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SZAKKÖNYVTÁR-E A SZAKRÉSZLEG?

KISS JENŐ

Horváth Tibor sarkított kérdései — szándékának megfelelően -  valóban vitára 
ingerelnek. Elsősorban is az az általa felállított hipotézis, hogy a könyvtári rendszer fej
lesztése egyfelől, a „szakrészlegesítés” másfelől, egymással ellentétesek, vagy legalábbis 
a könyvtárfejlesztés két eltérő útját jelentik. Ez a hipotézis épp úgy elfogadhatatlan, 
mint ennek az ellenkezője, amelyet Mándy Gábor sugallt: nevezetesen, hogy a szakrész
legesítés a könyvtári rendszer, illetve a közművelődési könyvtárak fejlesztésének egyetlen 
útja.1

A szakrészlegekről általában.. .

A szakmai közvélemény (és benne Horváth Tibor) helyesen tekinti a közművelődési 
könyvtárak — elsősorban a nagy közművelődési könyvtárak — továbbfejlesztésének ezt a 
megoldást. Tegyük hozzá: valóban továbbfejlesztésük egyik lehetséges módja. De milyen 
más lehetőségek vannak? Hamarjában — és hogy a szakrészlegektől gyökeresen eltérőt 
mondjak -  az NSZK-ban kidolgozott és néhány helyen (Pl. Paderborn, Münster) megvaló
sított „három részre tagolt” közművelődési könyvtárra utalok, amelyet apostolai a köz- 
művelődési könyvtárügyben a második forradalomnak tekintenek (az első ugyanis a sza
badpolc volt.)2 Hogy hazai gyakorlatunk más megoldást eddig nem nagyon produkált 
az legfeljebb gondolkodásunk restségét mutatja, de nem teszi feleslegessé az újabb megol
dások keresését. És miért ne lehetne ez a szakrészlegesítés?

Igaz, ezt Horváth Tibor sem állítja, de más megokolást kíván. Könyvtári gyakorla
tunk -  erre majd még utalok -  elég okot szolgáltat, de elméletileg sem tudom belátni, 
miért jelenti a szakrészleg szükségképpen azt, hogy a közművelődési könyvtár önmagában 
akarja megoldani szakmai*tájékoztatási feladatait. Ellenkezőleg: a szakrészleget kapcsoló
dási pontnak, az információk közvetítőjének fogom fel, a közművelődési könyvtári olvasó 
és a széles körű, naprakész, információt nyújtó korszerűen szervezett könyvtári rendszer 
között. De — és ebben egyetértünk Horváth Tiborral —  sajnos egyforma messze vagyunk 
a korszerűen szervezett könyvtári rendszertől és ebben a szükséges feltételekkel rendel
kező szakrészleges közművelődési könyvtáraktól. Indokolatlan tehát az aggodalom, hogy 
az egyikben (szakrészlegek) történő esetleges előrehaladásunk, jóvátehetetlen akadályt 
okoz majd a másik (egységes könyvtári rendszer) funkcionálásában.
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Annál is inkább mert az előttünk járó országok gyakorlata azt bizonyítja, hogy a 
szakrészleges közművelődési könyvtár jól tud illeszkedni, sőt igényli a korszerű könyvtári 
rendszert „kábelekkel, terminálokkal, vizuális megjelenítőkkel”. A szakrészleges rendsze
rű nagyvárosi közművelődési könyvtárak olyan „klasszikus” példái, mint például a 
glasgow-i vagy a birminghami Public Library szakrészlegeikben teremtettek szoros kapcso
latot a megfelelő regionális és országos, sőt nemzetközi tájékoztatási rendszerekkel. Pedig 
náluk : is előbb volt szakrészleg mint az említett rendszerek létrejöttek. És nem is azért 
mert ezek az adott települések egyetlen könyvtárai, hiszen pl. a birminghami egyetemi 
könyvtár (amely mellesleg szintén „szakrészlegesen” működik) szintén kapcsolatban áll 
ugyanazokkal a rendszerekkel. Úgy vélen^a közművelődési könyvtári szakrészlegesítés 
nem autonom könyvtárakkal akar megfelelni a kor és a jövő kihívásainak (propagálói
nak sem ez volt a szándéka), ellenkezőleg  ̂képes rugalmasan illeszkedni bármilyen kor
szerű rendszerbe. Az az ellenérv pedig, hogy szervezeti megoldásokkal operál, holott 
feladatrendszerből kellene kiindulnia; csak akkor állná meg a helyét, ha a könyvtári rend
szer maga is nem szervezeti megoldás lenne.

