szerepet játszik a könyvtáros személyisége, a mód, ahogyan ezzel a hasz
nálói csoporttal foglalkozik, ezért is érdemes figyelmesen elolvasni a szerző által tíz pont
ban összefoglalt viselkedési szabályokat. Ezek természetesen a társadalom minden tagjára
érvényesek, hiszen a fő cél, hogy előítéletektől mentes, nem lekezelő, hanem a testi fo
gyatékosoknak egyenlő lehetőségeket biztosító attitűd terjedjen el, ami lehetővé teszi
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számukra képességeik minél teljesebb kibontakoztatását, a viszonylag független életet.
Az Egyesült Államokban a rehabilitációs törvény bevezetése (1973) óta erősödött ez a
szemlélet, amely nemcsak a munkáltatói attitűd megváltozásában érzékelhető, hanem
a középületek tervezésénél, a közlekedésben, a szabadidős tevékenységben és az oktatás
ban is érezteti hatását.
A mozgássérültek számára egyik legalapvetőbb jog, hogy akadálymentes környezet
ben élhessenek. Ennek érdekében már az 1960-as évek elején olyan jogszabályokat hoz
tak, amelyek alapján a középületek építésénél figyelembe kellett venni a tolókocsival köz
lekedők szempontjait. (Emlékeztetőül: Magyarországon az ezzel kapcsolatos 1975-ben
életbe lépett 204/4. sz. építésügyi ágazati szabványt 1980-ban hatályon kívül helyezték).
Új könyvtárak építésénél elsőrendű követelmény azoknak a szabványoknak a betartása,
amelyek — többek között - a tolókocsi helyigényére, az olvasóasztalok közti távolságra,
a lifthívó gombok elhelyezésére, az autóval közlekedő mozgássérült parkolási helyére
vonatkoznak. A hátrányos helyzetűek többi polgári joga is alapvető igényt elégít ki:
a megfelelő lakáshoz, a közlekedéshez, a pénzügyi segélyhez, az orvosi ellátáshoz, bizo
nyos szociális szolgáltatásokhoz, biztosításhoz és adókedvezményekhez, a munkához és a
művelődéshez való jogok a független élet alapfeltételei.
Minden fejezet visszatérő témája, a könyv központi kérdése a
rehabilitáció,
amelyet részletesen a 3. rész tárgyal. A szerző itt fejti ki a rehabüitációs könyvtárügy el
méletét, amelynek az orvosi könyvtárügy részeként a rehabilitációs szakemberek tevé
kenységét kell segítenie. A rehabilitáció csoportmunkát feltételez, ezért a könyvtárüggyel
is szoros kapcsolatban kell lennie annak érdekében, hogy a szakmaüag megfelelően fel
készült könyvtáros — minden tudását felhasználva — javítsa a testi fogyatékosok és az
őket segítő szakemberek információellátását, értékes tagja lehessen a rehabilitációs
teamnek. A könyvtárosnak nem kell rehabilitációs tanácsadóvá válnia, de bizonyos fokú
ismeretekkel kell rendelkeznie a témáról, hogy jobban megérthesse a rehabilitációs szak
emberek célkitűzéseit, a fogyatékosok különböző csoportjainak pszichológiai és fizikai
jellemzőit, a velük való munkához szükséges attitűdöt, értékelhesse a rendelkezésre álló
szakirodalmat, jó gyűjteményt szervezhessen és biztosítsa a visszakeresést. A könyvtáros
képző intézeteknek ehhez megfelelő képzést kell nyújtaniuk.
A szerző teljes fejezetet szentel a rehabilitáció mai szervezetének, szolgáltatásai
nak, s az e területen folyó kutatómunka bemutatására, hangsúlyozva: a testi fogyatéko
sok életében az 1970-es években történt pozitív változások, valamint a rehabilitáció min
den területére kiható információrobbanás, különleges feladatokat ró a könyvtárakra, kü
lönösen a rehabilitációs intézményekben működőkre. A könyvtárosoknak ismerniük kell
a szakirodalomról való tájékozódás főbb forrásait, ehhez némi segítséget jelent az a tény,
hogy az Országos Rehabilitációs Információs Központ megkezdte az anyag egy részének
begyűjtését és indexelését, ami egyben fontos lépés a könyvtártudomány és a rehabili
táció integrációjában, a rehabilitációs könyvtárügy kialakulásában. Ezt a részt is, a 2. rész
hez hasonlóan, mintakatalógus zárja le, szakcsoportokban mutatva be a rehabilitációs
könyvtár számára feltétlenül beszerzendő irodalmat.
Az Egyesült Államokban a 30 millió testi fogyatékos felnőttön kívül 8 millió
fogyatékos gyermek^ illetve fiatal él, akiknek könyvtári ellátása elsősorban az iskolai>
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illetve egyetemi és főiskolai könyvtári hálózat feladata. Ennek alapvető feltételét, hogy
részt vehessenek az oktatási intézményben folyó tanításban is, törvény biztosítja, amely
kimondja: minden testi fogyatékos gyermeket a „legkevésbé hátrányos környezetben”
kell oktatni.
A szerző a 4. részben írja le, milyen különleges szerepet tölt be az iskolai könyvtá
ros a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos munkában, hiszen személyisége, ma
gatartása még hangsúlyozottabban fontos, mint a felnőttek esetében. Egyik legfőbb kö
telessége, hogy amennyire leheti segítse ezeknek a gyermekeknek a rendes iskolai prog
ramba való bekapcsolódását. Hatással kell lennie az egészséges diákokra is, pozitív irány
ban kell alakítania a beteg társaikkal szembeni viselkedésüket. A könyvtárban a fogya
tékos fiatal saját szintjén sikerélményt érhet el, s megoszthatja azt egészséges barátaival,
a könyvtár alkalmat nyújthat az esetleges képzettségbeli hátrány részbeni kiegyenlítésé
re. A könyvtáros értékes szolgálatot teljesíthet a tanárok számára azzal, hogy tudomást
szerez a hátrányos helyzetű gyermekek képzésével kapcsolatos állandóan bővülő speciális
tananyagról, amihez segítséget nyújt a Council foi; Exceptional Children által működtetett
ECER (Exceptional Child Education Resources) adatbázis, amely 1966 óta tartalmazza az
ilyen vonatkozású angol nyelvű indexelt és referált irodalmat, és ennek nyom tatott vál
tozata. Ugyanilyen nagy jelentőségű feladat a szülők tájékoztatása, szakirodalommal
való ellátása, hiszen gyermekeik oktatásának ők is aktív résztvevői.
Jó példaként mutatja be Velleman munkahelyének, a Hu man Resources School-Ъш
működő könyvtárnak és eszközközpontnak a tevékenységét, főbb programjait, az utolsó
fejezetben pedig mintakatalógust állított össze a fogyatékos gyermekek képzését segítő
iskolai könyvtárak számára^ hangsúlyozva, hogy a bibliográfia csak egy alapgyűjtemény
kialakítását szolgálja.
A könyv minden fejezetét bőséges bibliográfia egészíti ki. Ezek és a három minta
katalógus a téma amerikai irodalmának szinte teljes keresztmetszetét adják, így a könyv
tárak és a kutatók számára alapvető fontosságú ez a kézikönyv, amelynek függelékében
még a testi fogyatékosoknak szolgáltatást nyújtó szervezetek válogatott jegyzéke is meg
található.
FEIMER ÁGNES
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ACCR
AGAPE
ÁGK
BBzR
BL
BLAISE
BLRDD
BN
BUCOP
CADIST
CAN/SDI
CANAPÉ
CCOE
CDST
CIP
CISTI
CNRS
CONSER
CP
CPI
DOBIS
DOTE
ECER

