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10 évvel ezelőtt, 1973-ban vezették be az MSZ 3563 Nemzetközi Szabványos 
azonosító könyvszámozás c. szabványt. ( -  a szerk.)

A NEMZETKÖZI AZONOSÍTÓ SZÁMOK ALKALMAZÁSA 
MAGYARORSZÁGON

FÜGEDIPÉTERNÉ

A kiadványok nemzetközi azonosító számozásának előnyei a magyar könyvtár
ügy vezetői számára már — az ezirányú első kezdeményezések idején — a 60-as/70-es 
évek fordulóján nyilvánvalóak voltak.

Az ISBN -rendszer bevezetését még 1970-ben, a 3. Országos Könyvtárügyi Konfe
rencia javasolta, és így az 1971-ben kiadott nemzetközi szabványt1 elfogadó 23 ország 
egyike Magyarország volt. A nemzetközi szabvány adaptálásának elvi kérdéseit 1972-ben 
tűzte napirendre az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács2, a vonatkozó 
magyar szabvány3 pedig már a következő évben megjelent.

A rendszer bevezetése, mindenekelőtt az ISBN alkalmazási hatályának tisztázását, 
tehát a „könyv” fogalmának körülhatárolását kívánta meg. Jóllehet a könyv a legrégibb 
kiadványtípus, és könyvön általában mindannyian ugyanazt értjük, mégis a könyv pontos 
definícióját mindmáig nélkülözzük és meghatározásával mind a nemzetközi ISBN-szab- 
vány, mind pedig a könyvek bibliográfiai leírását nemzetközileg szabályozó ISBD/M 
adósunk maradt. Nemzetközileg elfogadott definíció hiányában, a magyar szabvány ki
dolgozásakor be kellett érnünk az ISBN hatálya alá nem tartozó fő kiadványtípusok 
taxatív felsorolásával. Az MSZ 3563 alapján nem adható ISBN az alábbi dokumentum- 
típusoknak:

-  kották és hanglemezek;
-  újságok, folyóiratok, évkönyvek, egyéb időszaki kiadványok és sorozatok. 

De könyvnek minősülnek ezek részcímes kötetei;
-  különlenyomatok, kivéve azokat, amelyek valamely sorozat tagjává váltak;
-  reprodukciók és egyéb sokszorosított képek, valamint címlap és kisérőszöveg 

nélküli reprodukcióalbumok és képeskönyvek;
-  plakátok, falragaszok, röplapok;
-  használati és reklámcélokat szolgáló kiadványok: árjegyzékek, prospektusok, 

műsorfüzetek, naptárak stb.;
-  jegyzetként kiadott oktatási anyagok, tantervek, tanmenetek;
-  tervezési és technológiai utasítások;
-  jogszabályok, szabadalmak és szabványok, ezek gyűjteményes kiadásainak ki

vételével;
-  ügyviteli nyomtatványok;
-  a fentiekben fel nem sorolt aprónyomtatványok (meghívók, értesítések, gyász- 

jelentések stb.).
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Az alkalmazási hatály másik kérdése annak eldöntése, hogy mely*kiadókra/testüle- 
tekre terjeszthető ki a magyar ISBN, vagyis a nemzetközi rendszeren belül milyen ismérv 
alapján választunk (kaphatunk) csoportazonosítót. A hierarchikus felépítésű nemzetközi 
rendszerben valamely csoport kialakítása történhet: a) az ország területe, b) a nyelvterü
let, c) egyéb ismérv alapján. Az ISBN-t bevezető országok túlnyomó többsége ország
azonosítót használ, ez az ISBN menedzselését jelentékenyen egyszerűsíti, az adott cso
portazonosítóhoz tartozó kiadók pontosan számbavehetők és az ISBN-ekkel jelölt 
könyvek összessége egyben a nemzeti impresszum fő állományrészét is jelenti. Mégis 
egyes nagy világnyelvek esetében (angol, francia, német) nyomós érvek (az egy-egy nyelv- 
területet összekapcsoló erős gazdasági-kulturális affinitás, az azonos könyvtári/bibliog- 
ráfiai technológia, így pl. a közös katalogizálási szabályzat is) és nem lebecsülhető érzelmi 
mozzanatok a nyelvterület alapján megválasztható csoportazonosító mellett szóltak. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nyelvterületi azonosító a valóságban mindig nyelv- 
terület és ország (országrész) kombinációját jelenti. így például az angol nyelvterület 
csoportazonosítóját az egykori brit nemzetközösség tagállamai és az Egyesült Államok 
használják, a hajdani gyarmatokból alakult államok pedig bár hivatalos nyelvük az angol, 
országazonosítót használnak (pl. Ghana, Nigéria, Honkong, Szingapúr). Spanyolország 
csoportazonosítója 84, az Agencía Espanola del ISBN mégis késznek mutatkozott az 
országazonosítót nyelvterület értelemben is használni és szívesen nyújtott segítséget a 
latin-amerikai könyvek nemzetközi azonosító számozásához.4 E gesztus eredményeképp 
az 1977-es spanyol ISBN-katalógus 782 Dél-Amerikában kiadott könyvet is regisztrál,5 
a későbbiekben azonban az International ISBN Agency-tői saját országazonosítót igényelt 
Argentina (950), Kolumbia (958) és Mexikó (968) is. így az ezekben az országokban meg
jelent könyvek egy része spanyol csoportazonosítóval, más részük pedig a kiadó területi 
hovatartozásának megfelelő országazonosítóvali kapott ISBN-t. A többnyelvű országok
ban az eltérő nyelvterületi azonosítók párhuzamos használata jelentékenyen megdrágít
hatja a nemzeti impresszum ISBN-ekre alapozott kiszűrését, lefékezheti az ISBN-ek hoz
záférési pontként való használatát és nehézkesebbé teheti a rendszer működtetését is. 
így pl. a Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband (Zürich) a svájci kiadók kö
zül csak a német nyelvterületi azonosítót használók számára ISBN-központ, a francia 
Svájc kiadói az AFNIL-lal (Agence Francophone pour la Numération Internationale des 
Livres, Paris) vannak kapcsolatban, az olasz nyelvterületi azonosítóhoz csatlakozók pedig 
a milánói ISBN-irodához (Agenzia per ГАгеа di Linqua Italiana ISBN) tartoznak. Belgium 
az elsők között csatlakozott az ISBN-rendszerhez, saját ISBN-irodája azonban nincs, a 
flamand kiadók „national agency”-je a holland Centraal Boekhuis keretében létesített 
Bureau ISBN (Culemborg), a vallonoké pedig a már említett AFNIL. Kedvezőbbnek 
tűnik a kanadai modell: mind az angol, mind a francia nyelvterületi azonosítót használó 
kiadóknak van kanadai központjuk, míg az előbbieknél a funkciót a Canadian ISBN 
Agency (Ottawa), az utóbbiaknál a montreali Bibliothèque nationale du Québec látja el. 
Ami a csoportazonosító hatályának megválasztásánál alkalmazható „egyéb” kritériumo
kat illeti, a hozzáférhető adatok szerint, jelenleg két teljesen eltérő szélső értéket kép
viselő csoport sorolható ide. Az egyik modell a kis fejlődő országokból a földrajzi ösz- 
szetartozás alapján az ISBN közös bevezetésére szervezett régió. Példaként erre a 
Karib-térség 13 kis állama említhető, közös csoportazonosítójuk a 976.6
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A másik e kategóriába sorolható csoport fő jellemzője viszont épp a területenkí
vüliség, a „nemzetek felettiség”. A 92-es csoportazonosítóhoz azok a kormányközi, 
ill. azok a szoros értelemben vett nemzetközi szervezetek tartoznak, amelyeknek intéz
ményei egynél több országban működnek és amelyek egynél több nyelven jelentetnek 
meg könyveket. A csoport központi feladatait az Unesco látja el. Az 1969-ben alakított 
csoporthoz 1978-ig 68 testület csatlakozott7. A csoport ISBN-rendszerének működését 
az adott „csoportot” meghatározó kritérium megválasztása mellett döntően befolyá
solja a nemzetközi központ által kiutalt csoportazonosító hossza is. Ha a csoportazono
sító egyjegyű szám, 20 kétjegyű, 500 háromjegyű, 1500 négyjegyű, 5000 ötjegyű és 
50 000 hatjegyű kiadói azonosítható utalható ki, és minden kétjegyű számmal azonosí
tott kiadó esetében 1 millió, minden háromjegyű azonosítóval jelölt kiadó esetében 
100 000, négyjegyű azonosítójú kiadó esetében 10 000, ötjegyű azonosítónál 1000, 
hatjegyűnél pedig 100 ISBN használható fel. Ha a „csoport” azonosítója kétjegyű szám, 
minden kétjegyű kiadói azonosítóhoz már „csak” 100 000, minden háromjegyű azono
sítóhoz 10 000 ISBN tartozik és így tovább. Az ISBN-ek összmennyisége nem tömör 
tömb, ezen azt értjük, hogy az ellenőrző szám a lehetséges számsorok teljes kihasználá
sát nem teszi lehetővé, az ellenőrző szám .szerkezete miatt a számsorokban megszakítások, 
„fekete lyukak” vannak. Ebből következően, azonos hosszúságú csoportazonosítók
hoz eltérő mennyiségű ISBN tartozhat. Állításunkat az alábbi táblázattal illusztráljuk.

Csoportazonosítók 84 91 951 968

Egyjegyű kiadói azonosítók száma - 2 2 -

Kétjegyű kiadói azonosítók száma 20 30 35 30

Háromjegyű kiadói azonosítók száma 500 150 350 100

Négyjegyű kiadói azonosítók száma 1500 1000 500 100

ötjegyű kiadói azonosítók száma 5000 10 000

Megjegyzés: 84 Spanyolország, 91 Svédország, 951 Finnország, 968 pedig Mexikó 
csoportazonosítója. A táblázatban a kétjegyű csoportazonosítók esetében nem tűntet
tük fel a hatjegyű, a háromjegyű csoportazonosítók esetében pedig az ötjegyű kiadói 
azonosítók számát, mert ezekhez csak 10-10 ISBN tartozhat.

Ha a legjobban kihasználható csoportazonosító» „Oscar”-t kaphatna, vitán felül 
Dániáé lenne ez a díj. A 87-es csoportazonosítóhoz a lehető legkedvezőbb arányban 
30 kétjegyű, 250 háromjegyű, 1000 négyjegyű és 3000 ötjegyű kiadói azonosító tarto
zik! Az ezzel járó előnyöket betetőzi, hogy az ellenőrző szám értékét a csoportazonosító 
elhagyása nem befolyásolja, tehát az ISBN-nel kapcsolatos gépi műveleteknél minden 
egyes nemzeti ISBN esetében két karakterhely megtakarítható.8

Az International ISBN Agency a magyar könyvtermésre, a magyar kiadókra vonat
kozó statisztikai adatok alapján a 963-as országazonosítót jelölte ki részünkre. Ez a cso
portazonosító 20 kétjegyű, 500 háromjegyű, 1500 négyjegyű kiadói azonosító kiutalá
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sát teszi lehetővé (a táblázathoz fűzött megjegyzéssel összhangban, az 5000 ötjegyű kiadói 
azonosítót figyelmen kívül hagyhatjuk). Vagyis összesen 2020 kiadói azonosítóval ren
delkezünk és kiadóink összesen 850 000 ISBN-t használhatnak fel. Mind e számok, mind 
a kiadói azonosítók arányainak a táblázattal való összevetése alapján Magyarország ISBN 
számtartományának kihasználhatósága közepesként értékelhető.

A hazánkban közel egy évtizede működő ISBN-rendszerbei^a kiadói azonosítókkal 
az alábbiak szerint gazdálkodtunk:

1. A kétjegyű azonosítók közül
— 4 azonosítót un. gyűjtőszámként, a kiadói azonosítóval meg nem különböz

tetett intézmények kiadványainak ISBN-jeihez használunk fel;
— 9 azonosítót a 9 legnagyobb magyar kiadó részére kiutaltunk;
— 7 azonosítót pedig tartalékolunk.

2. A háromjegyű azonosítók közül
— 76 azonosítót a hazai viszonyok között közepes nagyságúnak minősülő ki

adók megjelölésére használtunk fel;
— 424 azonosítót pedig tartalékként kezelünk.

3. A négyjegyű kiadói azonosítókból
— 126 intézmény kapott saját számot (ha kiadói tevékenységének évi átlaga leg

alább 5 könyv);
— e tágas kategóriában a tartalékok száma magas (4874), értékük azonban 

csekély.
Míg a kétjegyű azonosítóval jelölt 9 kiadó kivétel nélkül hivatásos kiadó, a négy

jegyű azonosítóval jelölt kiadók olyan tudományos intézmények, igazgatási szervek, tár
sadalmi testületek, amelyeknek Járulékosan” kiadói tevékenységük is van. E szempont
ból vegyesnek mondható a háromjegyű azonosítók csoportja, e kategóriában a „profik” 
száma jelenleg: 27, az „amatőröké” pedig 49.

A magyar ISBN-számtartomány kimerülésére vonatkozóan nincsenek komoly, ma
tematikai módszerekkel megalapozott becsléseink. Meggyőződésem, hogy az évente átla
gosan nyolcezer ISBN-felhasználás és a 850 000-nyi ISBN-számtartomány összevetéséből/ 
a hazai ISBN-rendszer kifutását száz évre becsülni csalfa remény, ezt az időt jelentéke
nyen megkurtíthatja a nagyobb kiadók ISBN-kontingensének kimerülése, a részükre al
kalmas további új azonosítók elapadása. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a rendszer bizton
sága megtervezhető. Úgy vélem, hogy a nemzetközi ISBN-rendszer egyik erősségét tarta
lékai jelentik, így elsősorban az a körülmény, hogy épp a háromjegyű csoportazonosí
tók esetében az International ISBN Agency-nek még jelentékeny mennyiségű „szabad” 
száma van. Amikor a rendszer előkészítésében tevékenyen résztvevő Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatal protestált a háromjegyű csoportazonosító kiutalása ellen, az International 
ISBN Agency kilátásba helyezte a 962-es, ill. a 964-es csoportazonosító tartalékolását 
részünkre. Sajnos erre vonatkozóan megállapodás nem történt és a 962-es azonosítót 
időközben ki is utalták Honkong részére. Mindezek után az alábbiak javasolhatók:

— 1983-ban a hazai ISBN-rendszer működéséről az első tíz év adatai alapján tény
szerű elemzést kell készíteni;
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— az elemzés adataiból kiindulva, matematikai módszerekkel prognosztizálni kell 
az ISBN-ek kiutalásának, ezen belül a nagyobb és a közepes kiadók helyzeté
nek várható alakulását;

— kedvezőtlen eredmény esetén meg kell vizsgálni, hogy a még szabad háromjegyű 
csoportazonosítók közül melyik a leginkább testünkre szabott, melyik az az 
azonosító, amelynél a kiadóazonosítók a magyar könyvkiadás struktúrájával leg
inkább megfelelésben vannak;

— az International ISBN Agency-tői tartalék csoportazonosítót kell kérni (prece
densként említem meg, hogy az angol nyelvterület már jelenleg is két egyjegyű 
csoportazonosító — a 0 és az 1 — birtokosa).

Az egyes könyvek ISBN-jének megállapításával kapcsolatos problémák közül hár
mat szeretnék kiemelni:

1. A gyakorlatban sok a bizonytalanság a könyv és az időszaki kiadvány elhatáro
lása körül, a kiadók döntései időnként tévesek, ezért a kiadványba nyomtatott azonosító 
szám helyesbítésre szorul, illetve, ha a kiadványban egyáltalán nem szerepel azonosító 
szám, az ISBN} ül. ISSN-központ döntései sem lehetnek mindig megalapozottak, mert a 
helyes minősítéshez elengedhetetlen adatok a kiadványról lemaradtak, illetve a közölt 
adatok néha dezinformálóak. Bár az 1979-ben felhasznált ISBN-ek közül Magyarorszá
gon mindössze 0,9% volt csak hibás, és csupán 1,9% ISBN-t kellett törölni, mégis a javí
tások (törlések) adminisztrációja, a javított (törölt) számok nyüvántartásba vétele, az 
ISBN-t hasznosító bibliográfiai— és katalógusrendszerekben, nemcsak a téves ISBN-ek, 
hanem a következményeikként jelentkező hibák javítás  ̂alig tolerálható többletmunká
kat jelentett.9 Végül, az ISBN-ek javításával kapcsolatban még egy részkérdésre kell fel
hívnunk a figyelmet. Ha a nemzetközi azonosító hibás, és a korrigált szám ismert, az 
ISBD/M szerint a leírás 7. adatcsoportjában csak a jó számot kell közölni, és a javítás 
tényét értelmezővel, pl. (jav.) kell jelölni.10 E szabály helyessége erősen vitatható, mert 
így a bibliográfiai leírás a hibás ISBN-t és javítását nem kapcsolja össze, és e mód
szer az ISBD/M-nek a sajtóhibák javítására vonatkozó általános előírásával teljes 
ellentétben áll.

2. Jóllehet az ISBN egyetlen célja a könyv azonosítása, mégis egyazon könyvnek 
több ISBN-je lehet (pl. többkötetes könyv esetében, vagy ha a könyv több kiadó közös 
kiadványa, illetve ha a könyv párhuzamosan több kötésváltozatban, ül. árváltozatban je
lent meg). Vagyis az ISBN nem bibliográfiai értelemben, hanem a könyvkiadás, könyv
forgalmazás szempontjai szerint azonosítja a könyvet, Ш. a könyv egy bizonyos kiadás
változatát. Ezért az ISBN-t hasznosító bibliográfiai rendszerek arra kényszerültek, hogy 
a könyv ISBN-jei közül egyet -  saját belső szabályaik alapján -  bibliográfiai értelmű 
azonosítóként kezeljenek.11 E megoldás szükségszerű következménye, hogy

— a kitüntetett ISBN megválasztására vonatkozó szabályok bibliográfiai rend
szerenként eltérőek lehetnek,11

— mivel a bibliográfiai értelemben vett azonosító kiválasztása mindig utólagos, 
a megkülönböztetésnek a könyvbe benyomtatott ISBN-eknél nyoma sincs, a 
használók többsége számára a könyvben található ISBN-ek egyenértékűek, 
a kitüntetett jelentőségű ISBN „rangja” a használó előtt rejtett marad;
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— mivel a bibliográfiai szolgáltatás használója a könyv bármely ISBN-je alapján 
joggal kereshet, ezért az ISBN-t hasznosító bibliográfiai rendszerekben a könyv 
összes ISBN-jét nyilván kell tartani, sőt az egy bizonyos könyvre vonatkozókat 
utalásokkal össze is kell kapcsolni.

E probléma megoldása érdekében, az ISBN-rendszer nemzetközi irányító testületé, 
az International ISBN Agency mellett működő Advisory Panel évek óta foglalkozik a bib
liográfiai értelemben azonosító ISBN-re vonatkozó javaslat kidolgozásával. Az el
képzelések szerint a bibliográfiai ISBN bevezetése az eddigi számozási rendszert tulajdon
képp nem módosítaná, csupán annyit jelentene, hogy a bibliográfiai azonosító szám pre
fixuma négy helyett öt betűből állna, ISBN helyett BISBN lenne.1 2

3. A könyvtáros, bibliográfus számára nemcsak az adatok bősége, a választás kény
szere okoz gondot, munkánk minden területén legalább ekkora problémát jelent a szük
séges adat hiánya is. A hazai ISBN-gyakorlatban például a közös könyvkiadási egyezmé
nyek keretében megjelent könyvek közül nem kaphatnak magyar ISBN-t azok, amelyek
nek címlapján csak a külföldi kiadó szerepel, és csupán a kolofon szövege árulja el a közös 
kiadás tényét, ill. az eredetinek tekinthető magyar kiadás kiadójának nevét. Ha,akár az 
említett okból, akár más indok alapján a Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisában 
(MNB adatbázis) regisztrált könyvnek nincs ISBN-je, a könyvet a rendszerben egy saját ki- 
fejlesztésű program segítségével előállított quasi-ISBN azonosítja. Ez az MNB-pótszám 
olyan nyolcjegyű szám, amely három fix hosszúságú számcsoportból áll. Az első szám
csoport mindig az input időpontját jelölő év utolsó két számjegye; a második csoport öt
jegyű numerus kurrens (balról-jóbbra zérókkal feltöltve). A pótszámot egyjegyű ellenőrző 
szám teszi teljessé, kiszámítása az ISBN ellenőrző számokra vonatkozó algoritmus szerint 
történik. A pótszámot könyvek esetében az MNBB (Magyar Nemzeti Bibliográfia Books), 
időszaki kiadványok esetében az MNBS (Magyar Nemzeti Bibliográfia Serials) prefixum 
különbözteti meg a nemzetközi azonosító számoktól.
Példával illusztrálva:

Prefixum 1. számcsoport 2. számcsoport 3. csoport (eUenőrző szám)

MNBB 78 00120 X
MNBS 78 00002 5

Az ISBN-rendszer magyarországi bevezetését viszonylag gyorsan követte az idő
szaki kiadványok nemzetközi azonosíthatóságát célzó ISSN-rendszer alkalmazásának elő
készítése. A vonatkozó magyar szabvány13 már 1975-ben megjelent, a lapengedélyezés 
kérdésében illetékes Tájékoztatási Hivatal az ISSN alkalmazására 1976-ban körlevélben 
hívta fel a kiadókat, a nemzeti ISSN-központ feladatait pedig az Országos Széchényi 
Könyvtár vállalta magára, mégis a nemzetközi ISDS-Központ14 által részünkre biztosított 
ISSN-számtartomány felhasználása csak 1977-ben indulhatott meg. Mivel az ISSN, ill. az 
ISDS15 kísérleti szakaszában -  a megjelenés helyétől függetlenül — részben a Bowker- 
cég, részben az ISDS nemzetközi központja állapította meg a periodikumok ISSN-jét, 
ahhoz, hogy a Magyar ISSN Iroda munkája megindulhasson, mindenekelőtt tabula rasa-t 
kellett teremteni (az ISSN-nel ellátott kiadványok periodikumnak minősítését felül kellett

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



A nemzetközi azonosító számok.. . 235

vizsgálni, bibliográfiai adataikat verifikálni kellett és a szükséges nyilvántartások kialakí
tását meg kellett kezdeni). Jelenleg az ISSN-nel azonosított magyarországi időszaki ki
adványok száma eléri a 7000-et.