A másik ellenérv, amelyet Horváth Tibor meglehetősen élesre köszörül — jól
lehet elismeri, hogy a szakmai információk ügye nem elsősorban a közművelődési könyv
tárak feladata -  hogy a szakrészlegek nem segítik, sőt bizonyos értelemben akadályozzák 
szakmai, tudományos igények kielégítését. Nem is akarják — mondom én — és attól 
függ kiét és hol, teszem hozzá.

Nyilvánvaló, hogy a szakrészleg nem szakkönyvtári szolgáltatást nyújt, hanem a 
közművelődési igényen belül jelentkező, szakmai érdeklődésből származó igényt elégít 
ki. A szakirodalmi igénynek ugyanis több szintje van, a barkácskönyvet kereső átlag
olvasótól a kutatásait megalapozó akadémikusig, ezen belül rengeteg átmenettel. Talán 
éppen az „általános olvasó” és kezdő egyetemista szintje — amelyet, MK. Rovesltadt-ra 
hivatkozva, Horváth Tibor pejorativen említ — jelöli a közművelődési könyvtárak szak
részlegeiben megcélozható szintet. Hogy túl alacsonyra ne tegyük a lécet hozzátehetjük a 
gyakorlati szakemberek jelentős részét, a „kultúraközvetítők” (újságírók, pedagógusok, 
ismeretterjesztéssel foglalkozók, stb.) széles rétegét és az amatőr kutatók népes táborát. 
Mindezek növekvő szakirodalmi igényéről ékesen szólnak az ,ismeretközlő” irodalom 
növekvő használati arányai.

Meg attól is függ, hol van a könyvtár? Hiszen például városaink legtöbbjében — még 
a megyeszékhelyeken is -  a közművelődési könyvtár „a könyvtár” ezért nyilván annak 
kell vállalnia a majdan megvalósuló egységes tájékoztatási rendszer közvetítő állomásának 
szerepét. Ennek megfelelően persze még magasabbra kell állítania a mércét. E feladatának 
éppen akkor tud megfelelni, ha a szakkönyvtári szolgáltatásokat közvetíti és nem fel
tétlenül maga állítja elő. Erre a szerepre talán éppen azáltal lesz a legalkalmasabb, mert 
felkészült rá szakrészlegei létrehozásával és így rászoktatta a helyi érdeklődőket, hogy 
ilyen igényeikkel is fordulhatnak „a könyvtár ”-hoz.

Messzemenően egyet lehet érteni Horváth Tiborral abban, hogy a szakrészlegesítés 
ne legyen a soron következő dogma. Annál is inkább mert van ilyen veszély. Mándy Gábor 
már idézett fejlesztési elképzeléseinek3 (hadd mondjam el itt a vele kapcsolatos aggályai
mat, ha az azzal foglalkozó szakértői értekezleten önhibámon kívül nem tehettem) kidol
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gozása során a kelleténél jobban odafigyelt Horváth Tibornak a „könyvtári rendszer 
kontra szakrészleg” megjegyzéseire. Abbeli igyekezetében, nehogy „rendszer” ellenes 
legyen, átesett a ló másik oldalára: könyvtárügyünk minden ügy ét-baját a szakrészlegek 
révén véli megoldhatónak. Logikai bukfenccel szakrészleges szolgáltatásnak (már a címe 
is félrevezető!) tekinti a könyvtári rendszer szinte minden funkcióját. („. . . a könyvtári 
rendszer egésze teljesíti a szakrészleg funkcióját”.) A szakrészleges rendszer itt már а В 
és C típusú könyvtárakban is javasolt megoldássá válik és — attól tartok — Horváth Tibor 
félelme, — nem az egyes könyvtárak, hanem a közművelődési könyvtári hálózat, autonom 
törekvéseitől — indokoltnak tűnik. Hiszen Mándy Gábor „országos szakrészleges szol
gáltatásokat” tervez, akár önállóan is, ha a szakkönyvtári kooperációs körök nem való
sítanák azokat meg. Valóban szükséges lenne mindaz}(központi ajánlójegyzékek, előre
gyártott referensz kérdésekre kidolgozott válaszok, bibliográfiai koordináció, lelőhely
kutatás, adatszolgáltatás, stb.) amit javasol, de nem azért, hogy szakrészleges rendszer 
legyen. Mindezeknek az országos rendszer szolgáltatásaiként kell létrejönniök, és — szak
részleggel vagy anélkül — a közművelődési könyvtárak is használói és közvetítői lehetné
nek ezeknek a szolgáltatásoknak. Én ugyanis azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nagy 
közművelődési könyvtáraink mindegyike nem lesz szakrészleges, a kisebbekről nem is 
beszélve. Mándy Gábor eddig is sokat tett a hazai szakrészlegekért. Tanulmányával akkor 
segítette volna jobban ennek a feladatnak a megoldását, ha a nagy közművelődési könyv
tárakra vonatkozóan dolgozza ki fejlesztési elképzeléseit és elsősorban a könyvtári rend
szerhez való kapcsolódásokra fordítja a fő figyelmet.