Anglo-American Cataloguing Rules
Application de la Gestion Automatisée aux Périodiques — Számítógépesített sajtórepertórium
Állami Gorkij Könyvtár
Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezsom
British Library —Brit Nemzeti Könyvtár
British Library Lending Division, Boston Spa —Brit Nemzeti Könyv
tár Kölcsönző Részlege (London)
British Library, Research and Development Department — A Brit
Nemzeti Könyvtár Kutatási és Fejlesztési Osztálya
Bibliothèque Nationale —Nemzeti Könyvtár (Párizs)
British Union Catalogue of Periodicals - Brit Központi Folyóirat
Katalógus
Centres d’Acquisition et de Diffusion de l ’Information Scientifique
et Technique —Szakterületi alapkönyvtárak (Franciaország)
Canadian Selective Dissemination of Information
Catalogue National de Périodiques - Francia Könyvtárak Időszaki
Kiadványainak Rendszere
Catalogue collectif des oeuvrages étrangers
Centre de Documentation Scientifique et Technique - Tudományos
és Műszaki Tájékoztatási Központ
Cataloguing in Publication - Könyvben közreadott címfelvétel
Canada Institute for Scientific and Technical Information —Kanadai
Tudományos és Műszaki Információs Központ
Centre national de la recherche scientifique —Országos Tudományos
Kutatási Központ (Franciaország)
CONversion of SERials
Centre de Prêt
Catalogue des Périodique Informatisé - Központi Periodikum Ka
talógus
Dortmunder On-line Bibliothekssystem
Debreceni Orvostudományi Egyetem
Exceptional Child Education Resources
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ELTE
ETO
FAO
FIABID
FSZEK
IDRIC
IF LA
ILO
IPPEC
ISBD
ISBD(G)
ISBD(M)
ISBD(S)
ISBN
ISDS
ISIS
ISO
ISSN
JÁTÉK
JPTE
JPTEK
KLTE
KM
KSH-SZÁMOK