Mivel a nyolcjegyű ISSN szerkezete az ISBN-étől gyökeresen eltérő és mivel az ISSN 
független mind a megjelenés helyétől, mind pedig a kiadótól, a felhasználható ISSN-ek 
esetében nem fenyeget senkit a felhasználható számtartomány kimerítésének veszélye, 
elvileg az igényelhető ISSN-ek mennyisége korlátlan. E rugalmasság egyetlen ára, hogy 
minden ISSN-nel azonosított időszaki kiadvány regisztrációs adatait a nemzetközi ISDS 
Központnak be kell jelenteni.16

Jóllehet egy időszaki kiadványnak csak egy ISSN-je lehet, és egy bizonyos ISSN 
csak egy időszaki kiadványt jelölhet, mégis épp bibliográfiai szempontból az ISSN-nel 
való azonosítás nem problémamentes. Ennek elsődleges oka az, hogy az ISSN tulajdon
képp nem az időszaki kiadványt, hanem kulcscímét azonosítja. Ha pedig az időszaki ki
advány főcíme egy, kettő, vagy három általános jelentésű szóból áll, e generikus cím és 
a periodikumot közreadó testület neve együtt alkotja a kulcscímet. Az a szabály, hogy ha 
az időszaki kiadvány címe (kulcscíme) megváltozik és az időszaki kiadvány új kulcscí
mének megfelelően új ISSN-t kell megállapítani, a disztinktív című periodikumok eseté
ben nem okoz gondokat, ha azonban egy generikus címen megjelenő időszaki kiadvány 
közreadó testületé, illetve közreadó testületének neve megváltozik, megváltozik a kulcs
cím is, és így még változatlan főcím esetén is a periodikumnak új ISSN-t kell adni. Az em
lítettnél kisebb jelentőségű probléma, hogy ha egy időszaki kiadvány (azonos kulcscímen, 
azonos tartalommal és nyelven) több kiadásban jelenik meg, e kiadásváltozatok mind
egyikének azonosítására egyazon ISSN szolgál. Ha azonban.a kiadásváltozat csak részleges 
megismétlése az eredeti kiadásnak, tehát a két kiadás „tartalma” nem azonos (nálunk 
pl. a Nyugat közelmúltban megjelent reprintje esetében), mind az eredeti periodikumnak, 
mind a kiadásváltozatnak külön-külön ISSN-je lesz.

A bibliográfiai egység értelmezésének problémái mellett, természetesen az ISSN-ek 
kiutalásánál is jelentkeznek az ISBN-nel kapcsolatban már említett tipológiai bizonyta
lanságok, közülük a legkevésbé tisztázottnak a periodikus rendezvények hivatalos kiadvá
nyainak ISSN-számozását véljük. A konferencia-kiadványok azonosító számozásánál nem 
eléggé szabályozott a kulcscím képzésének módja, és rendezetlenek a hatáskörök is. Míg 
az alapelvek szerint egy bizonyos ország periodikumai számára az ISSN-t a nemzeti 
központ állapítja meg, a nemzetközi konferenciák ISSN-jeinek kiutalása a Nemzetközi 
ISDS-Központ hatáskörébe tartozik. Egyre gyakoribb azonban, hogy valamely konfe
rencia-kiadvány együtt közli mind egy hazai, mind egy nemzetközi tanácskozás anyagát, 
illetve hogy egy tanácskozás egyidejűleg illeszkedik egy periodikusan megrendezésre 
kerülő hazai és egy másik, nemzetközi konferencia-sorozatba. Pozitívumként említendő 
viszont, hogy az ISBN és az ISSN együttes használata a kettős jellegű kiadványok kettős 
számozását teszi lehetővé. így a sorozatok keretében megjelenő könyvek, ISBN-jük 
mellett közlik a sorozat ISSN-jét is, és fordítva az időszaki kiadványok részcímes külön- 
számai az ISSN mellett az ISBN-nel is azonosíthatók.

Az előbbiekben azt állítottuk, hogy a hasznosítható ISSN-ek köre elvileg kimerít
hetetlen, mégis a mégoly nagy számtartomány ellenére is a számokkal gazdálkodni kell, 
a bejelentések adatainak feldolgozása időigényes és természetesen rohamosan nőnek az
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ISDS-adatbázis fenntartásának, üzemeltetésének és szolgáltatásainak költségei is. Ezért a 
rendszer a kevésbé fontos periodikumok esetében lehetővé teszi a rövidített, csak az adat
minimumra korlátozott (csak az ISSN-t és a kulcscímet tartalmazó) bejelentést is. Ugyan
akkor, mivel minden egyes ISSN-nel azonosított periodikum esetében e periodikum összes 
előzményének is ISSN-t kell adni (és regisztrációs adatait az ISDS-Központnak be is kell 
jelenteni), Magyarországon az ISSN-rendszer csak elnyújtottan, szakaszosan valósítható 
meg. Részben a rövidített, illetve a teljes bejelentésekhez kialakítandó elvszerű minősíté
sek érdekében, részben pedig a megvalósítás racionális szakaszolása érdekében az időszaki 
kiadványokat — jelentőségük szerint — kategorizálnunk kellett.17

Az ISDS-rendszer már indulásakor deklarálta, hogy az ISSN-ek kiutalása független 
az időszaki kiadvány tartalmától és fizikai hordozójától. Az ISBN-rendszer tradicionális 
könyv értelmezésének felülvizsgálatát a 70-es évek második felében — elsősorban a multi
media kiadók részéről hangoztatott bírálatok egyre sürgetőbbé tették. Bár az ISBN-nek 
nem könyvjellegű dokumentumokra, nem hagyományos hordozókon megjelent publi
kációkra való kiterjesztése érdekében eddig -  elsősorban az ISBN-számtartomány korlá
tozott volta miatt — csak nagyon óvatos intézkedések születtek, mégis az Advisory Panel 
döntése alapján18 az ISBN alkalmazása kiterjeszthető a kereskedelmi forgalomba kerülő 
térképekre is. E döntés alapján 1980-ban készült el a térképek ISSN-, illetve ISBN-szá- 
mozását szabályozó magyar szabvány,19 gyakorlati alkalmazása pedig 1981-ben indult 
meg.

A nemzetközi azonosító számok gyakorlati hasznosítása már e rendszerek korai 
szakaszában, a 70-es évek első felében megkezdődött. A nagy kiadók, könyvkereskedelmi 
hálózatok belső ügyvitelének gépesítésénél kézenfekvő megoldásként kínálkozott az 
azonosító számok felhasználása. A könyvtári munkában e téren szükségszerűen óvatosabb 
volt az előrehaladás, így a gyarapodási nyilvántartások esetében a hagyományos bibliog
ráfiai adatokhoz való ragaszkodás érezhetően erős. Az üyen típusú kísérletek közül 
modell-jelentőségű a belföldi új könyvek megrendeléséhez a BLLD-ben kifejlesztett 
ISBN-file.20 Az ISBN-nek raktári jelzetként való alkalmazására eddig egyetlen, magyar- 
országi kísérlet történt.21 Hasonlóképp hazai példa az OSZK-ban a kötelespéldány - 
elosztás nyilvántartásának az ISBN-re és ISSN-re való alapozása. Úgy tűnik, hogy a nem
zetközi azonosító számok könyvtári-bibliográfiai alkalmazásának jelenleg két tipikus terü
lete van, közös jellemzőjük, hogy e tipikusnak mondható megoldások mindig alapvető 
központi szolgáltatásokhoz kapcsolódóak. Elsőként említhető meg az ISBN/ISSN rekord
azonosítóként (vagy legalább visszakeresési adatként) való használata a gépesített (min
denekelőtt a MARC-alapú formátumot használó) nemzeti bibliográfiák esetében. Tel
jesen ötletszerű válogatással példaként említhető a brit, az ausztrál, a norvég és a magyar 
nemzeti bibliográfia. E megoldás szükségszerű következménye, hogy a nemzeti bibliog
ráfiai adatbázisra alapozott különböző szolgáltatásokban az ISBN jelentősége hasonló 
fontosságú. Általános megoldás, hogy a katalóguscédula „card number”-je szintén az 
ISBN, és hogy ez az alapvető adat a mágnesszalagos szolgáltatások terjesztésénél/igénybe- 
vételénél is. A lehetséges további hasznosításokra csak néhány példát említve: a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája esetében az ISBN-ek alapján szűrhetők ki az 
Új Könyvek, illetve a központi cédulaellátáshoz szükséges leírásváltozatok; a finn nem
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zeti bibliográfia alapján COM-technikával ISBN-katalógus készül, a norvég nemzeti bib
liográfia SDI-szolgáltatása esetében pedig szintén az ISBN a kiíratási „kulcs”. Dániában 
a tudományos szakkönyvtárak megosztott katalogizálásra és egy multi-MARC adatbázis
ra alapozott kooperációja, a SAMKAT, keretében mind a katalóguscédula-kiíratások, 
mind a mágnesszalag-szolgáltatások szintén az ISBN-nel kérhetők le,22 A nemzetközi 
azonosító számok könyvtári hasznosításának másik tipikus területét a központi kataló
gusok, és ehhez szorosan kapcsolódóan a könyvtárközi kölcsönzés munkái jelentik, 
közismert példákként a LASER (London and South Eastern Library Region) rendszere,23 
a dél-afrikai UNICAT,24 és a hesseni tartományi központi katalógus25 említhetők. E té
ren a legfrissebb hazai fejlemény, hogy a külföldi folyóiratok kurrens lelőhelynyilvántar
tásának most folyó tervezésénél rekordazonosítónak az ISSN-t választottuk, ennek 
hiányában az azonosító — az MNB gyakorlatával megegyező módon — szintén egy quasi- 
ISSN, a KSSN-nel megkülönböztetett pótszám lesz.
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hetilapok; az államhatalom és az államigazgatás központi és helyi szerveinek hivatalos közlö-
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nyei; a tudományos, tudománynépszerűsítő, irodalmi, művészeti és politikai folyóiratok, 
valamint sorozatok; a tanulmánygyűjtemény jellegű évkönyvek; a kurrens nemzeti, szak- és 
helyismereti bibliográfiák, továbbá az országos lelőhelyjegyzékek; az országos és a szakmai 
cím- és névtárak; az országos, a megyei, ill. a regionális kurrens statisztikák kaptak ISSN-t. 
A második szakaszban a cél a „Kurrens időszaki kiadványok” c. bibliográfiában teljes leírás
sal feldolgozott periodikumok ISSN-számozása volt (néhány típust azonban kivételként kellett 
kezelnünk és számozását a jelenlegi, harmadik szakaszra kellett halasztanunk).

18. WAWERSIG, K. D.: Status report of the International ISBN Agency, 1977-78. In: ISBN 
Review 2. (1978) 7-13.P.

19. MSZ 3574 Térképek nemzetközi azonosító számozása (ISSN, ISBN).
20. SEAL, A.—ALLARDYCE, A.: The BLLDs machine-readable ISBN order file for current UK 

monographs. In: ISBN Review 2. (1978) 50-58.p.
21. CSŰRY I.: Nemzetközi könyvszám -  a könyvtárban is könyvszám? In: Könyvtári Figyelő 24. 

évf. (1978) 6.sz. 672-679.p.
22. LUNDE CHRISTENSEN, К.: Denmark. In: ISBN Review 3. (1979) 5 0 -5 3 .p.
23. PLAISTER, J. M.: ISBN in inter-library lendings systems in the United .Kingdom. In: ISBN 

Review 1.(1977) 37-39.p.
24. ASCHENBORN, H. J.: The S. A. UNICAT. In: ISBN Review 1. (1977) 40-42.p .
25. LEHMAN, K. D.—HUTCHINSON, H. L.: The use of ISBN in union catalogs and interlibrary 

loans. A project of the Hessian Union Catalog. In: ISBN Review 1. (1977) 55-60.p.

MIKROSZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSI TANFOLYAMOT rendez Ohio állam (USA) 20 köz- 
művelődési könyvtára a felnőttek számára, mivel a gyerekek a legtöbb iskolában már úgy
is megismerkednek a számítógéppel.

Advanded Technology Libraries. 1983. január

A GÉPI SZÖVEGFELDOLGOZÁSNAK a szöveg természetéhez is alkalmazkodnia kell. 
Egy amerikai olajipari vállalatnál gépi információkeresési rendszert szerveztek; tervezését 
kizárólag számítógépes szakemberekre bízták, a könyvtárosoknak nem volt beleszólásuk. 
A rendszer jóformán semmi információt nem szolgáltatott. Keresni kezdték, nincs-e 
hiba a programban. Kiderült, hogy helykímélés meg a kötőszavak, prepozíciók kiszűrése 
céljából a program eleve törölt minden 1-3 betűs szót. így aztán nem vehette figyelem
be az „oil” és a „gas” szavakat sem -  pedig épp ez lett volna a lényeg.

Special Libraries. 1982. 4. no.
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HOZZÁSZÓLÁS AZ OSZK KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ARATÓ ATTILA

A Könyvtári Figyelő tematikus számát (28. évf. 1982. 6. szám) lapozgatva ismerős 
témák sorával találkozik a könyvtáros szeme, s hajlamosak vagyunk azt hinni, a szerzők 
nem sok újat mondhatnak róluk. Ez az érzésünk azonban a cikkek olvasása során eltűnik, 
megszűnünk kivülállók lenni, beavatottakká válunk és észre sem vesszük, máris együtt 
gondolkozunk a szerzői kollektívával. Nem is lehet ez másként, az OSZK központi szol
gáltatásaival minden magyar könyvtár és könyvtáros lépten-nyomon találkozik minden
napi munkájában, egy megyei könyvtár vezetője pedig szinte saját könyvtárának ered
ményeit és fogyatékosságait, vagy azok forrásait látja felsorakozni az írásokban. Kialakul 
az a meggyőződésünk, hogy a saját munkánkról van szó és ezzel minden, amit már ismert
nek véltünk, érdekessé, mondhatni izgalmassá változik. Hamarosan rájövünk arra is, hogy 
nem kevés újat tudtunk meg a már ,ismertnek” tűnő kérdésekről.

Eddig jutva, már igazoltnak tekintjük a folyóirat szerkesztőinek elhatározását e te
matikus szám megjelentetésére, s jogosnak a központi szolgáltatások „leszűkítését” az 
OSZK által gondozott, nyújtott szolgáltatásokra.

A leszűkítés idézőjele azt a véleményünket jelzi, hogy bár a tematikus szám valóban 
az OSZK központi szolgáltatásait ismerteti, az írások szerzői ezt a kört mindig túllépni 
kényszerülnek, akár a szolgáltatások előállításáról, akár felhasználásáról, még inkább 
amikor fejlesztési elképzeléseikről szólnak. Ezt mi törvényszerűnek, az érintett központi 
szolgáltatások természetéből fakadónak tartjuk.

Egyetértünk a vendégszerkesztővel abban, hogy . .a központi szolgáltatások 
jelentős részét nem a nemzeti könyvtár, hanem más országos feladatkörű könyvtárak, 
hálózati központok nyújtják.” (Zircz Péter bevezetőjéből.) Egyetértünk abban is, hogy 
a magyar könyvtári és információs rendszer valóban „policentrikus” és visszavonhatat
lanul az. Ez a fejlődés természetes következménye, s nem is kell törekednünk megvál
toztatására. Nem érzem azonban teljesen „művinek”, szükség szülte megoldásnak a ta
nulmányoknak az OSZK szolgáltatásaira korlátozását. Ezek a tanulmányok olyan szol
gáltatásokról szólnak, amelyek egy lényeges vonatkozásban különböznek más országos 
jellegű könyvtárak szolgáltatásaitól. Ez pedig a szolgáltatások általános jellege és vala
mennyi magyar könyvtárra, az egész magyar könyvtárügyre kiterjedő érvénye.

Itt érkeztünk el az általunk legfontosabbnak tartott kérdéshez: mi a nemzeti 
könyvtár szerepe a mai, de még inkább a jövőbeni magyar könyvtári és információs rend
szerben? A magyar könyvtári rendszer egésze szempontjából az OSZK esetében első
sorban a központi szolgáltatások hordozzák, ületve jelenítik meg a nemzeti jelleget.
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Mivel a könyvtári munkának a használat ad értelmet, s a megítélés mércéje az igénybevé
tel, alapvető érdekünk az OSZK központi szolgáltatásainak, azaz nemzeti könyvtári 
szerepe lényeges elemeinek reális megítélése, a megvalósítható fejlesztés koncepciójának, 
irányelveinek közös kimunkálása, mérlegelése.

Az előzőekben már említettük hazai könyvtári rendszerünk visszavonhatatlanul 
policentrikus, vagy másképpen sokcsatornás jellegét, többszörösen tagolt hálózati struk
turáltságát. Véleményünk szerint éppen a jelenlegi helyzet, s az általa meghatározott fej
lődési irány visszafordíthatatlansága követeli meg az egész magyar könyvtári rendszer 
összehangoltabb tevékenységét. Ha pedig úgy véljük, hogy az országos koordináció leg
alkalmasabb intézménye az OSZK, mint nemzeti könyvtár, akkor gondoskodni kell en
nek a funkciónak további kibontatkoz tatásár ól, a szükséges feltételek biztosításáról.

Ennek a feladatnak elodázhatatlanságáról bennünket könyvtárügyünk tartós fo
gyatékosságai, allergikus pontjai győznek meg. Azok a tények, amelyek arra mutatnak, 
hogy a könyvtárügyi törvényben, a Művelődési Minisztérium állásfoglalásaiban,,az OKT 
ajánlásaiban helyesen megjelölt alapvető feladatainkat mindmáig csak részben, igen rossz 
hatékonysággal tudtuk(juk) megvalósítani minden olyan területen, ahol a konkrét, rend
szerszerű együttműködés a végrehajtás előfeltételét képezte, vagy képezi. Gondoljunk 
a felesleges párhuzamosságokra, az eredményeket alig felmutató szakterületi és területi 
együttműködési körökre, a tanulmányokban is érintett együttműködési problémákra a 
szolgáltatások területén, a fejlesztések ötletszerűségére, a presztizsféltés megnyilvánulásai
ra, az „én házam az én váram” szemlélet elburjánzására.

Nem hisszük, hogy mindezek egy csapásra elmúlnak, ha az OSZK jobban betölti 
(és ehhez a feltételeket és a szükséges jogosítványokat is megkapja) nemzeti könyvtárként 
az első számú szakmai koordinációs központ szerepét, de abban hiszünk, hogy a számí
tógépes könyvtári szolgáltatások hasznosításának előfeltétele a szolgáltatásokat előállí
tó országos feladatkörű szakkönyvtárak jobb munkamegosztása és tevékenységük folya
matos összehangolása. Ez a feladat egyedül államigazgatási eszközökkel nem oldható 
meg. (Elegendő utalni a Művelődési Minisztérium különböző főhatóságok könyvtárirányí
tó munkájának koordinálását célzó ágazati tevékenységének problémáira.) Szükség van az 
ágazati főhatóság könyvtárpolitikai irányítását a gyakorlatba átültető transzmisszióra, 
vagyis a könyvtári rendszer szakmai szempontú koordinációjának megszervezésére. 
Erre leginkább az OSZK vállalkozhat a valamennyi könyvtárhálózatnak nyújtott szolgál
tatásaiban megnyüvánuló központi szerepe révén.