De mindezek teoretikus kérdések. Úgy vélem az elméleti megfontolások tisztázása 
nagyon fontos és előre elvégzendő feladat, de a szakrészleg elsősorban gyakorlati tenni
valóink (áttekinthetően kell elhelyezni a szabadpolcokon a megnövekedett állományt, 
válaszolni kell az olvasók által feltett kérdésekre, stb.) miatt fontos. Praktikus a szak
részleg kérdése azért is, mert kialakításakor számtalan egyéb gyakorlati adottságot (a te
lepülés nagysága, könyvtári ellátása, a könyvtárak működési feltételei, stb.) kell tekintet
be venni. Ennek során sok-sok kompromisszumot kötünk, az általános elveket a helyi 
adottságokhoz alkalmazzuk, ezért a gyakorlatban a szakrészleges közművelődési könyv
tárnak különféle megoldásai jönnek létre.

. . .  és Budapesten különösen

Sajátosan valósulnak meg a szakrészlegek Budapesten is, a Szabó Ervin Könyvtár 
hálózatában. A kérdés körüli vitához, hadd járuljak hozzá a mi problémáink, alakuló 
megoldásaink ismertetésével.

Ha Mándy Gábor kategóriáit elfogadjuk, a FSZEK-ben évtizedek óta működik szak
részleg, a Budapest-Gyüjtemény. A második — a Zenei Gyűjtemény — 1954-ben jött létre 
és az 1982-es bővítéssel teljeskörű szakrészlegként működik. Mindkettőre jellemző, hogy 
a klasszikus közművelődési könyvtári szakrészleg feladatain túlmenően, szakkönyvtári 
feladatokat is ellát. Elég ha a Budapest-Gyüjtemény feltárási rendszerére, kiadványaira
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utalunk, amelyekkel nemcsak mint igényközvetítő lép be az országos könyvtári rendszer
be, hanem a másutt folyó tájékoztatási munkát is segíti. A Zenei Gyűjtemény állományá
val, gazdag katalógus rendszerével, azzal, hogy a Központi Katalógus kliringállomásaként 
működik, terveink szerint a jövőben rendszeresen közreadja a külföldről beszerzett zenei 
könyvek országos gyarapodási jegyzékét és ezen kívül korszerű hangtechnikai berendezé
sekkel is rendelkezik, ugyancsak többet vállal és nyújt mint ami egy közművelődési 
könyvtári szakrészlegtől várható lenne. Az a tény, hogy ezt a második szakrészleget 
nem a központi épületben — de a Központi Könyvtár részeként — hoztuk létre^rámutat a 
budapesti szakrészlegesítés egyik jellegzetességére. A Központi Könyvtár épülete betelt és 
közeli bővítése nem várható, tehát — ha szeretnénk, ha nem — nincs módunk további 
szakrészlegek itteni létesítésére. (Az új központi könyvtár 1978-ban készült tervei egyéb
ként szakrészleges könyvtárról szóltak.) Szakrészlegeinket tehát nem a központi könyv
tárba, hanem a hálózatba „szétszórva” telepítjük.