LOCAS
MARC

101

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Egyetemes Tizedes Osztályozás
Food and Agricultural Organization — Az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete
Forschungsprojekt Integrierte Ausbildungs-Konzeption für den
Tätigkeitsbereich Bibliothek Information und Dokumentation
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
International Development Research Centre Ottawa — Nemzetközi
Fejlesztési Kutatási Központ (Kanada)
International Federation of Library Associations and Institutions
— Könyvtáros Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége
International Labour Office, Geneve — Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet
Inventaire permanent des périodiques étrangers en cours — Kurrens
Külföldi Időszaki Kiadványok állandó nyüvántartása
International Standard Bibliographie Descripton -- Nemzetközi
Bibliográfiai Címleírási Szabvány
General International Standard Bibliographie Description
International Standard Bibliographie Description for Monographs
— Nemzetközi Bibliográfiai Címleírási Szabvány Monográfiákra
International Standard Bibliographic Description for Serials —Nem
zetközi Bibliográfiai Címleírási Szabvány Időszaki Kiadványokra
International Standard Book Number — Nemzetközi Szabványos
Azonosító Könyvszám
International Serials Data System — Nemzetközi Folyóiratnyüvántartási Rendszer
Integrated Scientific Information System - Integrált Tudományos
Információs Rendszer
International Standardization Organization — Nemzetközi Szab
ványügyi Szervezet
International Standard Serial Number - Időszaki Kiadványok Nem
zetközi Azonosító Száma
József Attila Tudományegyetem Könyvtára, Szeged
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Kulturális Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal Nemzetközi Számítástechnikai Oktató
és Tájékoztató Központ (1982-től: SZÁMALK - Számítástechnikai
Alkalmazási Vállalat)
Local Catalogue Service — Lokális Katalógus Nyilvántartás és Szol
gáltatás
Machine Readable Cataloguing - Géppel Olvasható Katalogizálás
(a Library of Congress mágnesszalagos rendszere.)
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MERLIN
MINISIS
MKE
MSZ
MSZMP KB
MTA
MTA ITI
OKT
OPKM
OSZK
PASCAL

POTE
PRECIS
RBUC

SDI
SOTE
UAP
UBC
UNESCO
UNIDO

Rövidítések jegyzéke
Machine Readable Library Information, 1975— (British Library)
Minicomputer — based information system (International Develop
ment Research Centre)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Magyar Szabvány
Magyar Szocialista Munkás Párt Központi Bizottsága
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet
Országos Könyvtárügyi Tanács
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Országos Széchényi Könyvtár
Programme appliqué a la compilation automatiques de la littérature
(CNRS) — Automatikus Információfeldolgozó és Kereső Program
(Franciaország)
Pécsi Orvostudományi Egyetem
PREserved Context Indexing System — A Brit Nemzeti Bibliográfia
Indexelő Rendszere
Research British Universities and Colleges — Uj neve: Research in
British Universities Polytechnics and Colleges (British Library
Lending Division)
Selective dissemination of information — Szelektív információter
jesztés
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
A Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége
Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization —
ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet
United Nations Industrial Development Organization