A különböző könyvtárhálózatok többé-kevésbé rendszeres és hatékony eseti együtt
működését a számítógépesítés szakaszában fel kell, hogy váltsa az egész országra kiterjedő 
rendszerszerű, az egymást feltételező és kiegészítő szolgáltatásokban realizálódó tudatos 
munkamegosztás. A tanulmányok arról győzhetnek meg bennünket, hogy ez a folyamat 
megindult, további kibontakozásában kitüntetett szerepe lehet az OSZK központi szol
gáltatásainak. Olyasféle, mint az emberi testet behálózó verőereknek, amelyek ellátják 
szerveinket a számunkra szükséges tápanyagokkal, és lehetővé teszik szervezetünk harmo
nikus egybehangolt működését. A továbbiakban néhány olyan általános kérdést vetünk 
fel, amelyek a különszám több tanulmányának a mondanivalójához is csatlakoznak, s 
a közművelődési könyvtárak szempontjából jelentősek.
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A honi folyóiratirodalom feltárása

Számunkra az MNB számítógépes rendszerében a kiadvány formában megjelenő 
bibliográfiák fontossága kiemelkedő. Jelentőségük elsősorban teljességükben, a feldolgo
zott dokumentumanyag bibliográfiai leírásának pontosságában, a megjelenés gyorsaságá
ban, folyamatosságában van. A nagy közművelődési könyvtárak túlnyomó többsége a 
kurrens füzetekre építi állománygyarapítását, és feltárási rendszerét. Jelentős szerepük 
van a tájékoztató munkában, alapját képezik különböző segédleteknek, nyilvántartások
nak.

Nem hihetjük, hogy egy ilyen jelentős változást, mint amilyen az MNB rendszeré
ben végbement, bármely országban hibátlanul lehetne végrehajtani. Ebből a szempont
ból az eddigi eredményekkel valóban elégedettek lehetünk. Vannak azonban olyan jel
legű problémák is amelyek nem magából a rendszerváltozásokból (számítógépesítés, új 
szabványok bevezetése) következnek, hanem a félmegoldásokból, a végiggondolás hiá
nyából. Ilyennek tartjuk az Időszaki Kiadványok Repertóriumának szerkesztésében be
következett változásokat is.

A könyvtári tájékoztatásban, az irodalomkutatásokban egyre jobban megnöve
kedett a folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok iránti igény. Ezért ezek sokolda
lú feltárása a megyei könyvtárakban is előtérbe került. Megyei könyvtáraink jelentős 
része ezt a munkát a reform előtti folyóiratrepertórium kurrens füzeteire építette. Több 
példányban rendelték meg, felvágták és -  teljeŝ  vagy különböző szempontok szerint 
válogatott anyagát — katalógusként folyamatosan szerkesztették. Hosszú évek munkája 
vált kérdésessé és folytathatatlanná a repertórium 1981-től megvalósított reformja miatt.

Nem azt tartjuk a bajok forrásának, hogy az OSZK-ban működő szerkesztőség 
— a párhuzamosságok megszüntetése érdekében — együttműködési megállapodást kötött 
három kiemelkedő fontosságú információs központtal. Hanem azt, hogy nem vizsgálták 
meg, vagy nem vették figyelembe a felhasználók szempontjait, nem egyeztették ponto
san az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, az Országos Orvostudományi 
Információs Intézet és Könyvtár, a MÉM Információs Központja, valamint a repertórium 
OSZK-beli szerkesztőségének munkáját. így megszűnt az a teljesség, amely valaha meg
volt.

A magyarországi cikktermésnek még válogatott teljességét sem vehetjük kézbe, 
mert egy helyett négy kiadványsorozatot kell (kellene) figyelnünk, melyek feldolgozási, 
válogatási, csoportosítási és indexelési szempontjai nem azonosak, megjelenési perio
dicitásuk, formájuk különböző! Hol van ma az az intézmény, amely a magyar cikk
termésről e segédletek alapján egységes szempontú, kurrens nyilvántartást (katalógust) 
tud vezetni, építeni és erre alapozva átfogó gyorstájékoztatást nyújtani? Ha van is olyan 
könyvtár, amelyik erre vállalkozik, ezt sokkal drágábban, többszörös élőmunka ráfordí
tással és kevesebb sikerrel teheti.

Ez az állapot semmilyen szempontból nem igazolható. Legfeljebb azt bizonyítja, 
hogy az együttműködő felek a saját szempontjaiknak adnak elsőbbséget a használók 
érdekeivel szemben. Megoldási javaslatunk az, hogy maradjon meg a munkamegosztás 
az érintett négy, vagy akár több intézmény között a cikkek válogatásában, feldolgozá
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sában és feltárásában, de egységes szempontok szerint szerkesztett, egyetlen, kiadvány
ban jelenjen meg az összegyűjtött cikkanyag. Meg kellene teremteni a lehetőségét az 
időszaki kiadványok szépirodalmi közleményeinek analitikus feltárására és regisztrá
lására is, ez valóban külön kiadványt igényel.

Az új bibliográfiai leírás a könyvtárakban

Az új szabványok kiadása valóban jó ütemben folyt. Alkalmazásuk azonban a 
közművelődési könyvtári hálózatokban rendkívüli mértékű munka- és időigényes fel
adatot jelent. Sok gondot és tévedést kerülhettünk volna el, ha az útmutatók és példa
tárak a szabványok bevezetését megelőzően jelentek volna meg. A jelenlegi helyzetre 
az jellemző, hogy az új szabványok különböző értelmezése és alkalmazása szinte könyv
táranként eltérő gyakorlatot eredményezett. Az egység utólagos megteremtése a háló
zati központokra szükségtelen, fölös terheket hárít a továbbképzés és a módszertani 
gondozás területén, különösen a szakképzett személyzettel nem, vagy alig rendelkező 
kiskönyvtárak vonatkozásában. Már most érdemes lenne megszívlelni a fentiekből le
vonható tanulságokat a jövőben (a nagyobb könyvtárak számára remélhetően nem túl 
távoli jövőben) feltétlenül bekövetkező számítógépes feldolgozási és feltárási rendszer 
bevezetését illetően.

Kiemelt jelentőségű számunkra a számítógépes kurrens nemzeti bibliográfiai rend
szer ,^nelléktermékként” előállított bibliográfiai leírások cédulaformában való megjelen
tetése a Könyvértékesítő Vállalat által. A közművelődési könyvtárak igényeihez 
igazított MNB-leírások — amelyek a katalóguscédula ellátás alapját képezik — sokat 
segítenek a fentebb említett problémák megoldásában is, elsősorban a kurrens beszerzés 
anyagának katalógusmunkáit illetően. Reméljük és igényeljük a Könyvértékesítő Válla
lat bibliográfiai szolgáltatásainak Fügedi Péterné írásában megfogalmazott mielőbbi 
kiteljesítését az MNB egyéb, számítógépes szolgáltatásainak fogadására és továbbítására. 
Nagyon nagy jelentősége lenne valamennyi könyvtár számára, ha a katalóguscédula-szol
gáltatás kiterjedne mindazokra a könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványok
ra is, amelyeket az MNB számítógépes rendszere feldolgoz. Teljesen egyetértünk Szűcs 
Erzsébet erre vonatkozó javaslataival. Kiegészítésül csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
Könyvértékesítő Vállalat nagyobb ráfordítását az érdekelt könyvtárak magasabb díj
tételek vállalásával tudnák ellensúlyozni, mivel kiadásaik megtérülnének a saját fel
dolgozás és cédulasokszorosítás megtakarításával vagy jelentős csökkentésével.

Számítógépre alapozott könyvtári és tájékoztatási rendszer

A tanulmányok íróinak többsége, kimondva-kimondatlanul megegyezik abban, 
hogy az MNB számítógépes rendszere magában hordja a hazai, majd a külföldi iroda
lommal kapcsolatos könyvtári és információs szolgáltatások további korszerűsítésének 
lehetőségét. Stratégiai célként egy számítógéppel kezelt országos adatbank létrehozását tart
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ják kívánatosnak, az országos nagykönyvtárak összefogásával, az anyagi erők koncentrá
lásával.

Kondor Imréné íija a Könyvek Központi Katalógusa c. tanulmányában: „Mind a 
hazai, mind a külföldi irodalomról készült adatbázis és a rájuk épülő szolgáltatások csak 
a könyvtárak közötti együttműködés keretében valósulhatnak meg. Ha megvan az együtt
működés valódi szándéka és biztosítva van a lehetősége, akkor ki kell jelölni a rendszer 
kidolgozásáért, az együttműködésért felelős központot.”

Teljesen egyetértünk Kondor Imrénével a fent idézettek tekintetében. Vélemé
nyünk szerint, ha a számítógépes központi adatbank alapja a nemzeti bibliográfia rendsze
re, akkor ebből az következik, hogy az együttműködés felelőse, szervező központja csak 
az OSZK lehet.

Az adatbank felé vezető úton jelentős lépés, hogy az MNB-központ munkáját a nem
rég beszerzett intelligens terminálra alapozták, amely az online kapcsolat kiépítésére és 
további számítógépes szolgáltatások nyújtására teremtett lehetőséget.

A rendszer teljes kiépítése szempontjából mindez nem elég. Szükséges még, hogy a 
számítógépe? rendszer koncepcióját ne korlátozzák csupán a számítógépes szolgáltatást 
nyújtó könyvtárakra és a központi szolgáltatások korszerűsítésére. Ez már áttervezés és 
a programkészítés időszakában is nagy hiba lenne, mert csakis a végső cél kezdetektől 
való szem előtt tartása, a feladatok ennek tudatában való átgondolása, elemzése és terve
zése biztosíthatja a szolgáltatások termelésének és fogyasztásának összhangját! A számí
tógépes szolgáltatások gazdaságossága és hatékonysága feltételezi és megkívánja az ilyen 
szolgáltatások fogadására és továbbítására képes könyvtárak országos hálózatát.

Őszintén szólva a mi legnagyobb aggodalmunk, hogy minden tanulmány elsősorban 
a központi szolgáltatások „termelésével” foglalkozik, a fogyasztói oldal pedig csak amo
lyan „lehetőség” formájában „lesz, ahogy lesz” alapon vétetik számításba.

Gondoltak-e a fejlesztők arra, hogy a központi adatbázishoz a jövőben a nagyobb 
könyvtárak, köztük a megyei könyvtárak is közvetlenül kapcsolódhassanak a náluk jelent
kező igények gyors, korszerű és teljes értékű kielégítése érdekében? Hogyan biztosítható 
az ehhez szükséges fejlesztés? Van-e rá egyáltalán szükség és lesz-e rá lehetőség? Ha igen, 
akkor a központi adatbázis megteremtésén túl tervszerűen fel kellene készíteni a szá
mításba jöhető könyvtárakat, a szolgáltatásokat fogadó, kezelő és továbbító könyvtáro
sokat, meg kellene tervezni a szükséges fejlesztések anyagi fedezetét, a gépi beruházásokat 
stb. Ha ezt nem tesszük, a fogyasztói oldal aggasztóan lemarad és országos rendszer 
helyett csak annak központját hozzuk létre. Márpedig az egész országra kiterjedő háló
zat kialakítása nélkül maga a központ sem működhet hatékonyan.

A feladat nagyságát és méreteit megvilágítja, ha röviden -  a tárgyalt kérdéskörre 
leszűkítve -  számba vesszük a megyei könyvtárak többségének jelenlegi állapotát.

A szolgáltatások szempontjából a megyei könyvtárak legnehezebben megoldható 
gondját a gépesítettség alacsony fokában látjuk. A meglévő gépek technikai szinvonala 
sem felel meg mindenben a követelményeknek. A gépesítés sorrendjét sok esetben nem 
a tényleges szükségletek, hanem a beszerzés, a gyártás, a forgalmazás pillanatnyi lehető
sége, a pénzszerzés módja szabta meg. A helyzetet nemcsak a szükséges gépek hiánya, 
hanem a meglévők karbantartásának problémái is súlyosbítják.
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A munkaerő mennyisége csak a ma kialakult szolgáltatási szintet teszi lehetővé. 
A megyei könyvtárakban országosan irányított tervszerű létszámfejlesztés nem történt. 
Még az új épületbe költöző megyei könyvtárak is elsősorban a nagyobb épület működte
téséhez szükséges — főként technikai — létszámot kapták meg. Tehát az igények és a 
tájékoztatás fejlődése nincs megfelelő létszámmal, még kevésbé szakembergárdával le
fedezve. Emiatt nem lehetett megfelelő munkamegosztást és homogén munkaköröket 
kialakítani, a munkaerőmérlegen belül nem jött létre a kívánatos szakemberstruktúra. 
Ez a legfőbb akadálya többek között a szakrészlegesítés térhódításának is.

A számítógépes technika értelmes és gazdaságos alkalmazása tehát a magyar könyv
tárügy egész rendszerének tudatos átformálását igényli. Feltételezi a könyvtári munka- 
folyamatok, a hagyományos munkaszervezet átértékelését és átalakítását. Ki kell dolgozni 
a számítógépesítés különböző szintjeinek intézményi modelljeit, s nemcsak a munka- 
folyamatok gépesítését tekintve, hanem annak szervezeti, személyzeti, képzési vonzatait is. 
Aligha kell hangsúlyoznunk az idejekorán elvégzett tervezés szükségességét, ismerve 
gépesítési lehetőségeinket, a felkészülés időigényét és az elvégzendő feladatok bonyolult
ságát. A mielőbb elkészítendő, átgondolt, teljes körű program intézménytípusonkénti 
modellezése lehetővé tenné az egységes, egymáshoz jól illeszkedő gépi rendszerek beszer
zését, esetleg hazai gyártásuk megszervezését, vagy szocialista országból való megvásár
lását. Megszüntethetné azt a veszélyes és pazarló gyakorlatot, amelyet Vajda Gábor fogal
mazott meg az Intelligens terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográfia számító- 
gépes rendszerében c. írásában: . .ahány nagyobb könyvtár, annyi önmagában szép,
de együttműködésre képtelen gépi rendszer jön létre.. . ”

A fejlesztési terv végrehajtása során természetesen elsőbbséget kell kapniok a meg
valósítás logikai sorrendjének megfelelően a központi szolgáltatásoknak és a velük össze
függő feladatoknak, s a rendszer aktiv elemeinek. De már ekkor meg kell kezdeni az 
intézmények széles körének felkészítését a számítógépes szolgáltatások fogadására, majd 
a munkamegosztásban való szervezett részvételre.

A szakma képes kidolgozni a kor követelményeit és hazai könyvtárügyünk lehető
ségeit reálisan figyelembe vevő átfogó számítógépesítési programját, de ezt lehetetlen 
megvalósítani a hazai könyvtárfejlesztés eddigi gyakorlata szerint. Ha a feltételek bizto
sítása, de már a program puszta elfogadása is a különböző főhatóságok és könyvtárfenn
tartók belátásától és hozzáállásától függ, kevés esélyt látunk a sikerre; a magyar könyv
tár- és tájékoztatásügy számítógépre alapozott rendszerként való működtetésére. Ez pedig 
meghatározza képesek leszünk-e bekapcsolódni a világszerte kibontatkozó információs 
forradalomba, vagy pedig reménytelenül a perifériára szorulunk.

Az egész magyar könyvtári és információs rendszer számítógépesítésének országos 
programját és végrehajtási tervét nem a könyvtárak és nem is a könyvtárosok miatt szük
séges kidolgozni és megvalósítani, hanem az ország gyorsabb gazdasági, társadalmi fej
lődése, felzárkózása, de még a lépéstartás érdekében is. Egy olyan világban ahol a gyors és 
pontos információ az általános fejlődés ütemét döntően befolyásolja, az elfogadott prog
ram megvalósításától függ, hogy évtizedekkel mérhető lemaradásunk az ezredfordulóig 
csökkenthető-e, vagy oly mérvűvé válik, hogy negatív hatásaival egész társadalmunk fejlő
dését megkérdőjelezi.
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Az alábbi két írás a szakrészlegek kérdésével foglalkozó vitához érkezett újabb
hozzászólás. (Előzmények: H orváth  Tibor: A szakrészlegek kérdőjelei. = KF,
1982. 4. 384-388. p.; K iss Jenő: Szakkönyvtár-e a szakrészleg? = KF, 1983.
2. 15 9 -1 6 4 .p. ; P app  István : A szakrészleges közművelődési könyvtár. = KF,
1983. 2 .1 5 2 -1 5 8 .p.) (— a szerk.)

SZAKRÉSZLEGEK CÍMKE NÉLKÜL?

TAKÁCS MIKLÓS

Egy „hetvenes évek végén” keletkezett vitairat 1982-ben legkevesebb 4 -5  eszten
dős. Fél évtized tekintélyes idő; egyes tudományterületeken — állítólag — a legfrissebb 
ismeretek is elavulnak ennyi év alatt. A mi szakmánkban valamivel lassúbb a tempó. 
Horváth Tibornak a szakrészlegesítés kérdőjeleit megfogalmazó valamikori hozzászólása 
kibírta az idő múlását: nemcsak a szerkesztőség érdemesítette 1982-ben közlésre, de 
— úgy tűnik — képes ennek a hosszú vitának újabb tápot adni.1 A jószándékú olvasóban 
és a rosszmájú szakmabeliben persze egyaránt felmerülhet a kérdés: mi lehet az oka an
nak, hogy egy vitatéma ilyen életképes? A témát választottuk-e meg rosszul, vagy az ellen
tétes nézeteket vallók makacsabbak az átlagosnál? Az egészen rosszmájú szakmabeli még 
azt a kérdést is megkockáztatja, hogy vajon nem ál-vitáról van-e szó, az ún. „szakrészle- 
gesítésnek” a gyakorlatban nincs-e magától értetődő, természetes és esetleg több, egymást 
nem kizáró megoldási módja? Ha nehéz a válasz, ne feledjük el Mándy Gábor megállapí
tását, amelyet egy, a szakrészlegeket érintő nemzetközi felmérésből és az INTAMEL
1981. évi budapesti konferenciájának anyagából végső tanulságként levont: „. . .több év
tizedes története ellenére a szakrészlegesítési vita még mindig nem dőlt el, szélsőségesen 
ellentmondó nézetek élnek egymás mellett.”2

A vita évtizedei alatt persze sem külföldön, sem itthon az élet nem állt meg. 
A könyvtárügy általános fejlődését sem lehet kétségbe vonni, és úgy tűnik, hogy „a szél
sőségesen ellentmondó nézetekére épülő gyakorlat jól megfér egymás mellett. A szak
részlegesítés fortélyait kutató, több országra kiterjedő felmérés tekintélyes résztvevőinek 
egymással feleselő válaszai elsődlegesen azt sugallják, hogy a legjobb gyűjtemények, 
a legmagasabb szívnonalú tájékoztatással és szolgáltatási renddel párosulva olyan belső 
konstrukcióban érnek el kiváló eredményeket, amelyekben éppen a belső szervezeti fel
építés mikéntje — fontos, de csak másodlagos, vagy harmadlagos kérdés.

Horváth Tibor hozzászólásának számos megállapításával egyetértek. Ahol vitat
kozni valóm akad, ott meg — az ellenvéleményem fogalmazása közben — az az érzésem 
erősödik, hogy bizonyos alapfogalmak tisztázatlanok, meghatározásaink pontatlanok, 
a szakrészlegesítés irodalmát és szóhasználatát enyhe zavarosság lengi körül.
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Kezdjük rögtön a „szakrészleg” szóval. Ki mit ért alatta? H orváth  Tibor szerint:
. .nem arról van s zó , hogy a könyvtáron belül különleges kezelést kívánó dokumentum

fajták, vagy az általános feladatoktól eltérő funkciók teljesítése számára önálló szerveze ti 
egységek  létesülnek, hanem arról, hogy négy-hat átfogó tudománycsoport szerint létre
hozott új sze rve ze t alakuljon a könyvtárakban. . azután . .egy, a könyvtár egész 
tevékenységét meghatározó szerveze ti elvről van tehát szó. . továbbá: . .e részlegek
nek elég nagy a könyvtáron belüli önállósága. . .”, stb. Itt már a kötekedő kedvű vitat
kozó vérszemet kaphat! Hogyan van ez? Ha nem önálló szervezeti egységek létesüléséről 
van szó, akkor mit értsünk elég nagy önállóságon? Aminek elég nagy önállósága van, az 
végül is önálló-e, vagy sem? Ha elfogadjuk, hogy az „elég nagy önállóság” nem azonos 
az „önállóval”, akkor „a létrehozott új szervezet”, amely a könyvtár egész tevékenysé
gét meghatározza, miben különbözik a meglévőtől, a hagyományostól, mondjuk egy szak
rendi betűrendes állomány-elhelyezésű nagy, szabadpolcos rendszerű közművelődési 
könyvtári szervezettől? A kérdésekkel szembe kell nézni, mert következnek további meg
határozások, most már más szerzőtől.

M ándy Gábor „kulcsfogalmak” címszó alatt a szakrészleges szolgáltatásokról írt 
legutóbbi munkájában3 „. . .szakrészleg alatt egy közművelődési könyvtár olyan szerve
zeti egységét érti, amelyben a) az állomány egy körülhatárolt tárgykört ölel fel;b) az ál
lományt a témakörhöz értő szakemberek szakszerűen (!) alakítják; c) ezek a szakembe
rek a szóbanforgó tárgykörben bibliográfiai, ill. tényszerű tájékoztatást adnak.” „Ezen 
kívül sok helyen,” -  teszi hozzá Mándy Gábor — d) „.. .egy térben tartják mind a té
makörre vonatkozó kölcsönözhető, mind a csak helybenhasználható anyagot és e) egy 
térben tartják a különböző dokumentumtípusokat (mikrofilm, folyóirat, hanglemez, 
képanyag, stb.)”