Mi indokolja Budapesten szakrészleges közművelődési könyvtár(ak) létesítését? 
Az olvasótáborban jelentkező igényről fentebb már szóltunk, legfeljebb azt tehetjük hoz
zá, hogy a nagyobb befogadóképességű és gazdag kézikönyvtárral rendelkező olvasóter
mek létesítése tovább növelte az ismeretközlő és szakirodalom forgalmi arányát. Ugyan
akkor — noha szakmai körökben is az a közfelfogás érvényesül, hogy Budapest az ország 
könyvtárakkal legjobban ellátott területe - > súlyos hiányok vannak a nyilvános 
szakkönyvtári ellátásban. Jelentős tudományterületek (pl. természettudományok, nép
rajz, képzőművészetek) nincsenek „lefedve” nyilvános szakkönyvtárral, vagy ha igen 
(mint pl. a nyelv és irodalomtudomány) a könyvtárak befogadóképessége — különféle 
okokból — korlátozott. Éppen az az olvasói réteg (diákok, egyetemisták, érdeklődő át
lagolvasók, nem kutatási igénnyel jelentkező értelmiségiek) nem juthat megfelelő szak- 
könyvtárhoz, amely közművelődési könyvtári olvasóként már ,megszokta” a könyvtár 
használatát. Természetesen számolnunk kell a még fel nem ébredt, vagy fel nem ébresz
tett igényekkel is. Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy a városi közművelődési könyvtár- 
hálózat — amelynek ez egyébként kötelessége — vállalkozzék ellátásukra. A Szabó Ervin 
Könyvtár szakrészlegei tehát nekik készülnek és nem véletlenül az említendő tudomány- 
szakokban!

A „lehetőség” oldalon két tényezőt említhetünk: az utóbbi 6 -8  évben felépült né
hány olyan kerületi könyvtár, ahol a térbeli és technikai feltételek jobbak a korábbinál, 
1978 óta pedig részleges kötelespéldány-szolgáltatásban részesül a FSZEK. A köteles
példányként kapott könyvek egy részét (pl. művészet, irodalom, néprajz) éppen a szak
részlegek révén tudjuk nemcsak megőrizni, de hasznosítani is. Az is a sajátosságokhoz 
tartozik, hogy — noha a szóbajöhető könyvtárak legtöbbje eléri vagy meghaladja az 
Overington4 által említett 75 000 kötetes határt, amely felett már érdemes a teljes állo
mányt szakrészlegesen felállítani — nem az egyes könyvtárak teljes szakrészlegesítésére 
törekszünk, hanem egy-egy könyvtárban egy tudományterületen hozunk létre az átlagos
nál gazdagabb szakgyűjteményt, és fejlesztünk ki megfelelő szolgáltatásokat. Erre lehető
séget ad az, hogy ezek a könyvtárak mégiscsak egy városon belül vannak, viszonylag jól 
funkcionáló tömegközlekedéssel összekötve, sőt egy egységesen szervezett (központi cím
jegyzék, hálózaton belüli átkölcsönzés, helyi telefonnal való összeköttetés, stb.) hálózat
ban.
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Arra nem törekszünk, hogy minden „szakban” feltétlenül legyen szakrészlegünk, 
de a létező és létrehozandó szakrészlegek profilját és működését összehangoljuk. Termé
szetesen nem autonómiára törekszünk a hálózaton belül, hanem igyekszünk kiépíteni a 
kapcsolatokat a megfelelő országos szaktájékoztatási intézményekkel, igénybe venni és 
közvetíteni azok szolgáltatásait. Talán érzékelhető, hogy ez az elképzelés nem egészen 
az, amelyet Mándy Gábor említ5 tanulmányában (tehát saját lábukon megállni képtelen 
szakkönyvtárak), költségeiket —amely nem kevés—nem önmagukban, vagy Budapesten 
együtt kell számolni, hanem az adott könyvtár összköltségvetésének részeként (duplikált 
beszerzés, szaktájékoztató alkalmazása, a más célra is alkalmas technikai berendezések, 
stb.) és így már gazdaságosabbnak tekinthető működésük.