Könyvtári Figyelő 29(1983)1

Summary

103

SUMMARY

ROMÁN LÁSZLÓNÉ: Cooperation in Baranya County. — The statutes no. 17/1976
and no. 5/1978 of the Ministry of Culture, provided for the organization of co-operative
circles in regions and special fields. It is advisable to begin with the organization at first
upwards from below within county or city frames; later on these co-operative circles
could offer provision for both the region and the subject fields. This basic idea had been
realized in the Baranya County; at first, co-operation became established between the
libraries in Pécs. The work is organized by a co-operative committee which is a special
commitee at the Cultural Department of the County Council. Model statutes are already
worked out; the „Union list of current periodicals in the libraries of Pécs” is prepared
with the help of the County Library the existing subject specialization of libraries was
sized up and a proposal is in preparation to sift out parallelism in the collections and
blank spots. They are planning to issue a publication on the services offered by the
county’s large libraries and library networks. [5-10.p.]
MÉSZÖLY MAGDA: Functional problems of school libraries reflected in decree. - The
article analyses three decrees regulating school library services. From the standpoint of
secondary schools, the article examines how libraries, established under their influence
are able to realize the requirements of the curriculum and how they adjust themselves to
accepted library standards. It compares the given objectives and tasks as well as the prob
lems of subject specialization, records storage and stock preservation. It deals in detail
with the catalogues as important means for teaching information gathering as well as
with collections of museum value. The professional level of the first decree is evaluated
as well as its — still valid - up-to-date conception. Out of the newest one the useful
novelties of subject specialization are emphasized but, at the same time attention is
drawn to the inconsistencies between the requirements of processing, the curriculum and
the library practice. [11 -2 4 .p.]
NAGY ZSOLTNÉ: Standardization of bibliographic description of periodical publications.
- The article presents the history of the international and Hungarian standardization of
periodical publications, the activity of the ISBD/S Working Group as well as the structure
of the ISBD/S, comparing it with the Hungarian version. The basic function of the ISBD/S
its additional functions, fundamental rules are in accordance with the functions and rules
of the ISBD/M. In the two regulations the divergence of data groups and data elements
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comply with the differences between the two document types and with the prescriptions
of the ISBD/G. This year the descriptive member of periodical publications, the Hunga
rian standard series on the ISBD basis was published under the no. M3Z 3424/2. „Bib
liographical description — Periodical publications.” This standard adapts itself to Hun
garian demands and departs in some points from the ISBD/S. The article presents these
deviations, too. [25 29.p.]
MARTON JÁNOS-PÁVAI VÁJNÁ ERZSÉBET-TÉRJÉK ZSUZSANNA: Demands,
degree of supply, economy. Subscription to biochemical journals in Hungary, -r- Referring
to the Matthew-effect, the authors investigate the institutional and regional availability
of the most important 11 biochemical journals. From the analysis it becomes known
that the subscription price for these journals is very high, at the same time their insti
tutional and regional distribution is uneven (e.g. all the 11 leading biochemical journals
are available only in two Hungarian libraries). The provision for researchers in Budapest
is inferior to those in the country, because the distribution of journals among institutions
is uneven, although, comparing the subscription to the biochemical journals in three
cities (Pécs, Szeged, Debrecen) having important
biochemical research, the subscrip
tion in the country does not reach the level of those in Budapest. The authors suggest
to support libraries where the stocks might be considered complete in one or more
science disciplines. In this way, rich collections of clear profile could be strengthened
instead of libraries with poor stocks and incomplete collections. [30 39.p.)
KOMÁROMI SÁNDOR: A new central service offered by the State Gorkij Library.
Union catalogue and accession list of world literature. — Within the Hungarian system
of world literary information, the processing of foreign book acquisitions is an important
basic service. A subject catalogue was established based on the clearing services of the
National Széchényi Library, under the title „Union catalogue of world literature”.
Persons interested will be informed on the acquisitions with a current accession list (to
be published in 1983). The central catalogue is not only an information tool but offers
the possibility to analyze evaluate and improve collecting practices. The trial analysis of
the last five years (compared to the production rate), indicates those disproportions,
earlier guessed only, which influence the depth and width of collecting. The statistical
survey presently not exact in every/ respect, could have given a true view on the division,
of locations; the data draw the attention to the intolerable low proportion of share
concerning the collecting stations outside of Budapest. [40 48.p.]
Outlook
MOHOR JENŐ: The British Library and its services as seen by librarians. - Review
based on the articles published in The Journal o f Documentation, 37.vol. 1981.4.no.
157—193.p. [49 52.p.]
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SZŐNYI KATALIN: Infonnatíon science in Canada. —Experiences of a study tour. [5 3 58-p.j
KROLLER, FRANZ: Bibliotheksautomatisation in Österreich. (Library automation in
Austria). Manuscript. [59-62.p.]
KAEGBEIN, PAUL: New trends in educations of librarians and documentalists in the
Federal Republic of Germany. Manuscript. [6 3 -7 1 .p.]
CHAUVEINC, M.: Interlibrary document service in France. - Summary based on the
article L ’accès au document en France, published in Bulletin d'informations de 1 ?ABF.
113.no. 1 9 8 1 .2 3 -26.p. [73 —76.p.]

Review
The Soviet journal Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezhom is 25 years old. (Rev.:
RÁCZ ÁGNES) [7 7 -7 9 .p.]
Three practical books from America on library building. (COHEN, A.—COHEN, E.:
Designing and space planning for libraries.; DRAPER, J.—BROOKS, J.: Interior design
for libraries.; LUSHINGTON, N.-MILLS, W.: Libraries designed for users). (Rev.:PAPP
ISTVÁN) [8 0 -8 6 .p.]
The future of the National Library of Canada. L’avenir de la Bibliothèque Nationale du
Canada. (Ed. Ottawa, National Library of Canada, 1979. IX, 88 p. (Rev.: PÁLVÖLGYI
ENDRE) [87 92.p.]
A.