Ebben a meghatározásban már nincs szó önállóságról, de nincs szó az új szervezet 
alakulását meghatározó szervezeti elvről sem. Az egyes pontokat külön-külön is értel
mezve az olvasóban egyre nő a bizonytalanság, hiszen olyan követelményeket kiáltanak 
ki, és sajátítanak itt ki a szakrészleg számára, amelyek minden valamirevaló közművelő
dési könyvtárral szemben — nemcsak egyes állományrészeikkel szemben — követelmé
nyek. A zavar akkor önti el az íróasztalt, amikor a definíciót követve hosszú példatár 
szól arról, hogy a gyermekrészleg, vagy az ifjúsági részleg (mi ez?) miért nem tekinthető 
szakrészlegnek, és miért szakrészleg a pedagógiai részleg és a vezetéstudományi részleg, 
vagy egy „keleti gyűjtemény” mikor fogható fel orientalisztikai szakrészlegnek, és vé
gül a helyismereti gyűjtemény is szakrészlegnek tekinthető, -  feltéve -  „ha az esetle
ges gyűjtemény jellegén túlmenően szakszerűen gyarapítják és tájékoztatási célra is hasz
nosítható.” (?) Még egyéb definíciókra is hivatkozik Mándy Gábor, amelyek 30-40  
évvel ezelőtti angol nyelvű forrásokban találhatók meg, de szerencsére ezeket nem közli. 
Hogy mennyire szerencsés a fogalmi tobzódás mérséklése, azt az is alátámasztja, hogy az 
1981. évi INTAMEL konferenciáján a szakrészleges vitaanyaggal szembeni legfőbb kriti
kai megjegyzés az volt, hogy ,,.. л е т  a d o tt  világos defin íc ióka t (mi a szakrészleg, mi a 
szakolvasó terem, mi a szakreferens); nem tett világos különbséget a helybenhasználat 
(referensz könyvtár) és a kölcsönzés funkciója (kölcsönzői könyvtár) között. . stb.4

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



Szakrészlegek... 247

Definíció nincs, de a pontatlan meghatározásokból következő tetszetős kaval- 
kád tartósan jelen van a kérdés további tárgyalásakor is. A hazai közművelődési könyv
tárak szakrészlegeiről szóló, fentebb hivatkozott cikkben ezt olvashatjuk:

„Az első magyarországi közművelődési könyvtárak, amelyek összekapcsolták az 
állománycsoportok tervszerű fejlesztését az azonos témakörről szóló egyéb dokumen
tumok egy térben való elhelyezésével és a szaktájékoztatással (Szombathely, Tatabánya), 
nem vállalták a szakrészleg címkéjét, feltehetőleg érezvén, hogy a név követelményei
nek nem képesek teljes mértékben eleget tenni.’5 „A szakrészlegesítés jegyében” épült 
nagy megyei könyvtárakból (Miskolc, Nyíregyháza) „. . .mindezideig többé-kevésbé 
hiányzik a szakrészleges szolgáltatások rendszerbe foglalása, ’öntudata’ ” , „. . . az újabb 
próbálkozások (Kaposvár, FSZEK) ugyancsak nem idéztek elő valódi áttörést.”5

Tehát nemcsak pontos definiciónk nincs, de -  ezek szerint -  nincs még egyetlen 
szakrészleges könyvtárunk sem. Akkor ebből az is következik, hogy Horváth Tibor 
hozzászólásában oda rakott kérdőjeleket, ahol „semmi” sincs? Természetesen ez így 
nem igaz.

Azonban a kérdés kapcsán leggyorsabban visszajuthatunk oda, ahol vitatkozni 
valónk az ő írásával van. Legfontosabb kifogásom ugyanis az, hogy azt az „elméleties- 
kedő tupírozást” , amely „a cimke nélküli” és a kevésbé „öntudatos” szakrészlegeket 
Magyarországon beborítja, -  komolyan veszi.

Ha a valóságos és tényleges gyakorlatot, az utóbbi 20-25 év fejlődési irányait 
teszi meg vizsgálódása tárgyává, sokkal kevesebb kérdőjelet kell kiraknia. Sőt, nemcsak 
kérdőjeleket takarít meg, de következtetései is pontosabbak és találóbbak lesznek. Vita
iratában szinte fenyegető méretűvé válik a szakrészlegesítés, ezért egyes feltételezései 
komorak, borúlátók és tévesek.

Sok — és egyébként jogos — kérdőjel után kijelenti például: „A szakrészlegesítés 
leggyengébb pontja: . . .hogy a közművelődési könyvtáraknak -  és külön-külön mind
egyiknek -  önmagában kell megoldania tájékoztatási feladatait.” Továbbá még éleseb
ben: „Az autonóm könyvtár fejlődésének eredménye a szakrészlegesítés.” Dehát ez 
pontosan fordítva igaz! Ha kiemeljük a fejünket a sok vitairatból és megpróbáljuk túl
tenni magunkat az idevágó definíciók körében elviselt kudarcainkon, a megküzdött gya
korlat tényszerűen a megállapítás ellenkezőjét bizonyítja. Hogyan is történik ez?

Egy valamirevaló nagyobb közművelődési könyvtár előbb-utóbb észreveszi, hogy 
a szabadpolcon tárolt dokumentumainak házon belüli mozgatásával hozzáférhetőbbé 
teheti az információkat, növelheti szolgáltatásainak hatékonyságát. Átrendezi tehát az 
állományt, — természetesen a szakrendi tárolás általánosan ismert előírásai szerint — 
és semmit sem kitalálva, hanem a tényleges társadalmi-használói igényeket kiszolgálva 
nyitottabb, komfortosabb terepet kínál látogatóinak. (Tételezzük fel egyébként, hogy 
ebben a képzeletbeli könyvtárban a gyűjtőkörben meghatározott témakörökhöz értő 
könyvtárosok szakszerűen(l) alakítják az állományt; ez az állomány tájékoztatásra is 
hasznosítható(Í); az intézmény szakemberei képesek a különböző tárgykörökben bib
liográfiai, ill. tényszerű tájékoztatást adni, stb., stb. Szerintem ez egy természetes és 
normális feltételezés!) Az átrendezést még be sem fejezték és azt is észreveszik, hogy 
tájékoztatási feladataikat színvonalasabban csak úgy tudják ellátni, ha saját — és véges —
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eszköztárukat minden lehetséges irányban gazdagítják. Kényszerré válik az intézmény- 
közi kapcsolatok szervezett kiépítése, sürgetőbbé a technika, a technológia fejlesztése, 
elkerülhetetlenné más könyvtárak szolgáltatásainak a közvetítése. Lehetetlenség elkép
zelni, hogy az a könyvtár, amely mindent megtesz saját ismeretközlő és szakirodalmi állo
mányának társadalmi hasznosítása érdekében, elzárkózó legyen, autonóm maradjon, tar
tósan „élni tudjon” más könyvtárak szolgáltatásai, bibliográfiák, referáló folyóiratok, 
indexek, lelőhely-jegyzékek, könyvtárközi kapcsolatok nélkül.

Tévedés ezért feltételezni azt, hogy az állományrészeit a használói igények szerint 
elhelyező, ennek megfelelően rugalmasabb és differenciáltabb munkaszervezetet kialakító 
könyvtár belső fejlődése, valamint az országos könyvtári és informatikai rendszer fejlesz
tése egymásnak ellentmondó, vagy egymást kizáró folyamatok lehetnek. Úgy érzem in
kább, hogy az egyetemes előrehaladásunknak ez a két iránya egymást feltételezi, köztük 
az egymásrautaltság kölcsönös. (Közbevetőleg: Horváth Tibor azt írja, hogy „a magára- 
hagyatottságot érző könyvtár ma még realitás”. Külön vitát is megérne e baljós állítás. 
A vitában valószínű nem lehetne az állítás ellenkezőjét teljesen bebizonyítani, de a köny- 
nyes együttérzés kifejezése mellett azt is meg kellene fogalmazni, hogy magára hagyni 
csak azt lehet, aki hagyja magát.)

Téves következtetésre jut a vitairat az állományok feltárása tekintetében kirakott 
kérdőjelei után is. A hatékonyabb feldolgozási eljárások bevezetése valóban elkerülhetet
len, az egyre igényesebb könyvtárhasználó jelentkezése is ténykérdés, de a felsorakoz
tatott érvekből arra a feltételezésre jutni, hogy „a szakrészlegek nem segítik a valóban 
szakmai igények, tudományos igények kielégítését, sőt bizonyos értelemben akadályoz
zák azt” — tévedés. Úgy gondolom, hogy a kérdés megközelítése is rossz. Különböző dol
gokat, -  mondjuk itt — „a valóban szakmai igényeket, tudományos igényeket” könnyel
műen összevissza keverünk. Ha a gyakorlathoz és a fentebb tárgyalt képzeletbeli könyv
tárhoz visszatérünk, -  valamint számításba vesszük, hogy közben évek, sőt évtizedek 
telnek el — azt látjuk, hogy a kifelé-befelé egyaránt nyitott szervezet gyűjteménye egyre 
hatalmasabb lesz. Megőrzési kötelezettségeit legkritikusabban vizsgáló könyvtárakban 
is nő az az állomány, amelyet tárolni kell. A szakrendi-betűrendes (szakrészleges) elhelye
zésnek nemcsak a rendelkezésre álló terek természetes határai szabnak gátat, hanem az
— az elsősorban külföldi nagy könyvtárak gyakorlatából leszűrhető — tapasztalat is, 
amely szerint a szakrendben felállított, több százezres könyvtömegben tétova lesz az ol
vasó, a közvetlen tájékozódás körülményessé és fáradságossá válik, a könyv-dzsungelben 
a szabadpolc eredeti célja és értelme veszik el. Az állománynak az a része, amely közvet
lenül már nem hozzáférhető, tehát amely gazdaságosabb (mechanikus) elhelyezést 
kíván,egyre nagyobb lesz. Ebben a helyzetben a szakirodalmi igények kielégítése, ameny- 
nyiben a hatékony feltárás szerszámai, a referensz eszközök is kéznél vannak, zavartala
nul megtörténhet, nyilván olyan rétegződésben, ahogyan az egyes szakirodalmi szintek
— az egyszerűbbektől az összetettebb kérdésekig — követik egymást, és lesz olyan kér
dés, amely már a szabadpolcos terek általános részlegében válaszra lel, és lesz olyan, 
amelyhez a forrásokat a belső raktárból, vagy más könyvtár állományából tudják prezen
tálni. Nehéz belátni, hogy ebben a folyamatban a szakrészleges állomány-elhelyezés 
hátráltatná a szakirodalmi információ bármely szintjén az igények kielégítését.
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Vitathatónak és mesterkéltnek tartom a cikkben azt a gondolatsort, amely me
reven szembe állítja a magyarországi könyvtárak mai szerényebb gyakorlatát a holnap
utáni technikával. Erős csapásokat osztogat az uralkodó könyvtári katalógusrendszerek 
sokszoros elmaradottságára, a gyalogtempójú irodalomkutatásra és vitézül bírálja azokat, 
akik . .a könyvtári szolgáltatásokat lényegében a mai szinten képzelik el a szakrész
legekben. Kölcsönzést és helybenhasználatot. Micsoda leszűkítés! ”

Az indulat heve és a szembeállítás — újra csak a gyakorlat példáira hivatkozva — 
túlzottnak tűnik. Félreértés ne essék, nem a bevonuló technika módszereit, a szolgál
tatási arányokat megváltoztató hatását vonom kétségbe. Ez rövidlátás lenne. De kétlem 
annak az elképzelésnek a valósságát, — és mai tennivalóinkat érintően még lefegyver
zőnek, várakozásra késztetőnek is érzem, — miszerint az új technika máról-holnapra 
teremt új helyzetet, és az fogja megoldani valamennyi jelenlegi gondunkat. Meggyőző
désem, hogy a korszerű hírközlő eszközökkel és számítógépes álló mással rendelkező 
könyvtárakban is elfér a hagyományos katalógus. Sőt! Itt a szomszédban, a grazi egye
tem központi könyvtárát tengeralatti kábelek és műholdak kapcsolják össze tekintélyes 
nemzetközi információs rendszerekkel. A számítógép terminálján egyes tudományágak 
legfrissebb irodalmának teljes, értékelt és sorrendezett világlistáját kaphatja meg pilla
natokon belül a kutató. A mikroformátum használata, a másolási technika, az elektro
nika ilyen-olyan alkalmazása mindennapossá vált tartozéka az intézménynek. És bár ez 
a könyvtár nem közművelődési könyvtár, az előtérben nézelődő laikus számára is teljesen 
nyilvánvaló, -  látva a katalógusok körül dolgozók nagy számát, a zsúfolt olvasótermeket, 
a kölcsönzőpult fényceruzás berendezésének kihasználtságát —, hogy itt — leszűkítés 
ide, leszűkítés oda — két alapvető szolgáltatás az uralkodó, a tömeges forma: a kölcsön
zés és a helybenhasználat.

Ellenvetéseimet elsősorban gyakorlati tapasztalatokra alapoztam. Kétséges, hogy 
ezzel az alapozással sikerült-e meggyőzővé tenni érveimet, de ahhoz talán hozzájárul
hattam, hogy -  Horváth Tibor kivánságának megfelelően -  kevesebb esélye legyen bár
miféle könyvtári dogma kialakulásának.
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SZAKRÉSZLEGEK A GYAKORLATBAN

SZITA FERENC

A kaposvári Megyei Könyvtár új épületbe való költözésének és megújult szervezet
ben való működésének 13-ik évében (1977) úgy láttuk, hogy az olvasók kiszolgálásának 
javítása és önmagunk munkájának korszerűsítése végett át kellene szervezni a dokumen
tumok és a berendezés rendjét a szabadpolcos olvasói terekben, ezzel is elősegítve mind 
a szakirodalmi igényekkel jelentkező, mind a csak olvasgatni óhajtó használók könnyebb 
tájékozódását az állományban, no meg az egyre szűkülő terek jobb kihasználását. Az elő
készületek során az akkor hozzáférhető szakirodalomra támaszkodhattunk. Bár már 
akkor lezajlott volna a mostani szakmai vita, hogy döntésünkben felhasználattunk volna 
eredményét! Még Mándy Gábor 1977-ben megjelent45 füzetét is alig vitattuk meg, amikor 
Kaposváron már eldöntöttük, sőt meg is valósítottuk a szakrészleges modell egyik varián
sát. Szerencsénkre a békéscsabai Megyei Könyvtár új épületének tanulmányterveit vitatva, 
szó volt egy szűkebb, kollégiális körben arról, hogy ilyen, hazai viszonylatban igazán im
pozáns méretű könyvtárban; milyen legyen a dokumentumállomány elrendezése, milyen 
mérvű legyen a szakrészlegesítés stb. Ez a szakmai beszélgetés megerősített bennünket 
abban, hogy amibe belevágtunk, azt érdemes és meg is kell valósítanunk. Voltak ugyan 
kételyeink, de a szakmai reményeink erősebbnek bizonyultak.

Hogy miért választottuk a szakrészleges megoldást? így válaszolok Horváth Tibor 
kérdéseire:

-  nagyobb gondot kívántunk, pontosabban kellett fordítanunk a szakmai tudo
mányos információk szolgáltatására saját állományunk és apparátusunk, valamint más
honnan kért információk közvetítésével egyaránt.

-  A kaposvári Megyei Könyvtár olvasószolgálati kereteit kinőtte az állomány is, 
a használók köre is, s kinőtték főképpen a könyvtári munkával szemben támasztott 
igények is. Azaz a növekvő kívánalmak miatt korszerűsíteni kellett a tevékenységet és 
ehhez hozzá kellett igazítani a szervezetet is.

-  Olyan praktikus okok is sarkalltak bennünket, hogy célszerűbb elrendezésben 
több könyvet és más dokumentumot tudunk elhelyezni a szabadpolcos térben és több 
olvasói férőhelyet nyerünk. A korábbi folyóiratolvasóból kutatótermet alakíthattunk

*A szakrészlegesítés néhány kérdése. Elvek, tapasztalatok, alternatívák, (összeáll. Mándy Gábor.) 
[közread, az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1977. 
57 p.
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ki, amely a megnövekedett helyismereti kutatások és az állomány helybeni, elmé
lyültebb használata iránti igények szaporodása miatt indokolt. A kiszolgálás szempontjá
ból is szükségesnek mutatkozott, hogy 10—15 000 kötet könyvvel többet helyezzünk el 
a szabadpolcos térben, mégpedig úgy, hogy a könyvtár viszonylag tágas, áttekinthető 
maradjon. Ez a többletállomány a kézikönyvekből és a szakirodalomból, illetve a hely- 
ismereti állomány addig raktárban őrzött köteteiből került ki.

A szolgáltatás minőségén és mennyiségén egyaránt változtatni akartunk akkor, 
amikor a hagyományos szabadpolcos teret átrendeztük és megvalósítottuk a szakrész
leges könyvtári szolgálatot. Az átrendezés maga tíz napig tartott, azonban a megelőző, 
felkészítő munka több, mint félévet vett igénybe. A szakrészlegek egy éves működése 
után kisebb igazításokat, módosításokat hajtottunk végre, de a vállalkozás egésze sike
resnek bizonyult.

A könyvtár szabadpolcos terének adottságaiból, személyi feltételeiből, az olvasói 
igényekből, s a könyvtári forgalom mutatóiból kiindulva hat szakrészleget terveztünk 
Overington egyes megoldási javaslatait követve:

1. Általános részleg: böngészdével, újság- és hírlapolvasóval, katalógusokkal, 
általános tájékoztatási ponttal, két általános tájékoztató-könyvtárossal; állo
mánya kb. 10 000 kötet könyv és 150 féle újság, hírlap, magazin.

2. Helyismereti részleg: 12 férőhelyes kutatóterem 2 mikrofilmolvasóval, jelentős 
kézikönyvtárral; itt nyert elhelyezést a Somogyi Gyűjtemény kb. 2000 kötete, 
a somogyi újságok, folyóiratok (35 cím) és egyéb kiadványok kurrens példá
nyai, mikrofilmek; 2 teljes és egy féUdőben dolgozó könyvtáros adja a szol
gálatot.

3. Társadalomtudományi szakrészleg: 8—10 000 kötet könyv, kézikönyv, 157 féle 
kurrens folyóirat, 6 férőhelyes olvasói öböl; 2 szaktájékoztató dolgozik itt, 
akik közül az egyik az olvasószolgálat vezetője.

4. Természettudományi, mezőgazdasági és műszaki szakrészleg: 8—10 000 kötet 
könyv és kézikönyv, 144 féle folyóirat, kétszer 6 férőhelyes olvasói öböl; 
személyzete egy mezőgazdasági és egy műszaki szaktájékoztató könyvtáros.

5. Művészeti és irodalmi szakrészleg: (a zenei részleggel együtt); 10—12 000 kötet 
könyv, kézikönyv, 3500 hanglemez, 500 partitúra, 95 féle folyóirat; a két 
szaktájékoztató közül az egyik a művészetek, a másik az irodalom terén ille
tékes; egy harmadik könyvtáros kezeli a zenei szolgáltatásokat. E szakrészleg
hez kapcsolódik egy kb. 30 000 kötetnyi szépirodalmi művet tartalmazó sza
badpolcos blokk. A művészeti rész 6 férőhelyes olvasói öböllel, az irodalmi rész 
egy 4 személyes olvasóasztallal, a zenei részleg 5 db 4 személyes olvasóasztal
lal fejhallgatókkal rendelkezik, ahol 6 féle műsor közül lehet választani.

Összesen tehát 16 könyvtáros látja el a 8 500 tizennégy éven felüli olvasót. Vala
mennyi szaktájékoztató könyvtáros egyetemi vagy főiskolai végzettségű, de mindegyikük 
humán szakképzettségű és érdeklődésű. A mezőgazdasági és a műszaki szaktájékoztató 
könyvtáros megfelelő tanácsadó szakembergárdára támaszkodva (MTESZ, Agrártudomá
nyi Egyesület stb.) otthonosságot szerzett a műszaki, illetve a mezőgazdasági irodalom
ban.
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A 4. és az 5. szakrészleg térbeli találkozásánál van a szaktájékoztatók munkahelye, 
amely telefonnal is fel van szerelve. Mivel két, egymást részben átfedő' műszakban dolgoz
nak, mindegyik szakrészleg egyik-egyik tájékoztató könyvtárosa ügyeletet tart, azaz mun
kája nagyobb részében az olvasók rendelkezésére áll, a katalógus használatában, az iroda
lom kiválasztásában, a raktárból felkérendő bekötött folyóiratok előteremtésében stb. 
Ügyeletén kívül az olvasóktól, intézményektől befutott kérésekre igényesebb szaktájé
koztatói munkát végeznek, irodalomkutatásokat, irodalomjegyzékeket állítanak össze, 
ajánló bibliográfiát szerkesztenek és egyéb kiadványok kéziratának elkészítésében mű
ködnek közre.