Eddig Budapesten négy ilyen „kihelyezett” szakrészleg jött létre, vagy — legyünk 
szerényebbek -  van alakulóban. Létrejöttük időrendjében: Kelenföldön biológia (1979), 
a Kertész utcában nyelv- és irodalomtudomány (1982), Angyalföldön néprajz-földrajz 
(1982), Kőbányán képzőművészetek (a könyvtár 1975 óta működik, a szakrészleg most 
van alakulóban). Állományukat a könyveken (az átlagosnál két-háromszor több) és fo
lyóiratokon Jkét-három-ötször annyi periodikum jár a szakrészlegekbe, mint hasonló 
nagyságú átlagos könyvtárainkba) kívül mindenféle dokumentumtípus (hanglemez, szalag, 
dia, videokazetta, metszet, mikrofilm, térkép, mintalap) alkotja, elvileg tehát minden 
olyan dokumentumfajta, amely az adott szakágban szükséges. Ez az elv viszonylag követ
kezetesen érvényesül a Kertész utcai, az angyalföldi és — terveink szerint — a kőbányai 
szakrészlegben, és csak részben a kelenföldiben. A tárolás dokumentumfajtánként tör
ténik, de a kölcsönzési és helybenhasználható anyag együtt van a polcokon. A katalógu
sokban ellenben együtt (fog) szerepelni mindenfajta dokumentum. Speciális feltárásra 
(amely leginkább a témába vágó folyóiratok analitikus feldolgozását jelenti) törekszenek 
és felhasználják a központi könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat is. Mint erre már 
utaltam, általános törekvésük az országos szakintézményekkel való szoros kapcsolat, de 
— legyünk őszinték: a „rendszer” még nem tökéletes — sokszor kelletlenséggel találkoz
nak, leginkább csak a személyes kapcsolatokra építhetnek. Minden szakrészlegben dol
gozik legalább egy könyvtáros, és a témába vágó szakos szakreferens (pl. könyvtár-bioló
gia, könyvtár-földrajz, történelem-földrajz, könyvtár-magyar szakos munkatárs.)

Ezek a szakrészlegek nem egy k̂aptafára húzottak, mindegyik arculatát, jellegét 
meghatározzák helyi sajátosságok is. így pl. a nyelv- és irodalomtudomány nem „igazi” 
szakrészleg, inkább szakolvasóterem, mert -  noha a dokumentumok legszélesebb válasz
tékát gyűjti és a hasonló nagyságrendű átlagos könyvtár könyvmennyiségének három
szorosát nyújtja — prézens jelleggel működik, annak minden előnyével-hátrányával 
(kölcsönzést az utca másik oldalán lévő anyakönyvtár folytat). Esetében leginkább az az 
elv érvényesül, hogy a mindenünnen kizárt középiskolások ellátásában tehermentesíti a 
Központi Könyvtárat. A néprajz-földrajz szakrészleg egyelőre inkább ígéret, mint meg
valósulás. Korszerű elvek alapján szerveződött, de a létrejötte óta eltelt fél évben még 
nem bontakoztathatta ki lehetőségeit. Adottságai jók, kihasználtsága a közlekedés közeli 
javulásával növekedni fog. A tervezett képzőművészeti szakrészleg lehetőségeit javítja, 
hogy ugyanebben a könyvtárban működik a hálózat vizuális műhelye és éppen a képző- 
művészettel kapcsolatban ez sokféle kombinációs lehetőséget ad. Terveink szerint a szak
részleghez kapcsolódni fog egy grafikai kölcsönzést folytató artotéka is.
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Működik a FSZEK hálózatában három, a hatvanas években létesített műszaki rész 
leg is. Ezeket ma nem tekintjük szakrészlegnek, de a későbbiekben tervezzük korszerűsí
tésüket, a mainál jobb hasznosításukat. Úgyszintén nem tekintjük szakrészlegnek a háló
zatban működő -  egyébként nagyon fontos közművelődési szerepet betöltő — 10 fono- 
tékát, vagy inkább zenei részleget sem. Ezek ma már a közművelődési könyvtárak termé
szetes részét alkotják.

E rövid ismertetést létező és tervezett szakrészlegeinkről két okból tartottam fon
tosnak. Részben, hogy pótoljam mulasztásunkat a szakmai közvélemény tájékoztatásá
ban, hiszen ezek a — különböző fejlettségi fokon álló — szakrészlegek is színezik a hazai 
képet. (Szakrészlegeink helyzetének, kihasználtságának, a fejlesztés irányának meghatá
rozására egyébként 1983-ban elemző vizsgálatot tervezünk.) Részben pedig azért mert 
úgy vélem — és itt kanyarodok vissza a cikk első felében írtakhoz — hogy a szakrészlege- 
sítés se nem dogma, se nem puszta elméleti fikció, hanem a mai magyar közművelődési 
könyvtárak gyakorlati kérdéseire adott válaszlehetőség. Ha sajátos adottságainkból indu
lunk ki, feladatrendszerünket vesszük figyelembe, a szakrészleg érvényes válasz lehet 
többféle gyakorlati problémánkra. Működő szakrészlegeink eddigi eredményei legalábbis 
ezt bizonyítják.
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