у/

у/

A

V

HANSEN, H. Ë. Vzaimosvaz ctenia special’noj, naucno-populamoj i hudozestvennoj
literatury. (Interrelations in reading of scientific-technical popular scientific and fiction
books), (Ed. Goszudarsztvennaâ bibliotéka Estonskoj SSR im. Fr. R. Krajceval’da.
Tallin, Valgus, 1981.99 p. (Rev.:KAMARÁS ISTVÁN) [93 96.p.]
VELLEMAN, R. A.: Serving physically disabled people. An information handbook for
all libraries. New York - London, Bowker Co. 1979. 392 p.'(Rev.: FEIMER ÁGNES)
[97- 99.p.]
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ROMÁN LÁSZLÓNÉ: Zusammenarbeit in Baranya Komitat. — Die Verordnungen des
Ministeriums für Kultur Nr. 17/1976 und 5/1978 bestimmten, dass die regionalen und
fachgebietlichen Kooperationskreise organisiert werden sollen. Es ist ratsam, mit der
Organisierung erst von unten nach oben, auf kleineren Gebieten als eine Region, innerhalb
Komitats- oder Stadtrahmen zu beginnen; später können diese Kooperationskreise einen
Rahmen sowohl für die regionale als auch für die fachgebietiiche Versorgung bieten.
Diesen Grundgedanken verwirklichte man in Baranya Komitat. Zuerst wurde die Zusam
menarbeit zwischen den in Pécs funktionierenden Bibliotheken ins Leben gerufen. Die
Arbeit hat der Kooperationsausschuss organisiert, als Fachkommission der Kultur
abteilung beim Komitatsrat Pécs. Die Organisations- und Wirkungssatzung wurde aus
gearbeitet; der „Standort für die laufenden Periodika in den Bibliotheken von Pécs”
wurde fertiggestellt; mit Hilfe der Komitatsbibliothek wurde der gegenwärtige Sammel
schwerpunkt der Bibliotheken ergründet und ein Vorschlag unterbreitet um die in der
Sammlung bestehenden Parallelitäten und die blanken Stellen auszusieben. Sie planen
noch eine Veröffentlichung erscheinen zu lassen, welche über die Dienstleistungen der
im Komitat tätigen Grossbibiliotheken und Bibliotheksnetze informiert. [5—10.p.J
MÉSZÖLY MAGDA: Betriebsprobleme der Schulbibliotheken im Spiegel der Verord
nungen. — Der Artikel analysiert die drei Verordnungen, welche die Dienste der Schul
bibliotheken regulierten. Es wird vom Standpunkt der Mittelschulen untersucht, wie
die auf ihre Anregung ins Leben gerufenen Bibliotheken fähig sind die Forderungen des
Lehrplans zu verwirklichen, bzw. wie sie sich an den anerkannten Bibliotheksnormen
richten. Die Probleme der angegebenen Ziele, des Sammelkreises, des Restandnachweises, der Magazinierung und des Bestandschutzes werden verglichen. Die Kataloge,
als wichtige Instrumente der Erziehung zur selbständigen Informierung, wie auch die in
der Schule befindlichen Sammlungen von künstlerischem Wert werden ausführlich be
sprochen. Das berufliche Niveau der ersten Verordnung wird bewertet, ihre intermediäre
— auch gegenwärtig aktuelle - moderne Konzeption. Die nützlichen Novitäten des Sam
melschwerpunktes werden von den neuen Verordnungen hervorgehoben, und die Auf
merksamkeit auf die Forderungen der Bestandserschliessung, wie auch auf die Wider
sprüche zwischen dem Lehrplan und der Bibliothekspraxis gelenkt. [ 11 - 2 4 .p.]
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NAGY ZSOLTNÉ: Standardisierung der bibliographischen Beschreibung periodischer
Zeitschriften. — Der Artikel beschreibt die Geschichte der internationalen und einheimi
schen Standardisierung periodischer Zeitschriften, die Arbeit der ISBD/S Arbeitsgruppe,
die Struktur der ISBD/S und vergleicht diese mit der ungarischen Version. Die Grund
funktion, die hinzugefügten Funktionen, grundlegende Regeln der ISBD/S stehen im
Einklang mit den Funktionen und Regeln der ISBD/M. Die Differenz der Datengruppen
und Datenelemente in beiden Statuten entsprechen den Verschiedenheiten der zwei
Dokumententypen und den Vorschriften der ISBD/G. In diesem Jahr erschien die MSZ
3424/2 Bibliographische Beschreibung Periodischer Veröffentlichungen, welche ein
deskriptiver Glied der periodischen Veröffentlichungen der ungarischen Standardserie
auf ISBD geründet ist. Der Standard passt sich den ungarischen Ausprüchen an und
weicht in einigen inhaltlichen Fragen von ISBD/S ab. Der Artikel stellt auch diese Abwei
chungen dar. [2 5 -2 9 .p.]
MARTON JÁNOS-PÁVAI VÁJNÁ ERZSÉBET -T É R JÉ K ZSUZSANNA: Bedürfnisse,
Versorgtheit, Sparsamkeit. Abonnement auf biochemische Zeitscriften in Ungarn. — Die
Autoren, sich auf das Máté-Effekt beziehend, untersuchen den institutionellen und
regionalen Einsatz der 11 wichtigsten biochemischen Zeitschriften. Die Analyse beweist,
dass das Jahresabonnement dieser Zeitschriften sehr kostspielig ist, gleichzeitig aber ist
deren institutionelle und regionale Verteilung äusserst uneinheitlich (zB. die 11 führenden
biochemischen Zeitschriften sind nur in zwei ungarischen Bibliotheken vorzufinden).
Die Versorgung der Forscher in Budapest ist schlechter als am Lande, da die Zeitschrif
tenverteilung unter den Institutionen ungleich ist, obwohl im Vergleich der abonnierten
Zeitschriften in den drei Städten (Pécs, Szeged, Debrecen) die vom Standpunkt der
biochemischen Forschung wichtig sind, die gesamte Abonnierung auf biochemische Zeit
schriften am Lande, die Budapester Abonnierung nicht erreicht. Die Autoren schlagen
vor, solche Bibliotheken zu unterstützen, deren Bestand hinsichtlich eines oder mehrerer
Wissenschaftszweige als komplett betrachtet werden kann. Somit konnte man erreichen,
dass statt solche Bibliotheken zu entwickeln, die einen ärmlichen Bestand und lücken
hafte Sammlungen haben, reiche Sammlungen mit reinem Profil zu verstärken.
[30-39 .p.]