6. Gyermekrészleg: 15—20 000 kötet könyv és kézikönyv, 45 féle újság és folyó
irat, diafilmek, játékok, hanglemezhallgatási lehetőség. A kézikönyveket, 
ismeretterjesztő irodalmat és a katalógusokat befogadó övezetben 2 db 4 sze- 
Qiélyes, jegyzetelésre, tanulásra alkalmas olvasóasztal, a kisebbek részére 5 db 
5 személyes alacsonyabb olvasói asztal áll rendelkezésre. Öt könyvtáros látja 
el az évi 2 600 beiratkozott olvasót.

A szakrészlegek állományának kialakítására nagy gondot és figyelmet fordítottunk; 
a kölcsönözhető állomány előtt mindenütt a prézens anyagot (a legfontosabb és legújabb 
kézikönyvek) és a kurrens folyóiratokat helyeztük el.

Az olvasók nagy érdeklődéssel várták az átrendezés eredményét. A nyitáshoz alap
rajzzal is ismertetett írásos tájékoztatót készítettünk, amelyben megmagyaráztuk a vál
toztatás lényegét, a használat módját. Feltűnő, de egységes kivitelű feliratokkal, irányjel
zőkkel láttuk el az olvasói teret, hogy mindenki könnyen megtalálja a számára szükséges 
részleget. Azóta bebizonyosodott, hogy a szakrészlegek kialakítása jól sikerült, egy-egy 
témára vonatkozó dokumentumokat az olvasók is és a könyvtáros is könnyebben és tel
jesebben találja meg, mint a hagyományos, ETO-rendszerű állományelrendezésben. Kár, 
hogy helyhiány miatt a szakrészlegekben kézikönyveinknek csak kisebb részét tudtuk el
helyezni, többségük a központi raktárban található a bekötött folyóiratokkal együtt.

Egyébként ez az egyik legnagyobb hiányossága a könyvtárunkban végrehajtott szak- 
részlegesítésnek. Szakrészlegeinket ezért nem tartjuk igazán szakrészlegeknek, mert a 
könyveknek csak kisebb része fér el az olvasói térben, s az egyéb dokumentumok teljes 
köre (pl. a művészeti szakrészlegben a reprodukciók, diapozitívek) sem találhatók meg a 
polcon — igaz, beszerzésükre sem fordítottunk eddig még elegendő gondot.

Előnyösnek bizonyult viszont, hogy pl. a műszaki és mezőgazdasági szakrészlegben 
egymás mellé kerültek a természettudományok és az alkalmazott tudományok ilyen és 
ehhez hasonló feliratok mögött: Matematika és alkalmazása; Fizika és alkalmazása stb. 
Ennek is köszönhető, hogy a szakemberek egyre inkább felfedezik a könyvtárat, növekvő 
szakirodalmi igényeikhez megfelelő könyvet folyóiratot és információt találnak. Hiányoz
nak viszont a szakrészlegekből az analitikus különkatalógusok, főként azért, mert nincs 
férőhelyünk; egyedül csak a helytörténeti és az irodalmi, művészeti szakrészlegben vannak 
a tájékoztató munkát segítő különkatalógusok.
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A szakrészlegesítés a közművelődési, adott esetben egy több mint 200 000 köte
tes megyei könyvtárnak egy változata, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a szolgálatot 
színvonalasabban, a sokféle igényű, képzettségű használót változatos szolgáltatásokkal 
(kölcsönzéssel, helybenolvasással, szóbeli és írásbeli tájékoztatással, gyorsmásolással, 
jó katalógusokkal, bibliográfiákkal, az egész könyvtári rendszer — elsősorban az orszá
gos könyvtárak — szolgáltatásainak közvetítésével) a lehető legjobban ellássa. A gya
korlatban már legalább egy évtizede nemcsak egyszerűen könyvkölcsönzés és helyben- 
olvasás folyik egy igényesen működő megyei könyvtárban. Hogy Horváth Tibor leszű
kítésére reagáljak: igen, a szakrészlegek bevezetésével is csak kölcsönöznek és helyben 
olvasnak a használók, de ahogyan ez történik, ahogyan a szakrészleges állományelhe
lyezés, feltárás, kínálat, benne a tanácsadó, tájékoztató könyvtárosok aktív segítő köz
reműködése megvalósul, az merőben más, mint a hagyományos szabadpolcos könyvtár
ban. Az olvasó kiszolgálása, segítése, a vele való emberi kapcsolat megteremtése, a könyv
táros állandó és aktív jelenléte az olvasói térben, a használói igények gyors és lehető 
teljes kielégítésében, az jelentős változás a könyvtári munkában, minőségileg és mennyi
ségileg egyaránt. Nemcsak azért, mert a szakrészleges elhelyezésben való eligazodásra 
először meg kell tanítani a használót és segíteni kell neki később is, hanem azért is, 
mert a tájékoztató könyvtáros a könyvtár teljes feladatkörének ismeretében a maga 
szakrészlegének gondozója, fejlesztője és különféle szolgáltatásainak nyújtója. Ez pedig 
a könyvtáros személyiségét, egyéniségét, szakmai és emberi hozzáállását is alakítja, be
folyásolja. Ha úgy tetszik, a mai racionalizált munkamegosztásban az egyéni érdekeltség 
kerül előtérbe ezzel, hogy a szakrészleg üzemeltetése a könyvtárat váratlanul és nap mint 
nap, sőt óráról órára könnyebben vagy nehezebben megoldható feladatok elé állítja, 
de egyben gondoskodva a megoldással járó sikerélményről is.

Már most is szükséges, de a feladatok várható növekedésével mindinkább szükséges
sé válik, hogy ne csupán intézményi kapcsolat legyen a szakrészlegesített közművelődési 
könyvtár és az országos szakkönyvtárak s a könyvtári rendszer egyéb központi egységei 
között, hanem a szakrészlegek tájékoztatói a partnerkönyvtárak, információs központok
szakkönyvtárosaival egyénileg is megfelelő kapcsolatokat alakítsanak ki. Ez jelenleg és 
egyelőre könyvtárközi kölcsönzés, levelezés, néha telefon révén megvalósuló kapcsolatot 
jelent, de később — ahogy ezt 6. ötéves tervünkben már némi bizonytalansággal ugyan, 
de mégis előirányoztuk, -  a számítógépes adattárolás és információkezelés korszakában 
más formákban is kiteljesedhet. Távlatilag tehát egy „A” típusú közművelődési könyvtár 
szakkönyvtári funkciót is betölthet -  s kell is, hogy betöltsön -  a hazai és nemzetközi 
könyvtári és információs szolgáltatások fogadásával és a használókhoz való továbbítá
sával.

A megyei könyvtárnak az adott megyén belül az igények 70—80%-át ki kell tudni 
elégíteni. Ezt meg is teszi; a fennmaradó, valóban magas szintű igényeket pedig a kapcso
latrendszere, könyvtári tájékozottsága és leleményessége révén — s nem utolsó sorban — 
a korszerű technika segítségével rövid úton, néhány nap — a későbbiekben pedig még 
rövidebb idő — alatt tudja kielégíteni. (Könyvtárunk pl. ez év végére már telexszel is 
fog rendelkezni.) De hiba lett volna arra az álláspontra helyezkedni, hogy csak akkor 
változtatunk szolgálatatásaink rendszerén, ha ahhoz a legkedvezőbb feltételek már biz
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tosítottak lesznek. Ha az elmúlt harminc év alatt minden új lépésnél, változtatásnál a 
működési és személyi feltételek teljességére vártunk volna, akkor alig jutottunk volna el 
a közművelődési könyvtári szolgálatunk mai szintjéig. Ezt ma már nemcsak a statisztikai
lag mérhető eredmények, hanem a befutó információs kérések sokfélesége, kielégítésük 
javuló aránya, a könyvtári munka igényességének növekedése is igazolja.

Soha nem is tételeztük fel, és ma sem gondoljuk, hogy egy megyei könyvtár szak
részlege képes minden szakirodalmi kérdés önálló megoldására. Nem szakkönyvtár, 
de a megyén belül betölt bizonyos szakkönyvtári funkciókat. A megyei könyvtár egy jól 
kiépített, de még nem jól funkcionáló országos könyvtári rendszer tagja. Hogy hogyan és 
milyen színvonalon dolgozó tagja, ez saját szervezésétől, belső rendszerétől is függ. 
A szaktájékoztatók, együtt a maguk által gondozott szakrészlegekkel a megyei könyvtár 
kinyújtott csápjai, érzékeny antennái, hogy felfogják, sőt felkeltsék a szakirodalmi igé
nyeket és gyorsan ki is tudják azokat elégíteni, akár saját forrásokból, akár mások szol
gáltatásainak közvetítésével.

Öt év tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a kaposvári Megyei Könyvtár szak- 
részlegesítése nem a legideálisabb, elsősorban a rendelkezésre álló könyvtári alapterület 
korlátozottsága miatt. Ennek ellenére a szabadpolcos tér funkcionális rendjét, barátsá
gosságát, áttekinthetőségét» sikerült megteremteni a szakrészlegesítés jelenlegi szintjén. 
Bebizonyosodott azonban, hogy megyei könyvtárban csak akkor lehet igazi értelemben 
vett szakrészleges elhelyezést és szolgáltatást megvalósítani, ha az épület egészének alap
területe legalább 4—6000 m2 , s ennek fele az olvasószolgálat rendelkezésére áll. Kisebb 
könyvtárakban csak egy-egy állományrész és a hozzá kapcsolódó szolgálat szakrészleggé 
való szervezése képzelhető el.

Jobbak lennének a kaposvári szakrészlegek is, ha mindegyiknek a jelenlegi 70—100 
m2 helyett legalább kétszer akkora alapterületen tudnánk helyet biztosítani. így lehető
vé válna gazdagabb kézikönyvtári anyag és prézens állomány szabadpolcos elhelyezése, 
s a nem hagyományos dokumentumok is megjelenthetnének az egyes szakterületekhez 
tartozó teljes folyóiratállománnyal együtt az olvasói terekben. Mindegyik szakrészleg
ben indokolt lenne kutatófülkét kialakítani 1—2 fő részére, a szükséges technikai fel
szereléssel (írógép, mikrofílmleolvasó, videoberendezés stb.) együtt. Asztali dianézők
re lenne szükség legalább a művészeti szakrészben. Az általános tájékoztatáshoz a teljes 
katalógusokhoz kapcsolódhatna a terminál, a számítógépes adatközlés, információkeresés 
és továbbítás eszközeként. A kölcsönzőpult mellett (és nem a sokszorosítóban) kellene a 
gyorsmásoló berendezésnek önkiszolgáló módon működni. Minderre majd a Megyei 
Könyvtár tervezett bővítésekor lehet sort keríteni. Két évvel ezelőtt Urbán László kiváló 
tanulmánytervet készített a bővítéshez, de megvalósítására egyelőre várnunk kell.

Mindent összevéve nem bántuk meg, hogy szakrészlegesítettük a könyvtári szol
gálatunkat, mert könyvtárosaink egyéni felelőssége és önállósága kifejlődött, mert a do
kumentumokat az olvasók számára kedvezőbb elrendezésben nyújthatjuk. Nem bántuk 
meg még akkor sem, ha a szakrészleges üzemmód több munkát jelent, s ha a megvalósítás 
messze van az ideálistól. Mindenesetre megtettük az első lépéseket.

Tapasztalataink alapján állítjuk -  erre a vita alapján gyakorlati vizsgálódásra is 
szívesen rendelkezésre állunk — hogy a szakrészlegesítés a technikai és elhelyezési adott
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ságok, valamint a személyi feltételek számára kedvező szervezeti keretet nyújt a hasz
nálói igények hasznos és hatékony kielégítésére, az olvasói igényesség, a könyvtárhasz
nálati készség elmélyítésére. A szakirodalmi ellátó szerepet is betöltő megyei könyvtár 
ennek révén a könyvtári rendszer jól működő egységeként képes teljesíteni a tőle el
várt sokirányú feladatokat már ma is, s holnap még inkább az információs technika vár
ható fejlődésével.

* * *

SHARMA, S.: Influence of SES upon reading interest (RI) among 
graduate students of Garhwal region (India).

Az olvasói szokások és az olvasói érdeklődés

Az ember az egyetlen olvasó állat, az olvasás az emberi lényeg megőrzésének egyik 
leghathatósabb biztosítéka. Az olvasó ember képet kaphat magáról és a világról, a nyom
tatott szöveg befogadójaként pedig szellemi cselekvés részese lehet. Egy ország fejlődése 
nagymértékben függ attól, hogyan értékelik ott az olvasást. Sharma kutatása betekintést 
enged az olvasás szempontjából legfontosabb réteg, a felserdülő és felnőtté érő fiatalság 
olvasási szokásaiba és olvasói érdeklődésébe. Ok és okozat is lehetnek az olvasási szoká
sok és az olvasói érdeklődés, valamint az intelligencia, a motiváció, az életkor, a nem és 
az érettség. Ez a kutatás azon az előfeltevésen alapul, hogy az olvasás mennyisége és mi
nősége és az olvasó társadalmi-gazdasági háttere kölcsönösen meghatározzák egymást. 
Amit bizonyítani szeretne első lépésként, az a szociológiai tényezők hatása az olvasásra.

A 67 kérdést tartalmazó kérdőívet a félezer 16 és 24 év közötti tanuló 20—30 fős 
csoportokban töltötte ki. A diákok a Garhwal egyetem bölcsészettudományi, természet- 
tudományi és közgazdasági karainak hallgatóiból kerültek ki. A lányok a társadalmi 
ranglétra magasabb fokain álló családokból érkeztek, mint a fiúk. A társadalmi-gazda
sági helyzet és az olvasói érdeklődés között szorosabb a kapcsolat, mint az előbbi, meg
határozóként feltételezett tényező és az olvasási szokások között. Az olvasás és a szocio
lógiai tényező között a lányok körében észlelhető erősebb összefüggés. Különböző erős
ségű összefüggéseket tapasztaltak a különböző vidékekről származó diákok csoportjai
ban, ami a nem és a lokalitás mégha tározó szerepére utal. Az indiai kutatás tehát meg
erősítette azokat a megállapításokat, amelyek angol, amerikai, magyar, szovjet, új-zélandi, 
olasz, francia kutatók írásaiban olvashatók. Igazolva látszik az a feltételezés is, mely 
szerint a családi környezet igen jelentős mértékben befolyásolja mind az olvasás mind a 
tanulás alakulását, méghozzá egy irányban: a magasabb társadalmi státus eredményesebb 
iskolai előmenetellel és magasabb olvasási kultúrával jár együtt. A kérdés elmélyültebb 
tanulmányozásához a mintának az alacsonyabb társadalmi rétegekből származó fiatalok
kal való kibővítése látszik szükségesnek. KAMARÁS ISTVÁN tömörítése/
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GONDOLATOK AZ OSZTÁLYOZÁS KÉRDÉSEIRŐL

DIENES GEDEONNÉ

A FID Osztályozáskutatási Bizottsága 1982. június 28. és július 2. között tartotta 
negyedik nemzetközi konferenciáját. Az elsőt 1957-ben Dorking-ban, a másodikat 1964- 
ben Elsinoreben, a harmadikat 1975-ben Bombayban tartották. A konferenciákon el
hangzott előadások tanulmánykötetei1' 2,3 jól tükrözik azokat az elméleti és gyakorlati 
törekvéseket, melyek az elmúlt évtizedekben a könyvtárakban felhalmozott óriási isme
retanyag rendszerezésével, osztályozásával foglalkoztak abból a célból, hogy a felhasz
náló hatékonyan tudja kiválasztani a számára fontos és szükséges ismereteket.

Az előadásokban szó volt általános osztályozáselméleti kérdésekről, az osztályozás 
szemantikai és fogalmi alapjairól, és azok rendszerezési lehetőségeiről, az osztályozás és 
indexelés problémáiról, az osztályozást és a természetes nyelvet használó számítógépes 
információs rendszerekről.

Az általános osztályozáselmélet terén jelentős munka 7. Dahlberg analitikus foga
lomelmélete/ melyben vizsgálja a fogalmak jellemzőit, sajátosságait. Felállít négy fogal
mi alapkategóriát és tizenkét alkategóriát. Különbséget tesz fogalom és annak termé
szetes nyelvi megjelenési formája (szó, kifejezés) között, melyet designationak nevez. 
Véleménye szerint az osztályozási rendszerek alkotóelemei a fogalmak és nem a desig
nation Ha ez a tétel igaz, akkor bármely nyelven megadott designatio helyettesíthető 
a fogalmak kódolt formájával, és ez a fogalom-jelzetelés lehetne — I. Dahlberg szerint — 
egy nemzetközileg érthető és elfogadható fogalmi nyelvnek alapja.

I. Dalhbergnek ez az elméleti meggondolása adta az alapot ahhoz, hogy bekap
csolódjék az UNISIST által meghirdetett egyetemes tudományos információs rendszer 
munkálataiba. Elemezte az információs nyelvek összehasonlíthatóságának lehetőségeit 
és módszeréit és az Unesco megbízásából kidolgozta az információs nyelvek közötti 
kompatibilitás irányelveit a társadalomtudományok területén.5

A fogalmi osztályozási rendszerekkel foglalkozva Eric de Grolier6 tanulmányában 
arra a következtetésre jut, hogy minden osztályozás, így a könyvtári osztályozás is függ
vénye a társadalmi környezetnek és mindig valamely adott korszak sajátos kultúrájának, 
ismereteinek és értékeinek tárháza, tükröződése. Példa erre a „Humán tudományok” 
és „Társadalomtudományok” fogalmi köre, melynek határai koronként, sőt országon
ként változnak. Problémát jelentenek az osztályozásnál az ún. „határtudományok” is, 
mint pl. a földrajz, nukleáris biológia, szociálbiológia vagy a napjainkban előtérbe került 
új ismeretág^a környezetvédelem. Nyüvánvaló, hogy hierarchikus osztályozási rendsze
rekben ezek a tudományágak csak kompromisszum árán helyezhetők el.
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De Grolier augsburgi előadásának következtetései között találunk még egy rövid, 
de figyelemreméltó megállapítást, melyben a makrodokumentumok (könyvek) és mikro- 
dokumentumok (pl. folyóiratcikkek) közötti strukturális különbségre hívja fel a figyel
met és kétségbe vonja, hogy lehetne olyan osztályozási rendszert létrehozni, mely alkal
mas lenne mindkét dokumentumfajta közös tartalmi feltárására. Kétségtelen, hogy a mak
ro- és mikrodokumentumok feltárásánál mutatkozó különbségek, valamint a szaktudo
mányok sajátos strukturális felépítésében mutatkozó eltérések hatására az elmúlt évtize
dekben szép számmal jelentek meg speciális, ágazati osztályozási rendszerek és tezauru
szok, mint pl. az INIS Thesaurus, az UNESCO International Thesaurus of Cultural Deve
lopment. Ezzel kapcsolatban a FID/CR Elsinore-i konferenciáján 1969-ben S. R. Ran- 
ganathan „Általános és speciális osztályozási rendszerek” c. előadásában kifejtette, hogy 
helytelen lenne az általános és speciális osztályozási rendszereket egymással szembeállí
tani vagy akár az egyiket a másik rovására kijátszani.7 Kétségtelen, hogy az ágazati osz
tályozási rendszerek vagy tezauruszok kialakítása sok párhuzamos munkát eredményez. 
Az is vitathatatlan, hogy ezek a rendszerek különböző osztályozási elveket, eltérő jelze- 
telési módszereket alkalmaznak. Ennek ellenére Ranganathan nem vitatja ezek létjogosult
ságát, sőt ezek felhasználásával, koordinálásával képzeli el egy általános és egyetemes osz
tályozási rendszer kialakítását. Véleménye szerint csak rendszeres nemzetközi team-mun
kával alakítható ki egy egyetemes, minden tudományágra kiteijedő és nemzetközi mére
tekben használható osztályozási rendszer. Ezt az elképzelést fejlesztették tovább az augs
burgi konferencián az osztályozási rendszerek általános alapelveiről elhangzott előadá
sok is.

A FID/CR konferenciák anyagából képet nyerhetünk arról is, hogy a legáltaláno
sabban használt egyetemes osztályozási rendszerek terén milyen fejlesztési munkák foly
nak napjainkban. Az ETO, mely főleg Nyugat- és Kelet-Európa könyvtáraiban használt 
osztályozási rendszer, nem szükségszerűen a legjobb és nem is az egyetlen használható 
hierarchikus rendszer könyvtárak számára. M. Rigby tanulmányai alapján® úgy tűnik, 
viszont, hogy egyik legalkalmasabb rendszer a műszaki szakirodalom osztályozására, a 
tudományos-technikai irodalom indexelésére.