KOMÁROMI SÁNDOR: Neue zentrale Dienstleistung der Staatlichen Gorkij Bibliothek.
Weltliterarischer Zentralkatalog und Neuerwerbungsliste. - Innerhalb des ungarischen
Systems literaturwissenschaftlicher Information, ist die Bearbeitung ungarischer Neuer
werbungen eine wichtige Grunddienstleistung, um über die universelle Literatur (Bellet
ristik) und Literaturwissenschaft zu informieren. Der Aufbau des Fundortkatalogs in
Fachordnung wurde in der Staatlichen Gorkij Bibliothek eingeleitet unter den Namen
„Zentralkatalog der Weltliteratur” , uzw. aufgrund der Clearingdaten erhalten von der
Széchényi Nationalbibliothek. Die Interessenten werden mit einer laufenden Neuer
werbungsliste informiert (im Jahre 1983 einleitend). Der zentrale Fundortkatalog ist
nicht nur ein grundlegendes Informationsmittel, sondern bietet auch Möglichkeit das
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Sammelvorgehen faktisch kennenzulernen, dasselbe zu bewerten und aufgrund dessen
dieses auch fortlaufend zu korrigieren. Die Probeanalyse des fünfjährigen Sammelns
(verglichen mit Ertrags Proportionen) zeigt an jene, früher nur angedeutete Missverhält
nisse, welche die Tiefe und Breite des Sammelns beeinflussen. Die gegenwärtige, nicht
in jeder Hinsicht exakt durchgeführte statistische Aufnahme konnte nur über die Ver
teilung des Standortes ein beinahe treues Bild geben: die Daten machen aufmerksam auf
die Proportion der unhaltbar niedrigen Beteiligungen der ausser Budapest liegenden
Sammelplätze. [40-48.p.]

Ausblick
MOHOR JENŐ: Die British Library und die britischen Bibliotheken. - Rundschau
aufgrund der Artikel veröffentlicht in The Journal o f Documentation (Band 37., 1981.
4.Mo. 157—193. S.), beinhaltend die Meinungen der Bibliothekare über die Dienstleis
tungen der British Library. [49 -52.p.]
SZŐNYI KATALIN: Informationswesen in Kanada. Erfahrungen einer Studienreise.
[53—58.p.]
KROLLER, FRANZ: Bibliotheksautomatisation in Österreich. - Manuskript. [59 62.p.]

KAEGBEIN, PAUL: New trends in education of librarians and documentalists in the
Federal Republic of Germany. (Neue Trends in der Büdung von Bibliothekaren und
Dokumentalisten in der Bundesrepublik Deutschland.) [63 71 .p.]
CHAUVEINC, M.: Interbibliothekarische Dokumentendienstleistung in Frankreich.
— Zusammenfassung des Artikels „L’accès au document en France” , veröffentlicht in
Bulletin d ’information de TASP 113. No. 1981.23-26. S. [73 —76.p.]