Kétségtelen előnye az ETO-nak, hogy a FID szakemberekből álló nemzetközi 
bizottságaiban, századunk második felében a modem tudományos követelményeknek 
megfelelően strukturális változtatásokat tudott érvényesíteni ott, ahol erre szükség volt. 
Ilyen bizottság a FID/C 3, mely a társadalomtudományok osztályainak revíziós feladatait 
látja el, megoldva egyes kérdéseket mint pl. a 33 Közgazdaságtan, dolgozva a 32 Politika 
és Szociológia területén stb. A számítástechnika könyvtári térhódításának hatására a 
negyvenes évek második felétől egyre több országban folytak kísérletek az ETO rendszer 
számítógépes alkalmazására. 1980-ra a FID arról számolt be, hogy 30 országban 72 kí
sérleti vagy működő automatizált rendszer használta az ETO-t. Különösen szép eredmé
nyeket mutattak fel ezen a téren a skandináv országokban, ahol különböző területeken és 
módokon használják az ETO-t a könyvtárak automatizált rendszereiben, pl. a számítógépes 
katalogizálásban, nyomtatott könyvtári katalógusok előállításában^ könyvtárközi köl
csönzésben, figyelőszolgálatokban és bibliográfiai összeállításoknál. Különös előnye az 
ETO-nak a soknyelvű környezet. A könyvtárak saját nemzeti nyelvükön készítettek in-
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dexet az ETO-hoz és így összeáll az ETO többnyelvű indexe, mely az online keresés 
hatékony eszköze. Ez a munka szakterületenként egyre teljesebbé válik. A Világmeteo
rológiai Szervezet 1966-ban négy nyelvű (angol, francia, spanyol és orosz) meteorológiai 
„szótárt” adott ki, melyben az ETO számok mellett négy nyelven adta meg a terminoló
giát és melyhez nyelvenként külön betűrendes mutatót is készített.9

Hazánkban kevéssé ismert és Európában is csak Angliában terjedt el az amerikai 
osztályozási rendszer a Bibliographic Classiciflcation (BC) vagy más néven BLISS-rend- 
szer, melyről széles körű felhasználtsága alapján a FID/CR konferenciákon állandó tá
jékoztatást adtak. (Henry Evelyn BLISS (1870—1955) rendszere: egyetlen ember műve. 
1935-ben adta ki rendszerének alapsémáját és a négykötetes osztályozási rendszer 1940- 
1953 között jelent meg.) Bliss abból a meggondolásból indult ki, hogy a könyvtárak 
olyan tudományos intézmények, melyeknek osztályozási rendszerre van szükségük rész
ben a könyvek raktári elhelyezéséhez, részben a szakirodalom tartalmi feltárásához. 
Az osztályozás pedig magában a természetben gyökeredzik, sok tekintetben analóg 
azzal és bár minden rendszer apró részleteiben változó lehet, maga a nagy építmény, 
ha jól van szerkesztve változatlan marad. Rendszerének fő alapelve a fokozatos aláren
deltség vagy ahogyan ő nevezi gradáció. Ennek az elvnek az alapján racionális egymás
utánba rakja az osztályozandó témákat, tudományágakat aszerint, hogy egy-egy tudo
mányág létezése mennyiben függ egy másik tudományág megállapításaitól. Vagyis az 
egyes tudományágakat az evolúciós fokozatosság alapján rendezi. Például a szaktudo
mányok az általános tudományokból erednek és ezért Bliss rendszerében a természet- 
tudományok kapják az első helyet és ezen belül is a fizika, mert ez a legalapvetőbb 
természeti jelenségekkel foglalkozik. Ezt követi a kémia, mert a kémiai jelenségek bi
zonyos fokig a fizika eredményeitől függnek, majd az asztrológia, a biológia, botanika 
és zoológia következik.

Tekintettel arra, hogy a BC rendszert széles körben alkalmazzák, fejlesztésével és 
karbantartásával állandóan foglalkoznak: 1950—60 között a londoni Osztályozáskutatá
si csoport kidolgozta a rendszer osztályba-sorolásának elveit, melyet Bliss még nem 
dolgozott ki és elhatározták, hogy Ranganathan elvei alapján elkészítik a rendszer egyes 
osztályainak fazettás struktúráját. A lefektetett elvek alapján 1969-ben indult meg 
az a reviziós munka, melynek eredményeképpen a közeljövőben jelenik meg BC 2 néven 
a rendszer új változata.10

1963-ban a Brit Osztályozáskutatási Bizottság megbízást kapott egy új általános 
osztályozási rendszer elméleti alapjainak kidolgozására. Az elképzelések szerint az új 
osztályozási rendszernek alkalmasnak kellene lenni a könyvek kézikönyvtári, illetve 
raktári rendszerezésére éppen úgy, mint a dokumentumok tartalmi feltárására, bibliog
ráfiák készítésére és az információk számítógépes visszakeresésére. Derek Austin beszá
molója szerint11 a kisérlet azt bizonyította, hogy ilyen osztályozási rendszer kialakítása 
lehetetlen, de a munka egyes részeredményei alkalmasak voltak arra, hogy létrehozzák 
a Brit Nemzeti Bibliográfia számítógépes index-rendszerét a PRECIS-t, melyet ma is 
használnak.

Az elmúlt két évtizedben ugrásszerűen megnőtt az olyan információs rendszerek, 
adatbankok száma, amelyek vagy saját osztályozási rendszert, tezauruszt használnak
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vagy semmilyen rendszerezési elvet sem alkalmaznak. Ez a tény egyre sürgetőbben kö
vetelte egy egyetemes, átfogó rendszer kidolgozását, amelyet ha általánosan alkalmaz
nak, és kielégíti az interdiszciplináris követelményeket, nemzetközi kapcsolódó-eszkö
zül szolgálhat az egyes rendszerek között. Egy ilyen rendszer kidolgozását tűzte maga 
elé a FID/UNESCO UNISIST programja 1973-ban és ennek keretében látott napvilágot 
a Broad System of Ordering tervezete 1975-ben, első változata 1976-ban, második és 
harmadik változata 1977-ben, illetve 1978-ban.

A rendszer az ismeret ágakat, tudományokat az általánosítás különböző szintjén 
csoportosítja egy olyan strukturált rendszerben, melynek felépítése egyszerű és alacso
nyabb hierarchia-szintű, mint a létező egyetemes osztályozási rendszerek. E cél érdeké
ben hármas hierarchia-szintű rendszert építettek ki, melyben az ismereteket három fő 
csoportosítási elv alapján osztályozták: 1. módszertani tudományok, melyek sok terü
leten alkalmazhatók (Area 100); 2. a tudományok felsorolása a jelenség és entitások 
komplexitásának sorrendjében, kezdve a fizikai tudományokkal, melyet az élettel kap
csolatos tudományok és a társadalomtudományok követnek (Area 200—588) végül 3. 
azon ismeretek, amelyek valamely termékkel foglalkoznak pl. technológia, nyelvészet, 
művészet vagy szellemi termékek (Area 600—992). A rendszer fazettás: három általá
nosan alkalmazható fazettát dolgoztak ki: a formai, a hely- és az időfazettát. Ezen kí
vül az egyes szakcsoportokon belül az ismeretek következő fazettás csoportosítását al
kalmazták: eszközök, műveletek, folyamatok, részek, célok. Az összetett fogalmakat a 
szakjelzetek kombinációjával lehet kifejezni, melyhez a kiadvány részletes módszertani 
utasítást ad.12

Hogy a meglehetősen sok emberi és anyagi ráfordítással kialakított rendszert 
gyakorlatban hol és milyen eredménnyel alkalmazzák, erről ma még korai lenne 
beszélni.

Amikor a könyvtári osztályozásról beszélünk, akkor világosan meg kell határoz
nunk az osztályozás célját. Amint ezt a FID/CR harmadik konferenciájának ajánlásaiban 
olvashatjuk, a könyvtári osztályozás a következő célokat szolgálhatja:

a) könyvek raktári, kézikönyvtári elhelyezése ;
b) könyvek katalogizálása, bibliográfiák összeállítása;
c) gépesített vagy félig-gépesített információs rendszerek működtetése;
d) faktografikus adatok visszakeresése.

Az első két célt -  könyvek kézikönyvtári elhelyezése és katalogizálása — szolgáló osz
tályozási rendszerek az elmúlt évszázadban szép számmal kifejlődtek, és többségük 
kielégítően szolgálta a könyvtárakat hagyományos feladatai betöltésében az adott ország 
szellemi és kulturális örökségének megőrzésénél és feltárásánál. Az elmúlt évtizedekben 
azonban a könyvtárak feladatköre kibővült: a könyvtáraknak ma már gyorsan, aktívan 
kezdeményező módon kell a tudomány és a gyakorlati élet információ-igényét kielégí
teni. Vagyis kialakult, vagy kialakulóban van a „dinamikus” könyvtártípus, mely alkal
mazkodva a gyorsuló idő követelményeihez és felhasználva a számítástechnika nyújtotta 
lehetőségeket; kilép a könyvtár falai közül: eljuttatja az információt a felhasználó író
asztalára, otthonába és megteremti a közvetlen kapcsolatot az egymástól távol fekvő 
információs központok között is. Ennek a dinamikus könyvtártípusnak a fő jellemzőit 
H. Borko13 a következőkben foglalja össze:
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A könyvtárak cédulakatalógusaikat géppel olvasható adatbázisokra váltják át. 
Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a számítógépből válogathat. Ezek az adatbázisok egye
lőre egymástól függetlenül működnek és ez a felhasználóra újabb terhet ró: meg kell ta
nulnia az egyes adatbázisok egymástól eltérő használatát, keresési módszerét.

A felhasználót a könyvtárak a számítógép terminálja elé ültetik és így megszakad 
a közvetlen kapcsolata a könyvtárral. Nem válogathat közvetlenül a könyvtár polcain 
lévő könyvekből, kapcsolata a könyvtárral mechnikussá, gépiessé válik.

A rendszer működtetése érdekében a könyvtárak félig automatizált tartalmi elem
zési módszert, indexelési technikát dolgoznak ki a dokumentum természetes nyelvének 
felhasználásával. A dokumentumok fogalomkészletei sokszor meglehetősen eltérőek. 
Ebből a fogalomkészletből a könyvtárak, információs központok visszakereső struktu
rált szótárak, tezauruszok tömegét gyártották az elmúlt évtizedekben. A felhasználó
nak tehát strukturált szókészletben kell megtalálni a számára legmegfelelőbbnek látszó 
fogalmat, mely aztán összeköti a számítógép dokumentum-file-jával. Az online szol
gáltatásnak tehát nincs szüksége osztályozási rendszerre, anélkül is hatékonyan működik.

Korunk nagy múlttal rendelkező könyvtárai tehát ellentmondásos helyzetben 
vannak: egyrészt statikus osztályozási rendszereket használnak hagyományos, klasszikus 
feladataik, másrészt természetes nyelvet, dinamikus információszolgáltatási feladataik 
ellátásánál. Ez a lehetőség a távoli jövőben nyilván megszüntethető, de kétségtelenül 
jelentős erőfeszítéseket követel. És hogy a felhasználó számára hasznos lesz-e, ezt csak 
a gyakorlat döntheti el.

Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy az osztályozás terén a világban különböző 
tendenciák mutatkoznak: 1. a hagyományos rendszereket a tudományok, ismeretek mai 
követelményeinek megfelelően modernizálni; 2. új osztályozási rendszereket létrehozni. 
Emellett a természetes nyelvet használó számítógépes rendszerek jelentős és szép számú 
tezaurusz készítési feladatot adtak a szakembereknek.

Kialakult és egyre sürgetőbbé váló igény: szükség lenne egyetemes, átfogó infor
mációs rendszerre, közös információs nyelvre, de legalábbis a meglévő nyelvek közötti 
kapcsolat megteremtésére. Ennek érdekében kellene további együttes nemzetközi erő
feszítéseket tenni, hogy ez a cél ne vesszen el a beláthatatlan jövőben.
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NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS ÜLÉS
BUDAPESTEN

1982. október 19. és 22. között Budapesten tartotta ülését a Nemzetközi Társa
dalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottság (International Committee 
for Social Science Information and Documentation -  ICSSID). Akik ismerik és hasz
nálják a londoni Tavistock kiadó által gondozott, négy sorozatból álló nemzetközi tár
sadalomtudományi bibliográfiát, az International Bibliography o f  the Social Sciences-1, 
azok számára minden bizonnyal jól ismert az Unesco támogatásával 1980-ban létrejött 
nem kormányközi nemzetközi szervezet is, amelynek egyik fő tevékenységi területe 
éppen az említett bibliográfia szerkesztése, ill. kiadatása. De nem lehet ismeretlen a Bi
zottság azok előtt sem, akik érdeklődnek a nemzetközi társadalomtudományi informá
ciós és dokumentációs együttműködés iránt, hiszen az ICSSID a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben is a kelet-nyugati információs együttműködés fejlesztése mellett lép fel, s 
aktívan közreműködik a nemzetközi kapcsolatok e téren való elősegítésében.

A budapesti ülés is a Bizottság immáron hagyományosnak tekinthető célkitűzései
nek megfelelően zajlott le: Kanadától Lengyelországig, a Szovjetúniótól Nagy-Britanniáig, 
számos ország képviselői jelentek meg. A tanácskozás tehát valóban nemzetközi jellegű 
volt, s külön örömet jelenthetett a hazai könyvtári-információs szakma számára, hogy 
az MTA Közgazdasági Információs Szolgálata által zökkenőmentesen szervezett talál
kozón magyar meghívottak is részt vehettek.
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Munkabizottsági üléseire és a plenáris ülésre az ICSSID meglehetősen zsúfolt napi
rendet állított össze. A megbeszélések előterében a nemzetközi társadalomtudományi 
bibliográfia gépesítésével kapcsolatos feladatok álltak. A bibliográfia számítógépes úton 
való előállítására, ill. a megfelelő gépi adatbázis létrehozására már 1969-ben megkezdőd
tek a kísérletek, de csak 1978-tól terjedtek el azok a kisszámítógépek, amelyek megfelelő 
tárolási kapacitás és a szerényebb költségvetésű információs szervezetek számára elérhető 
árak mellett a decentralizált input és a központi szolgáltatás összeegyeztetésének meg
oldására alkalmasak. 1979-től indult meg a közgazdasági sorozat gépi adatbázisának elő
állítása, amely adatbázis ma már több mint 25 ezer rekordból, bibliográfiai egységből 
áll Az adatbázist -  kísérleti jelleggel — a kanadai QL rendszer révén tették alkalmassá 
gépi visszakeresésre. Fokozatosan mind a négy sorozat (közgazdaság, szociológia, antro
pológia, politikatudomány) gépi adathordozón való rögzítésére sor kerül majd, amely 
azonban számos technikai jo g i, szervezeti, pénzügyi és egyéb problémát vet fel. (Jól jel
lemzi egyébként a Bizottság tevékenységének jellegét, hogy az ülésen fogadták el a bibli
ográfiák számítógépes adatfelvételi lapjainak tervezetét, de szó esett a jelzett problémák
ról a jelenlegi nyomtatott változat és a kialakításra kerülő gépi adatbázis egymásrahatása 
nyomán várhatóan keletkező változásokkal összefüggésben is.)

Tevékenységének gördülékenyebbé és hatékonyabbá tételéhez az ICSSID a jövőben 
még inkább támaszkodni szándékozik a „nemzeti levelezők”, azaz a különböző országok
ban működő adatszolgáltatók hálózatára. A „nemzeti levelezők” körének kibővítése a 
Bizottság által gondozott kiadványok nemzetközi jellegét erősíti, s ugyanakkor az ezzel 
kapcsolatos változások részben a nemzetközi társadalomtudományi bibliográfia számí
tógépi előállításával is összefüggésben állnak.

A résztvevők megvitatták a Bizottság és az Unesco közötti kapcsolat különböző 
aspektusait, különös tekintettel az Unesco 1984-1989-re vonatkozó középtávú tervének 
társadalomtudományi információt érintő részére.

Az eddigi tapasztalatok alapján a Bizottság úgy határozott, hogy folytatni kell a 
társadalomtudományi bibliográfiai szolgáltatások közötti együttműködést, s ennek ér
dekében ismét összehívja a szakterület nemzetközi bibliográfiáinak főszerkesztőit. 
Az együttműködés egyik fő feladata a nagy nemzetközi bibliográfiák által feldolgozott 
folyóiratok közös jegyzékének összeállítása. E projektum végrehajtása annál is inkább 
fontos, mivel a társadalomtudományi folyóiratok Unesco által megjelentetett „világ- 
jegyzékével” kapcsolatban az ülés résztvevői -  és a terület szakértői — bíráló megjegyzé
sekkel éltek. A „világjegyzéknek” az említett projektum végrehajtása utáni újabb kiadása 
révén jó néhány fogyatékosság kiküszöbölésére nyílna mód.

Számos más szervezeti, kiadási és pénzügyi kérdés megvitatása mellett a Bizottság 
ülésén új vezetőség választására is sor került; az ICSSID elnökévé Földi Tamást, a vezető
ség tagjaivá pedig J. Black (Kanada), G. d'Ydevalle (Belgium) és R. Mdivani (Szovjet
unió) bizottsági tagokat választották.

HEGEDŰS PÉTER 
tudósítása
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Az alábbi három írással lapunk azon ígéretének teszünk eleget, amely szerint 
a rendszeresen működő testületek, a könyvtárügy egészét érintő intézmények 
tevékenységével megismertetjük olvasóinkat. Most az OKT, a KMK és a 
Tanácsi Közművelődési Könyvtárak Igazgatótanácsa munkájának ismertetésére 
kerül sor. A Szakszervezeti Könyvtárigazgatók Tanácsának munkáját is e szá
munkban szerettük volna bemutatni, technikai okokból azonban a cikk nem 
érkezett el hozzánk időben, így azt legközelebbi számunkban pótoljuk. 
( -  a szerk.)

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 
1982. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

PAPP ISTVÁN

Laptársunk, a sűrűbben jelentkező, nagyobb olvasótábornak és rövidebb átfutási 
időnek örvendő „Könyvtáros” c. folyóirat szerkesztőségének előzékenysége felment az 
alól a kötelezettség alól, hogy mint az OKT titkára részletes beszámolót adjak a testület 
múlt évi munkájáról, bár olvasóink joggal várhatnánk ezt a tájékoztatást attól a folyó
irattól, amelynek borítóján és címlapján egyik tulajdonosként az Országos Könyvtárügyi 
Tanács szerepel. Ugyanis éppen a könyvtárosközönség gyorsabb és teljesebb tájékoztatá
sa végett célszerűbb megoldásnak látszott folyamatosan közreadni az OKT fórumokról 
szóló beszámolókat a lehető legrövidebb időn belül, a tömörség kívánalmának is eleget 
téve, mégis a lehető tartalmi teljességgel. így az érdeklődőket a „Könyvtáros” 1982. 
7., 9. és 12., valamint 1983. 1 -4 . számához irányíthatom, mert az azokban található 
egy-két oldalas közleményekből teljes képet kaphatnak arról, mi is történt az OKT keretei 
között, milyen témák szerepeltek a plénum, a tagozatok, az elnökség napirendjén, s mi
lyen eredménnyel zárultak a viták, megbeszélések. Ezért csak emlékeztetőül álljanak itt 
azok a témák, amelyek a plénum vagy a tagozatok elé kerültek:

-- könyvtári szakfelügyelet (plénum, 1982. június 17.),
-  szakterületi könyvtárközi együttműködés (tájékoztatási és szakkönyvtári ta

gozat, 1982. június 11.),
-  területi könyvtárközi együttműködés (közművelődési és iskolai könyvtári tago

zat, 1982. június 9.),
-  az iskolai könyvtárak fejlesztési irányelvei (közművelődési és iskolai könyvtári 

tagozat, 1982. november 2.).
Mint e rövid felsorolásból kitetszik, a tagság egészét foglalkoztató fórumok nem 

mutattak fel különösebb aktivitást. Mondhatnánk persze azt is, hogy minél kevesebb az 
ülésezés, annál több idő jut a dologra, mégis, ha a válaszra váró problémák számát tekint
jük, nagyon is indokolt lett volna még néhány alkalommal összeülni. Amiért erre nem ke-
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rült sor, annak elsősorban az az oka, hogy a IV. országos könyvtárügyi konferencia 
(1981.) tartalmi előkészítése és lebonyolítása az OKT energiáit is meglehetősen igénybe 
vette, s a konferencia utórezgései közepette csak 1982. elején tekintette át egyelőre a 
legsürgetőbb tennivalókat, s adott megbízást egyes kérdéskörök kidolgozására; természe
tes, hogy a késve kezdett munkálatok áthúzódtak 1983-ra.

Annál nagyobb buzgalmat tanúsított az elnökség, amely hét alkalommal találko
zott, szeptembertől kezdve minden hónapban. A gyakori elnökségi üléseket főként az 
intézkedést vagy állásfoglalást kívánó ügyek indokolták, de talán az elnökség munka
stílusának a megváltozása is eredményezte. Ez évben sikerült valóra váltani azt a régi 
elhatározást, hogy mielőtt plénum vagy tagozat elé kerül megvitatásra egy előterjesztés, 
az elnökség tegye meg a maga észrevételeit, lehetőleg még a végleges formábaöntés előtt. 
Korántsem jelentett valamiféle cenzúrát a szerzői vázlatok megbeszélése, inkább a néze
tek egyeztetését, bizonyos hangsúlyok elhelyezését, újabb szempontok beépítését stb., 
vagyis a szerzők munkájának a segítését. Minden valószínűség szerint — legalábbis a ta
pasztalatok erre intenek, -  rendszeressé kell tenni a havi elnökségi üléseket, hogy a rit
kábban mozgósítható plenáris és tagozati fórumok között és mellett az OKT könyvtár
politikai tanácsadó szerepe folyamatosabban és operatívabban érvényesülhessen.

Ilyen és ehhez hasonló megfontolások vezettek el ahhoz az igényhez, hogy érde
mes lenne újra átgondolni az OKT feladatkörét, szervezetét, működését éppen abból 
a szempontból, miképpen tudná még hatékonyabban segíteni az ágazati könyvtárpoli
tikai irányítást, mi is a voltaképpeni illetékességi területe, milyen jellegű feladatokat 
kell vállalnia, meddig tart felelőssége egyes ügyek intézésében és így tovább. Hasonló
képpen tisztázandó kapcsolatrendszere is, amely könyvtárügyön belüli (pl. MKE, OSZK- 
KMK) és kívüli (pl. Hazafias Népfront, Országos Közművelődési Tanács) szervezetekhez, 
szervekhez és intézményekhez fűzi. E feladat elvégzésére minél előbb sort kell keríteni, 
s a felmerülő kérdésekben ki kell kérni az OKT tagságán túlmenően az érintettek véle
ményét is.

Az OKT funkciójából, munkastílusából egyenesen következik, hogy igazán ered
ményesen csak akkor munkálkodhat, ha nem csupán egy évre tervezi meg elvégzendő 
feladatait, — ez ugyanis az esetlegesség veszélyével jár, — hanem hosszabb távra előre 
tekintve veszi számba azokat a problémákat, amelyek megoldása elsőrendű érdeke a 
könyvtárpolitikai irányításnak. Ezért fordított az elnökség nagy gondot az 1985-ig 
szóló program összeállítására, bevonva az OKT valamennyi tagját a tematika megállapí
tásába és a munkacsoportok közreműködőinek kijelölésébe. (A programot e beszámoló 
után találják olvasóink.) Tematikaüag a program szükségszerűen igazodott a IV. orszá
gos könyvtárügyi konferencia által kijelölt irányhoz, s főképpen a konferencia ajánlá
saiban megfogalmazott egyes feladatokkal kapcsolatos koncepcionális keretek, könyv
tárpolitikai intézkedések és fejlesztési tennivalók kidolgozását célozza. A meglehetősen 
ambiciózus program -  nem is említve a menet közben óhatatlanul jelentkező egyéb 
feladatokat, — a legjobb szakemberek széles körének megnyerésével hajtható csak végre. 
Noha az OKT státusa jelentősen különbözik a Magyar Könyvtárosok Egyesületétől, az 
elnökség mégis a magyar könyvtáros társadalom készséges és elkötelezett közreműködé
sére számit, akár az MKE közvetítésével, akár közvetlenül, hiszen a társadalom könyvtári
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szolgálatának közös nevezőjén keresi a különböző érdekek összehangolásából következő 
egységet a cselekvésben.

Ez a megfontolás képezte alapját az OKT múlt évi legnagyobb vállalkozásának, 
a külföldi devizás folyóiratbeszerzések koordinálásának, illetve kényszerű csökkentésének 
is. Régen nem tapasztalt megrázkódtatást váltott ki a hazai könyvtárosok körében a meg
kérdezésük nélkül végrehajtott akció, — ezt több közlemény is visszhangozta a könyvtári 
szaksajtóban is, de az országos nyilvánosság előtt is. Az OKT igazából még 1981-ben 
kezdett foglalkozni azzal a kérdéssel, miképpen lehetne a használói igényekkel össz
hangban, gazdaságosabban és információtartalmát növelve megszervezni az országos 
külföldi folyóiratbázist. Miközben az ezzel összefüggő elemző vizsgálódások folytak, 
1982 nyara végén szükségintézkedés született, melynek nyomán olyan rövid határidőre 
kellett végrehajtani a folyóiratcsökkentést, hogy a könyvtárakkal való konzultációkra egy
szerűen nem ju tott idő. Az akció negatív tapasztalatai mellett számos hasznos tanulságot 
is hoztak az elemzések, s ezek felhasználásával kezdte meg az OKT elnöksége már 1982 
utolsó hónapjaiban az 1984-re szóló megrendelések előkészítését. Ezekről a munkálatok
ról a „Könyvtárosiban megjelenő beszámolók rendszeresen tájékoztattak és tájékoztat
nak; itt az OKT szerepkörét érintő aggályt szeretném felvetni, nevezetesen azt a kérdést, 
hogy a testület, mint tanácsadó szerv, mennyiben vállalhat operatív feladatokat (például 
az országba érkező külföldi folyóiratok jegyzékének összeállítását)? A kérdés annál is 
indokoltabb, minthogy az OKT nem rendelkezik semmiféle saját munkaerőkapacitással 
és technikai bázissal. E probléma külön figyelmet érdemel a szervezeti és működési sza
bályzat újragondolása során.

Nagy eredménynek könyvelhető el, hogy egy egyre akutabbá váló nehézségen si
került némiképpen enyhíteni az OKT kezdeményezése révén: a múlt év végén 100 gyors
másoló berendezést importált az illetékes külkereskedelmi vállalat, s ezek mindegyike 
könyvtárba került, méghozzá azokba a könyvtárakba, amelyek jelentős külföldi folyó
iratbázissal rendelkeznek, s így fokozott felelősséggel bírnak az országos szakirodalmi 
ellátás terén. A gépeket 1983 elején átvehették a megrendelők. A közérdeket szolgálta, 
hogy a gyorsmásolók elosztása az ágazati irányítás kezében volt : a vásárlókat a művelő
dési miniszter jelölte ki az OKT elnöksége javaslata alapján. (Az elnökség elsősorban 
aszerint értékelte a befutott pályázatokat, milyen mértékben képes javítani a pályázó 
könyvtár a berendezés használatával az országos szakirodalmi ellátást. (A méltányos
ság kívánja, hogy néven nevezzük e nagy horderejű vállalkozás megtervezőjét, agitátorát, 
mozgatóját és lebonyolítóját, Vályi Gábort, az OKT elnökét.)

* * *

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS PROGRAMJA 
1983-1985

Az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöksége 1982. szeptember 9-i ülésén foglal
kozott először az OKT 1985-ig szóló programjával. Áttekintve a tervezetet megállapítot-
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ta, hogy alapjául a IV. országos könyvtárügyi konferencia dokumentumai szolgáltak, 
s ennek következtében megfelelő kiindulópontot nyújt a további tervező munkához. 
Úgy határozott, hogy a titkár küldje meg a programtervezetet az OKT valamennyi tag
jának, s kérje őket, tegyék meg észrevételeiket mind a végrehajtandó feladatokat, mind 
pedig a munkálatok ütemezését illetően; egyben közöljék a témafelelősök, illetve a köz
reműködők személyére vonatkozó javaslataikat is.

Összesen tizennégy írásos hozzászólás érkezett a titkárságra, s az Egyetemi Könyv
tárigazgatók Tanácsa 1982. november 10-i ülésén ugyancsak megvitatta a tervezetet. 
A titkár összesítette az észrevételeket, s az átdolgozott programtervezetet 1982. decem
ber 20-án terjesztette az elnökség elé. Az elnökség a beérkezett javaslatok gondos mérle
gelése után jóváhagyta az 1983—1985-re szóló programot, ám véglegesítésére, s a téma
felelősök személyének kijelölésére kebeléből egy ad hoc bizottságot küldött ki, amely
1983. január 17-i ülésén teljesítette a rábízott feladatot.

Az alábbiakban közölt programban csak a témafelelősök nevei szerepelnek, mivel 
a közreműködők köre a munkálatokat vezető témafelelős javaslata alapján válik végle
gessé. Az OKT elnöksége egyébként a témafelelősöktől nemcsak munkacsoportjuk sze
mélyi összetételére kért javaslatot, hanem vállalt feladatuk tartalmi határaira, a végre
hajtás módszerére és ütemezésére is; e tömör munkaterveket még a munkálatok meg
indulása előtt véleményezni fogja.

Téma Határidő Témafelelős

I. Az OKT plénuma elé kerülő témák

1. Az Országos Széchényi Könyv
tár központi szolgáltatásai 1983 Zircz Péter

2. Szerzői jogi problémák a 
könyvtárakban 1983 Kenyéri Katalin

3. Térítéses könyvtári szolgál
tatások 1983 Zircz Péter

4. Könyvtári kutatás és fejlesztés 1983 Havasi Zoltán
5. A könyvtárpropaganda feladatai 1983 Szurmay Ernő
6. Az OKT szervezete és működése 1983 Papp István
7. A könyvtárostovábbképzés rend

szere és programja 1990-ig 1983 Katsányi Sándor
8. A könyvtárosképzés tankönyvek

kel és oktatási segédletekkel való 
ellátottsága 1984 Katsányi Sándor

9. A könyvtárak szerepe és feladatai 
a nemzeti kutatási főirányban 1984 Havasi Zoltán

10. A Könyvértékesítő Vállalat te 
vékenysége és továbbfejlesztése 1984 Szente Ferenc
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11. A könyvtárközi együttműködéses, 
vállalkozások és társulások jogi 
és pénzügyi feltételei 1984 Jánszky Lajos

12. A közgyűjtemények kapcsolatai, 
együttműködésük lehetőségei 1984 Fogarassy Miklós

13. A hazai folyóiratirodalom kur
rens és retrospektív feltárása 1984 Lisztes László

14. A külföldi folyóiratokkal való 
ellátottság javítása 1984 Rózsa György

15. A könyvtárosok közérzete, 
a pálya társadalmi megítélése 1985 Az MKE gondozásában

16. A számítógépes hálózatszerve
zés a hazai könyvtári rendszer
ben 1985 Szőnyi Katalin

17. A könyvtárközi kölcsönzés 
helyzete és fejlesztése 1985 Szente Ferenc

18. A tudományos könyvtárrá való 
minősítés tapasztalatai 1985 Fogarassy Miklós

19. A könyvtári jogi szabályozás 
áttekintése 1985 Kenyéri Katalin

20. A könyvtárak munkaerőhely
zete, munkaerőstruktúrája, 
kádergazdálkodása 1985 Katsányi Sándor

II. A Tájékoztatási és Szakkönyvtári Tagozat elé kerülő témák

21. Az országos műszaki szak- 
irodalmi tájékoztatás hely
zete és fejlesztése 1983 Ágoston Mihály

22. A szakkönyvtári hálózati köz
pontok feladatai 1983 Futala Tibor

23. A nagy országos szakkönyv
tárak és egyetemi könyvtárak 
fejlesztési koncepciói

1983-
1985 Juhász Jenő

24. Az országos tárolókönyvtár, 
különös tekintettel az orszá
gos szakkönyvtárakra 1984 Futala Tibor

25. A pedagógusképző főiskolák 
könyvtárainak helyzete és fej
lesztése 1984 Balázs Mihály

26. A hazai dokumentumbázis 
megőrzésének és restaurálá
sának koncepciója 1984 Kastaly Beatrix
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27. Az országos forrástájékoztató 
központ koncepciója 1985 Vajda Erik

28. A nemzetközi kiadvány csere 
koncepciója 1985 Vekerdi József

III. A Közművelődési és Iskolai Könyvtári Tagozat elé kerülő témák

29. A büntetésvégrehajtási intézetek 
könyvtárainak fejlesztése 1983 Bereczky Éva

30. A közművelődési kutatási fő
irány könyvtári vonatkozásai 1983 Kamarás István

31. Állásfoglalás a művelődési o tt
honokkal integrált В-típus 
könyvtárak ügyében 1984 Soron László

32. A könyvtárhasználati szokások 
változása és könyvtárpolitikai 
következményei 1984 Kamarás István

33. A közművelődési könyvtárak 
bibliográfiai tevékenységének 
összehangolása 1984 Az MKE gondozásában

34. Az óvodások könyvtárhasználata 
és a családi könyvtárhasználat 1985 Gereben Ferenc

35. A nemzetiségek könyvtári ellá
tásának helyzete és fejlesztési 
feladatai 1985 Verseghi György

36. A betegek könyvtári ellátása 1985 Bereczky Éva
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI 
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT BESZÁMOLÓJA AZ 1982. ÉVRŐL

Az 1982. évben a szokásosnál nehezebb körülmények között dolgoztunk az elénk 
tűzött feladatok megvalósításán. Az év első negyedében lemondott Papp István, az in
tézmény igazgatója, áprilistól -  szeptemberig megbízott igazgatóként láttam el a KMK 
ügyvitelét. Kinevezésem után röviddel megkezdtem az átszervezést, amely az 1979. évi 
MM felügyeleti vizsgálat intencióinak megfelelően az OSZK-hoz való elvszerű közeledést 
és az OSZK-KMK-n belüli racionálisabb munkamegosztást volt hivatva szolgálni. Az ezzel 
kapcsolatos státusz változások és személycserék ténye hónapokra felkavarta a kedélyeket 
és a hangulat leromlása hátráltatóan hatott a napi munkamenetre is. Az év folyamán a 
MM Könyvtári osztály egyetértésével munkaterv módosítást hajtottunk végre. Bizonyos 
feladatokat átütemeztünk az 1983. esztendőre. Ennek ellenére is maradtak teljesíthetet
len adósságaink. Ugyanakkor valamivel talán intenzívebbé vált operatív tevékenységünk 
a könyvtári környezet irányában. Egészében véve a teljesítmény mérlege még elfogadható 
értékhatárok között ingadozik, és egyúttal jelzi a tartalékokat is; a nyitás lehetőségét a 
hatékony tevékenységi formák irányába, a szervezeten belüli elvszerű együttműködés 
szükségességét, a könyvtárügy irányító szerveivel, elsősorban a MM könyvtári osztályával, 
az OKT különféle területeivel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és a képző intéz
ményekkel való szoros munkakapcsolat fontosságát.

* * *

A munkatervünk rendjében haladva az alábbiakban foglalhatjuk össze munkálko
dásunkat.

A hálózatfejlesztés témakörében, ezen belül a szakirodalmi ellátás előmozdítása 
érdekében kisebb fajsúlyú gyakorlatias feladataink adódtak.

Javaslatot készítettünk az MM könyvtári osztályának a szakterületi együttmű
ködési körök szakközpontjainak kijelölésére.

Tanulmányoztuk és elemeztük két szakkönyvtári hálózati központ (AGRO- 
INFORM, VIZDOK) hálózati-módszertani munkáját és értékelő tanulmányt készítettünk 
a tanulságok helyi és mások számára is általánosítható hasznosítása végett.

Tanulmányt készítettünk a kis- és középvállalati szakkönyvtárak működési tapasz
talatairól a megyei könyvtárakkal, illetve a saját szakmai-hálózati központjaikkal való 
együttműködésük módjairól, a sokszor emlegetett és mindenképpen ésszerű egységes 
vállalati könyvtár megteremtésének lehetőségéről.
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A szakirodalmi igény- és szükségletvizsgálat tárgyában a szaktanfolyamok kereté
ben készült legjobb dolgozatokból kiadványt készítettünk elő.

A közművelődési könyvtári ellátás fejlesztése érdekében;

Összeállítást készítettünk az eltérő könyvtártípusokra kiterjedő központosított 
ellátórendszerek eddig kialakult gyakorlatáról és megoldási javaslatokat készítettünk a 
fejlesztés további menetére.

A tanácsi és a szakszervezeti közös fenntartású könyvtárak tapasztalatait össze
gyűjtöttük, a tanulságokat elemeztük a további intézkedések érdekében.

Módszertani levelet készítettünk a szakszervezeti könyvtárak állománygyarapí
tásának vizsgálata alapján a tipikus hibák elkerülése végett.

Gyűjtemény- és szolgáltatáselemzést végeztünk a regionális együttműködés szem
pontjából fontos könyvtárak kiválasztott csoportjaiban és tanulmányt készítettünk a 
tapasztalatokról.

Tapasztalatcserét szerveztünk a megyei és járási könyvtárak módszertanosai szá
mára a nagyobb tájegységekben.

A csoportos konzultációs forma további fejlesztése végett értékelést készítettünk 
az értekezletek tanulságairól.

A Magyar Néphadsereg Módszertani Központjával szorosan együttműködve segí
tettük könyvtárosképzésüket.

A Vakok és Gyengénlátók Szövetségével együttműködve tervezetet készítettünk 
a hangos könyvek előállítása tervszerűvé tételére és a Könyvtárellátó Vállalaton keresz
tül történő terjesztésére.

Javaslatot dolgoztunk ki a Kiadói Főigazgatóságnak „öregbetűs” könyvek kiadá
sára az öregek, a gyengén látók, a gyengén olvasók érdekében. Jegyzéket állítottunk ösz- 
sze a kiadandó könyvekről.

Köremüködtünk a Pest megyei mozgókönyvtári ellátás telepítési tervének kidol
gozásában.

A gyermek és ifjúsági ellátás fejlesztése érdekében:

Javaslatot készítettünk az iskolai könyvtárak szakmai irányelveire.
Feltérképeztük a nagy, lakótelepi iskolában működő kettős funkciójú (iskolai

közművelődési) könyvtár szervezeti-működési tapasztalatait.
Kidolgoztuk a gyermekkönyvtáros regionális továbbképzés tématervét és elő

készítettük a továbbképzést tartalmi és szervezeti szempontból.
Tervezetet készítettünk a muzeális értékű gyermekkönyvek hozzáférhetőségéről, 

a gyermekkönyvek archív megőrzéséről.
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A z általános fejlesztési és adminisztratív feladatok körében :

Elláttuk a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság (TIM) titkársági 
teendőit, valamint a megyei könyvtárak igazgatói tanácsának titkári feladatait.

Elláttuk továbbá a Tudományos Könyvtári Minősítést Előkészítő Bizottság titkári 
teendőit, és a minősítések első szakaszát lezárva javaslatokat tettünk a fenntartók által 
elő nem terjesztett, de a szakterületi együttműködési körök szervezésében szerephez ju t
tatandó  könyvtárak — meghívásos — tudományos minősítésére.

Módszertani levelet készítettünk a könyvtárból kikölcsönzött és a kölcsönvevőnél 
elveszett vagy megsemmisült, megrongált dokumentumok megtérítésével kapcsolatos 
eljárásról.

Közreadtuk a Településeink könyvtári ellátása, valamint a Szakszervezeti könyv
tárak működési adatai című kiadványok 1981. évi kötetét.

Tanácsadó szolgálatot működtettünk a könyvtárak jogi problémáinak megoldásá
hoz, feltártuk a jogalkalmazás nehézségeit; javaslatot tettünk azok megszüntetésére. 
Részt vettünk a könyvtárakat érintő jogszabályok és a jogszabályt nem igénylő központi 
intézkedések előkészítésében.

Közreműködtünk az MM által kezdeményezett szakfelügyeleti vizsgálatokban, a 
könyvtárfenntartó és felügyeleti szervek kérésére eseti, illetve tematikus vizsgálatokban.

A könyvtártechnológia témakörében :

Javaslatot készítettünk a közművelődési könyvtárak szakrészlegesítése tárgyában.
Megkezdtük a katalogizálási ismereteket összefoglaló monográfia elkészítését.
Elkészítettük az ISBD/S, ISBD/PM, ISBD/A, ISBD/CP fordítását.
Az új szabványok bevezetését módszertani tanácsadással segítettük, mind a köz- 

művelődési mind a szakkönyvtárakban.
Módszertani segédanyagot készítettünk a könyvtári és információs visszakereső 

rendszerek kérdésének oktatásáról a főiskolák számára.
Szöveggyűjteményt állítottunk össze az információkereső rendszerek és az osztályo

zás elméletével foglalkozó nemzetközi szakirodalomról.
Átfogó koncepciót dolgoztunk ki a hazai zenei könyvtárak és gyűjtemények szak- 

irodalmi információs szolgáltatásainak rendezésére.
Módszertani útmutatót készítettünk a videodokumentumok és berendezések 

könyvtári kezeléséről és a velük kapcsolatos szolgáltatásokról.
Tevékenység-jegyzéket állítottunk össze a könyvtári szakmunkák részletes munka

fázisairól, a tevékenység-jegyzéket szakértői értekezleten megvitattuk, s kiemeltük a nor- 
mázandó tevékenységeket.

Jelentést készítettünk a felsőoktatási könyvtárak munkaerő és munkaszervezeti 
helyzetéről az 1981-es felmérés adatainak feldolgozása alapján.

Tájékoztatót készítettünk a kereskedelmi engedélyezési eljárásokról és külföldi 
gépbeszerzésekről.
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Szöveggyűjteményt állítottunk össze az információs rendszerek és a számítógépesí
tés kérdéseinek legfontosabb külföldi irodalmából.

A bibliobuszok gyártásához megfogalmaztuk a könyvtári szakmai követelményeket.

A z olvasáskutatás témakörében ;

Jelentés készítettünk a 10—14 évesek olvasási kultúráját vizsgáló kutatásról, az ered- , 
ményeket összegező tanulmány írása most van folyamatban.