Rezensionen
25 Jahre Bibliotekovedenie i Bibliografija za rubezhom. (Réz.: RÁCZ ÁGNES). [77 79.p.j

Drei praktische Fachbücher aus Amerika für Bibliotheksbau. (COHEN, A.—COHEN, E.:
Designing and space planning for libraries.; DRAPER, J.-BROOKS, J.INTERIOR
Designing and space planning for libraries.; DRAPER, J.—BROOKS, J.: Interior design
for libraries.; LUSHINGTON, N.-MILLS, W.: Libraries designed for users). (Rez.:PAPP
ISTVÁN) [80—86.p.]
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The future of the National Library of Canada. L’avenir de la Bibliothèque Nationale du
Canada. (Nationalbibliothek in Kanada), (Ed. Ottawa, National Library of Canada, 1979.
IX, 88 p. (Réz.: PÁL VÖLGYI ENDRE) [87 92.p.J
HANSEN, H.É.: Vzaimosvâz ctenia special’noj, naucno-populamoj i hudozestvennoj
literatury. (Gegenseitige Wirkung beim Lesen der Fach-, populärwissenschaftlichen und
belletristischen Literatur.) (Ed. Gosudarstvennaa bibliotéka Estonskoj SSR im. Fr. R.
Krejceval’da. Tallin, Valgus, 1981.99 p. (Réz.: KAMARÁS ISTVÁN.) [93- 96.p.]
VELLEMAN, R. A.: Serving physically disabled people. An information handbook for
all libraries. (Dienstleistungen für die körperlich behinderten Leute. Ein Informations
handbuch für alle Bibliothekare.) New-York—London, Bowker Co. 1979. 392 p. (Rez.:
FEIMER ÁGNES). [97-99.p.j
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РОМАН ЛАСЛОНЕ: Сотрудничество в области Бараня. — Постановлениями ми
нистерства культуры № 17/1976 и 5/1978 урегулировалась организация кругов
сотрудничества по территориям и отраслям. Организацию целесообразно начать
снизу на верх на меньших чем регии территориях, в рамках областей и городов;
дальше эти круги сотрудничества могут дать возможность как для региональ
ного так и отраслевого облуживания. Эта мысль осуществилась в области Бараня
и сначала организовалось соирудничество между библиотеками в г. Печ. Работу
организует комиссия по сотрудничеству, как специальная комиссия отдела прос
вещения областного совета. Уже был разработан устав комиссии; создался список
местонахождений текущих журналов в библиотеках г. Печ; с помощью областной
библиотеки обследовался профиль библиотек и подготовится предложение на вы 
деление параллельности и ’’белых пятен” комплектования. В планах фигурирует
также издание о службах крупных библиотек и библиотечных сетей области.
[ 5 - 10 стр.]
МЕСЕЙ МАГДА: Вопросы функционирования школьных библиотек в свете
постановлений. —В статье анализируются три постановления о службах школьных
библиотек. С точки зрения средних школ исследуется, в какой мере созданные
под влиянием постановлений школьные библиотеки способны осуществлять
требования учебного плана, и как придерживаются принятых библиотечных норма
тивов. Сравниваются цели, задачи, вопросы профиля, регистрации, хранения и ох
ранения фонда. Подробно занимается каталогами как одним из важных средств
обучения самостоятельному информированию, а также музейными собраниями
школьных библиотек. Оценивается профессиональный уровень первого поста
новления и современная концепция следующего, до сих пор актуального поста
новления. Из новейшего постановления подчеркиваются полезные новынки про
филя, но обращается внимание и на противоречия между учебным планом и бибиблиотечной практикой. [ 11-24 стр.]
НАДЬ ЖОЛТНЕ: Стандартизация библиографического описания периодических
изданий. — В статье описывается история международной и отечественной стан
дартизации библиографического описания периодических изданий, деятельность
Рабочей группы по ISBD/S, а также структра ISBD/S,

которая сравнивается и с
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венгерским вариантом. Основные функции, дополнительные функции, основные
правила ISBD/S сходны с функциями и правилами 1SBD/M. Различие областей
и элементов описания в двух стандартах согласуется с различиями двух типов
документов и предписаниями ISBD/G. В этом году появился член серии вен
герских стандартов по ISBD под заглавием MC 3424/2 Библиографическое описа
ние. Периодические издания” . Стандарт приспосабливается к венгерским требова
ниям, и в нескольких содержательных вопросах отличается от ISBD/S. Эти отличия
также представляются в статье. [ 25—29 стр.]
МАРТОН ЯНОШ-ПАВАИ-ВАЙНА ЭРЖЕБЕТ-ТЕРЙЕК ЖУЖАННА: Потребности,
оснащенность, экономия. Подписка на биохимические журналы в Венярии. - Ссы
лаясь на ’’эффект Матвея” авторы рассматривают размещение по учреждениями и
территориям 11 важнейших биохимических журналов. Из анализа выделяется,
что годовая подписка на эти журналы стоит очень дорого, в то же время их раз
мещение в учреждениях и территориях очень неравномерное (напр. только в
двух венгерских библиотеках есть все 11 ведущих биохимических журналов).
Оснащенность будапештских исследователей хуже чем провинциальных исследо
вателей потому, что разделение журналов между учреждениями неравномерное,
хотя сравнивая с подпиской на биохимические журналы важных с точки зрения
биохимического исследования трех провинциальных городов (Печ, Сегед, Дебре
цен) , подписка провинциальных библиотек не достигает подписки будапештских
библиотек. Авторы предлагают поддерживание функционирования таких библио
тек, фонд которых можно считать полным по одним или нескольким отраслям
науки. Таким образом вместо развития библиотек, имеющих слабые, неполные
фонды, надо было бы добиться усиления богатых собраний с чистым профилем.
130—39 стр.]
КОМАРОМИ ШАНДОР: Новая центральная услуга в Государственной библиотеке
им. Горького. Сводный каталог и перечень новых поступлений по муровой ли
тературе. — Внутри отечественной системы информации по литературоведению
важной основной службой универсальной литературной (художественной) и
литературоведческой информацией является раскрытие отечественного роста
фонда. Создание систематического каталога по местонахождений началось в
Государственной библиотеке им. Горького, под заглавием ’’сводный каталог
мировой литературы” на основе службы „clearing” Государственной
библиотеки
им. Сечени. О росте фонда интересующихся информируют изданием текущего
списка новых поступлений (начинается с 1983 г.). Сводных каталог местона
хождений является не только основным информационным средством, но и дает
возможность на ознакомление, оценки и на основе этого и на постепенную кор
рекцию практики комплектования. Пробный анализ пятилетнего комплектования
(по сравнению с пропорцией продукта) намечает те, раньше только предпола
гаемые непропорциональности, которые влияют на ’’глубину и широту” ком 
плектования. Статистическое обследования, которое не является во всех отно
шениях точным, могло дать верную картину только о разделении местонахожденний, ланные обращают внимание на неразрешимо низкую пропорщию небулапештских библиотек (12%). [4 0 -4 8 стр.]
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Библиотечное дело за рубежом
МОХОР EHE: Британская библиотека и английские библиотеки: - Обзор на
основе статей The Journal o f Documentation, British Library и о мнениях библио
текарей о ее услугах (The Journal of Documentation. 37. vol. 1981. 4. no. 157—
193. p.) [49—52 стр.]
СЕНИ КАТАЛИН: Информационное дело в Канаде. - Автор пишет а своем опыте,
приобретенном на командировке. [ 53-58 стр.]
KROLLER, FRANZ: Автоматизация библотек в Австрии. - На основе рукописи
автора под заглавием Bibliotheksautomatization in Österreich. [ 59-62 стр.]
KAEGBEIN, PAUL: Новые направления в образовании библиотекарей и доку
ментационных специалистов в ФРГ. —На основе рукописи автора под заглавием
New trends in educations of librarians and documentalists in the Federal Republic of
Germany. [63-71 стр.]
CHAUVEINC, M.: Межбиблиотечный абонемент документов во фракции. - Сум
мирование на основе статьи автора L’accès au document en France (Bulletin d’infor
mations de YABF. 1981. 113. no. 23-26. p.) [ 73-76 стр.]

Обзор
25 лет журнала Библиотековедение и библиография за рубежом (Теп
АГНЕШ) [77-79 стр.]
' 1

РАН

Три практический книги по библиотечной архитектуре из Америки. (COHEN, А.~
COHEN, Е.: Designing and space planning for libraries; DRAPER, J-BROOKS,J.:
Interior design for libraries; LUSHINGTON, N.-MILLS, W.: Libraries designed for users
(Рец.: ПАПП ИШТВАН) [80-86 стр.]
The future of the National Library of Canada. L’avenir de la Bibliothèque Nationale
du Canada, National Library of Canada, 1979. IX, 88 p. + IX, 93 p (Peu • ПАЛБВЕЛЬДИ ЕНДРЕ) [ 87-92 стр.]
ХАНСЕН, X. Э.: Взаимосвязь чтения специальной, научно-популярной и худо
жественной литературы. (Изд. Государственная библиотека Эстонской ССР им.
Фр. Р. Крейцвальда. Таллин, Алгус, 1981. 99 стр.) (Рец.: КАМАРАШ ИШТВАН)
[ 93-96 стр.]
VELLEMAN, R. A.: Serving physically disabled people. An information handbook for
all libraries. New York-L/mdon, Bowker Co. 1979. 392. p. Библиотечное обслуживание лид, находящихся в невыгодном положении. (Рец.: ФЕЙМЕР АГНЕШ)
[9 1 -9 9 стр.]
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