Összegező tanulmányt készítettünk az olvasási szokásokról; az olvasás és más mű
velődési tevékenységek kapcsolatáról; a házikönyvtárak nagyságáról, összetételéről és 
használatáról.

Szakirodalmi szemlét készítettünk a környező országokban élő magyarság olvasási 
kultúrájáról.

Jelentést készítettünk a könyvtári olvasmány választás és az igények realizálódásának 
helyzetéről.

Jelentés készült a szépirodalmi művek olvasói kiválasztásáról és értelmezéséről. 
(Élményalakzatok II. tanulmánykötet).

Vizsgálatot folytattunk a könyvtár értékközvetítő tevékenységének hatékonyságá
ról, a könyvtárról alkotott kép alakulásáról.

Tanulmányt készítettünk a könyvtári nevelő tevékenység módszertani kérdéseiről.
Megkezdtük a mindennapi élet vitelében szükséges információk iránti igények vizs

gálatát (kutatási koncepció és indítás).
Tanulmányi jegyzetet készítettünk a hátrányos helyzetű rétegek könyvtári ellátásá

nak kérdéseiről.
Megkezdtük a könyvtáros pálya szociológiai vizsgálatát (koncepció és indítás).
Befejeztük a könyvtárhasználat tapasztalatairól szóló tanulmánygyűjtemény szer

kesztését.

A z állomány építés tanácsadás körében;

A szabadlapon megjelenő Új Könyvek c. tanácsadót folyamatosan szerkesztettük 
az OSZK MNB Szerkesztősége által rendelkezésünkre bocsátott bibliográfiai leírások és 
szakozások felhasználásával (kb. 3000 mű); féléves és éves szakrendi és betűrendes muta
tót készítettünk.

Jelentést készítettünk a В-típusú könyvtárak idegennyelvű könyvbeszerzésének ala
kulásáról.

Összeállítottuk azon folyóiratok jegyzékét, amelyeket javasolt visszamenőlegesen is 
beszerezni az A-, ületve В-típusú könyvtárakban.

Felmértük azokat a folyóiratokat, amelyekről még nem készültek repertóriumok 
és javaslatot készítettünk az analitikus feldolgozásra.
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Jelentést készítettünk az Új Könyvek reformjából következő elvi, munkaszervezési 
és gyakorlati tapasztalatokról, az 1981-es év „reformtevékenységéről” és a további ter
vekről a könyvtárak véleményének érvényesítése mellett.

Megalapoztuk 1977-től kezdődően az Új Könyvek tárgyszókatalógusát.
Elkészítettük az Új Könyvek 1981-es évfolyamának kumulációját és betűrendes 

mutatóját.
A „Könyvtári kis tükör” c. ajánló könyvjegyzék alábbi köteteit készítettük elő 

kiadásra: Gyermekirodalom (1976—1980)
Történelem, művelődéstörténet, szociográfia, néprajz 
Technika.

Elkészítettük a helyismereti munka módszertanát összefoglaló kézikönyvnek a hely- 
ismereti gyűjteményekkel foglalkozó fejezetét.

A könyvtárosképzés témakörében ;

Elláttuk az Oktatási-továbbképzési szakmai állandó bizottság titkári teendőit.
A gimnáziumi fakultatív könyvtárkezelői képzést figyelemmel kísértük, erről 

jelentést és javaslatokat készítettünk.
A tanítóképző főiskolák könyvtárosi szakkolégiumait figyelemmel kísértük, részt 

vettünk az oktatók szakmai továbbképzésében; konferenciát szerveztünk számukra az 
aktuális kérdésekről.

Jelentést és javaslatot készítettünk a könyvtáros- és informátorképzés nemzetközi 
összehasonlítása alapján a magyar könyvtárosképzést érintő tantervi következményekről.

Összegeztük a 2/1976. sz. rendelet alapján szervezett államvizsgák tapasztalatait.
A könyvtárkezelői tanfolyamokat tartalmi, didaktikai és szervezési szempontból 

segítettük; elkészítettük az írásbeli vizsgák feladatlapjait, részt vettünk az írásbeli vizsgák 
végrehajtásában, ellenőrzésében és értékelésében.

Összegeztük az 1980/81-ben szervezett könyvtárkezelői tanfolyamok tapasztalatait; 
a tanulságokra építve javaslatokat tettünk tartalmi és szervezeti továbbfejlesztésre.

Elkészítettük és lektorálásra átadtuk a könyvtárkezelői ismereteket tartalmazó 
tankönyv kéziratát (a jelenlegi ideiglenes jegyzet alapján).

Gondoztuk a tanfolyamok taneszköz-ellátását (a kereskedelmi forgalomba nem ke
rülő eszközöket kölcsönöztük).

Az év folyamán két tanári konferenciát szerveztünk.
Féléves továbbképző tanfolyamot szerveztünk olvasó szolgálatosoknak a könyv

tárpedagógia kérdéseiről.
Féléves továbbképző tanfolyamot szerveztünk a „B” típusú könyvtárak vezetői 

számára.
A könyvtári hálózatok dokumentumleírással és katalógusszerkesztéssel foglalkozó, 

módszertani tevékenységet is folytató szakembereit kiképeztük az új szabvánnyal kap
csolatos ismeretek átadására.
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Féléves tanfolyamot szerveztünk az ETO-t használó osztályozok részére.
Két tanfolyamot szerveztünk az időszaki kiadványok új szabvány szerint történő 

bibliográfiai leírás témakörében.
Egyéves továbbképző tanfolyamot indítottunk közművelődési könyvtárak mód

szertani munkaköreiben dolgozók részére.
Egyéves továbbképző tanfolyamot indítottunk 6—14 éves gyerekekkel foglalkozó 

könyvtárosok részére.
A hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásával foglalkozó tanfolyam előadásait tö

mörített formában kiadásra előkészítettük.
Előkészítettük az 1983 januárjában induló könyvtárgépesítési tanfolyamunkat.
Előkészítettük az 1983 januárjában induló állománygyarapítási témájú továbbképző 

tanfolyamunkat.
A hazai könyvtári témájú kutatásokat regisztráltuk; a nemzetközi kutatásnyilván

tartás (ISORID) számára bejelentettük; a kutatókról nyüvántartást vezettünk.
A magyar könyvtárak 1982. évi bibliográfiai terveit közzétettük.
Sajtó alá rendeztük egy informatikai mű fordítását; előkészítettük a nem-hagyo

mányos dokumentumok könyvtári kezeléséről és a könyvtárgépesítésről szóló alap
művek fordítását; a magyar és a külföldi könyvtárügy magyar nyelvű összefoglalásának 
élőmunkáit megkezdtük.

A kapcsolatszervezés témakörében :

A hálózati központok propagandamunkával és közönségkapcsolatokkal foglalkozó 
munkatársai, illetve módszertanosai részére tájértekezeleteket, tapasztalatcseréket ren
deztünk.

A könyvtárosok körében népszerűsítettük a könyv- és könyvtárhasználati készség
re nevelés legalkalmasabb módszereit (elsősorban az Eseménynaptár „Útmutatások” 
rovatában és az Olvasó ifjúságért füzetekben).

A magyar könyvtárügy és a tömegkommunikációs intézmények kapcsolatában té
mákat ajánlottunk a sajtó, a televízió és a rádió munkatársainak figyelmébe.

Közreadtuk a könyvtári hálózatok aktuális híreit, témajavaslatait tartalmazó 
„Könyvtárügyi Hírlevél” című tájékoztatónkat a tömegkommunikációs intézmények 
munkatársai részére; előkészítettük a könyvtárügyi sajtó pályázatot és részt vettünk a 
pályázat értékelésében.

Az irányító és fenntartó szervek tájékoztatására kiadtuk a „Könyvtár és Műve
lődés” c. információs lapot.

Kiállítást rendeztünk a moszkvai Állami Lenin Könyvtárban Híres könyvtárak 
— híres könyvek Magyarországon címmel a könyvtárügy hazai eredményei népszerűsí
tésének érdekében; forgatókönyvekkel és kiállítási anyagokkal segítettük a könyvtár
népszerűsítő kiállítások rendezőit; folytattuk a vándorkiállítás sorozatunkat a hazai 
könyvtárakban.
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Támogattuk az országos és helyi olvasómozgalmakat és akciókat; szervezőbizott
sági tagként irányítottuk a KISZ KM Olvasó ifjúságért pályázatának második, illetve 
harmadik fordulóját; részt vettünk a könyv országos ünnepeinek megrendezésében, a 
műszaki és közgazdasági könyvnapokra hirdetett pályázatok értékelésében és a kiemelt 
évfordulók, események népszerűsítésében,

Irányítottuk az országos könyvtári propagandabizottság és az Eseménynaptár 
szerkesztő bizottsága munkáját, szerkesztettük az Eseménynaptár módszertani rovatát, 
elkészítettük az 1983-as Eseménynaptárt.

Gondoztuk az MSZBT-vel közös „60 év, 60 kép” pályázat könyvtári teendőit.
A magyarországi tanulmányútra érkező külföldi könyvtárosok és szakemberek szá

mára szakmai programot készítettünk és gondoskodtunk a programok lebonyolításáról.
A hazai szakemberekkel megismertettük a könyvtári közönségkapcsolatok külföldi 

szakirodalmát szakirodalmi szemle formájában.
Folytattuk az iskolán kívüli felnőttoktatás és a könyvtárak kapcsolatára vonatkozó 

angol nyelvű és elsősorban angliai területet felölelő szakirodalom gyűjtését és feldolgo
zását.

A könyvtári és informatikai tájékoztatás témakörében :

Az állományépítés terén súlyt helyeztünk a különgyűjtemények gyarapítására, és 
gondozására; szélesítettük a nemzetközi kapcsolatainkat, folyamatosan kivontuk az állo
mányból a régebben beszerzett, de a gyűjtőkörünkbe nem tartozó műveket.

A feldolgozás során a monográfiák leírását az új szabvány szerint készítettük, 
ennek megfelelően a leíró katalógusban a szükséges módosításokat folyamatosan végre
hajtottuk; szerkesztettük a betűrendes-, tárgyszó-, a cikk-, a fordítások-, az útijelentések- 
és a prospektusok katalógusait; folyamatosan gondoztuk, bővítettük a könyvtári és in
formatikai tezauruszt.

Figyelőszolgálatunkat felülvizsgáltuk, a változásokat a nyilvántartásokban átve
zettük.

A szakirodalomhasználat propagálása érdekében a továbbképző tanfolyamokon 
könyvtár- és szakirodalomhasználat képzést tartottunk, valamint fogadtuk a képző in
tézményekből bejelentkező csoportokat.

Szerkesztettük a magyar szakirodalmat analitikusan feltáró Magyar Könyvtári 
Szakirodalom Bibliográfiája évi 4 számát; összeállítottuk az 1974-1979-es évfolyamok 
kumulált mutatóit.

Az 1945—64-es időszak magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiájához az anyag 
gyűjtését folytattuk.

Szerkesztettük a magyar szakirodalmat orosz és angol nyelven referáló lapokat.
Szerkesztettük a külföldi folyóiratcikkeket referáló KDSZ-t, az 1974-1978. év

folyamok kumulált mutatóit összeállítottuk.

Könyvtári Figyelő' 29(1983)3



276 Szente F.

A prospektustár anyagából évente 10-12 alkalommal, alkalmanként 4 -5  berende
zést ismertető szabadlapos kiadványt adtunk közre.

Szerkesztettük a Könyvtári Figyelő hat számát, kapcsolatot tartottunk a rokonla
pokkal, gondoztuk, fejlesztettük a szerkesztői segédleteket.

A lap következő 1975—1984-es repertóriuma összeállításának előkészítéseként ele
meztük a korábbi repertóriumot a bevált, a módosítandó és az elvetendő megoldások 
szempontjából.

Módszertani útmutatót készítettünk a szakdolgozatok, disszertációk bibliográfiai 
leírásához és könyvtári kezeléséhez.

Megkezdtük a különböző országok könyvtárügyét bemutató tanulmányok munká
latait (szempontok és szinopszisok kidolgozása, anyaggyűjtés).

Folytatjuk a magyar, angol, orosz, német, cseh könyvtári és informatikai szakkife
jezések gyűjtését.

* * *

A munkatervben szereplő és nem teljesült feladatok részben átkerültek az 1983-as 
tervbe, részben menetközben fölöslegesnek bizonyultak.

Külön is érdemes hangsúlyozni, hogy a munkatervben nem szereplő, menetközben 
felvett feladatok volumene erősen megnövekedett az elmúlt évben. Ezek között a leg
nagyobb vállalkozásnak és egyben sikernek tekinthetjük a büntetésvégrehajtó intézetek 
könyvtárai ügyében végrehajtott sokrétű programot, amelynek döntéselőkészítési, képzési 
és módszertani vonatkozásai az intézmény egészét érintették. Ebben a körben említem 
a különféle szaktanácsadási szolgáltatásainkat (szervezés, építés, jog stb.), rendszeres 
részvételünket a hálózati továbbképzésben és szakmai tanácskozásokon. Jelentősnek 
tartjuk részvételünket és annak eredményességét a nemzetközi vállalkozásokban az olva
sás és könyvtárszociológia, valamint a helytörténet terén, példaként említve két tanács
kozást: 1. A könyvtárhasználatot vizsgáló IF LA—Unesco kutatás nemzetközi bizottsága 
az MKE és az OSZK-KMK vendégeként Budapesten ülésezett, itt alakította ki a kutatás 
közös koncepcióját és metodikáját. 2. Az Újvidéken tartott magyar-jugoszláv helytörténe
ti konferencián nagy sikerű előadással vettünk részt,

A terven kívüli feladatok növekvő száma és az említett példák jelzik, hogy az intéz
mény jellege, a hazai és a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerepe azt kívánja, 
hogy a kutatási, módszertani és szolgáltatási funkciónk ellátása mellett kellő szabad kapa
citást tartsunk fönn az előre nem kiszámítható, vagy bizonytalan, de időközben aktuá
lissá váló feladatok rugalmas vállalása érdekében.

SZENTE FERENC
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A MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1981-1982.

ARATÓ ATTILA

A Könyvtári Figyelő szerkesztőségének jóvoltából másodízben van módunk beszá
molni a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának (továbbiakban Tanács) tevékenységéről 
a lap olvasóinak.

Az első alkalommal „híradásról” beszéltünk (Könyvtári Figyelő. 27. 1981. 4. sz. 
280-284. p.) úgy hiszem jogosan, mivel csak a megalakulásról és alig másfél év mun
kájáról írhattunk. Azóta a Tanács újabb másfél évvel idősebb lett; ez a „második kurzus” 
beszámolónk tárgyidőszaka.

Az elmúlt másfél évben három plenáris ülést tartottunk. Tekintettel arra, hogy a 
Tanács munkáját elsősorban a tárgyalt előterjesztések határozzák meg, a következőkben 
ezeket ismertetjük:

Siklós, 1981. október 6-7 .
— Az Igazgatótanács munkamódszere. (Ea.: Szente Ferenc)
— Intézkedési terv a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásainak végre

hajtására. (Ea.: Juhász Jenő)
— A megyék könyvtári ötéves fejlesztési terveinek szakmai értékelése. (Ea.: Fejes 

Erzsébet)
— A szolgáltatások helyzete és fejlesztésük feladatai a közművelődési könyvtárak

ban. -  Munkabizottsági anyag. (Ea.: Arató Attila)
— Az ötnapos munkahétre áttérés kérdései. (Ea.: Kenyéri Katalin)
— A zárt anyagról kiadandó utasítás tervezete. (Ea.: Sárdy Péter)
— A könyvtárközi kölcsönzés jogszabálytervezete. (Ea.: Cholnoky Győző)
— A könyv és ifjúság pályázat eredményei. Az olvasótáborok értékelése. (Ea.: Fejes 

Erzsébet)
— A Kulturális Alap könyvbeszerzési keretének megyék közötti felosztása. (Ea.: Ju

hász Jenő)

Győr, 1982. április 27-28.
— A megyei könyvtár szerepe, jelentősége a vidék közművelődésében és tudomá

nyos életében. (Ea.: Szente Ferenc)
— A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár helyzete és tevékenysége. (Ea.: Sinai Jenő)
— A területi könyvtári együttműködés kérdései c. tanulmány vitája. (Ea.: Fogarassy 

Miklós)
— A szakterületi együttműködési körök c. tanulmány vitája. (Ea.: Sz. Nagy Lajos)
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Mályi, 1982. október 6 -7 .
— Szakmai irányelvek a tanácsi könyvtárak fejlesztéséről c. tervezet vitája. (Ea.: 

Román Lászlóné)
— Szakmai irányelvek az iskolai könyvtárak fejlesztéséről. (Ea.: Balázs Mihály)
— A könyvtárügy szakfelügyelete. Jogszabály tervezet vitája. (Ea.: Juhász Jenő)

A napirendet áttekintve megállapíthatjuk, hogy az aránylag kevés számú tanácsko
zás ellenére a mai magyar könyvtárügy legtöbb fontos kérdése szerepel a témák között. 
Ezt természetesnek tekinthetjük, hiszen valamennyi országos szerv, testület fő feladatát 
a IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak végrehajtása képezi.

Szembetűnő az egy plenáris ülésre eső napirendek száma, ez az együtt töltött idő 
maximális kihasználását jelzi, de mutatja azt is, hogy egymás mellé kerülnek tanulmány 
mélységű anyagok; az irányítószervek tájékoztatói és értékelései, valamint különféle 
könyvtárpolitikai, igazgatási, olvasómozgalmi témák. Fontosnak tartjuk, hogy a munka
tervünkben szereplő fő napirendek megtárgyalására kellő mértékű időt és figyelmet 
fordítsunk, de nem mondhatunk le az aktuális könyvtárügyi kérdések megbeszéléséről 
sem.

A siklósi értekezleten heves, de hozzáértő vitát váltott ki az Igazgatótanács munka- 
módszere, mintegy folytatásaként a nyíregyházi tanácsülés vitájának. A vélemények első
sorban a plenáris üléseken kívüli munka lehetőségeinek és formáinak megítélésében tértek 
el, a tekintetben, hogy állandó vagy egy-egy témára létrehozott ad-hoc bizottságok mű
ködtetésével tudjuk-e jobban szolgálni feladatainkat. Végül is az állandó bizottságok fel
állítását a tanács elvetette. Több hasznos javaslat hangzott el a napirend vitájában. Például 
felvetődött, hogy szükséges lenne a gazdasági igazgatókat esetenként összehívni, hogy 
az Igazgatótanács és a KMK egyeztesse a munkatervét. Többen javasolták, hogy a Könyv
tári Figyelő rendszeresen publikálja az Országos Könyvtárügyi Tanács üléseinek anyagát 
és hogy a Tanács tűzze napirendjére a közoktatás és a közművelődési könyvtárak együtt
működésének kérdéseit. (A javaslatokból azóta már több megvalósult.) Hasonlóan alapos 
és sokoldalú volt a közművelődési könyvtárak szolgáltatásairól készített anyag megtárgya
lása is. Elsősorban a megyei könyvtárak fejlesztése és együttműködése érdekelte a részt
vevőket, e vonatkozásban több javaslatot tettek. Például: a megyei könyvtárak országos 
érdekű kiadói tevékenységének koordinálására és központi támogatására, a megyei könyv
tárak gépesítési modelljének elkészítésére és a fejlesztés országos forrásokból történő 
biztosítására.

Az Igazgatótanács a megyei könyvtárak megalapításának 30. évfordulója alkalmából 
ünnepi ülést tartott Győrött. Az első nap a megemlékezésé volt. A megemlékezésen túl 
két fontos téma: a területi és szakterületi együttműködés kérdései kerültek napirendre 
és váltottak ki érdemi vitát, amelyben a megyei könyvtárak jelenlegi eltérő helyzete alap
ján váltak hangsúlyossá az egyes hozzászólók részéről az együttműködés gyakorlatának 
ellentmondásai. A viták vízválasztója egyfelől a magyar könyvtárak és információs intéz
mények országos rendszerének felülről történő kiépítése és jogi szabályozása volt, más
felől a megyei könyvtárak szerepe, helyzete, helye a szakterületi és területi együttműkö
dés rendszerében. Összességében a vita tükrözte a területi és szakterületi együttműködés 
gyengeségeit, problémáit, a koncepció és a feladatok tisztázatlanságát.
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A Mályiban tartott ülésen valamennyi téma jelentős vitát váltott ki, megfelelően a 
napirendek fontosságának. A lakóhelyi könyvtári ellátás valamint az iskolai könyvtári 
ellátás szakmai irányelveinek egy tanácsülésen való szerepeltetése szerencsés volt, együttes 
tárgyalásuk mindkét téma anyagát gazdagította. A felszólalók figyelmeztették a lakóhelyi 
ellátás irányelveit készítőket, hogy vegyék figyelembe a napjainkban zajló gazdasági- 
társadalmi—közigazgatási változásokat, módosítsák az elavult normatívákat, egyértelműb
ben fejtsék ki a különböző lakóhelyi ellátási szintek fejlesztésének elveit és kritériumait. 
Módosításokat is javasoltak, például; a különböző típusú könyvtárak integrációjának kér
désében egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy annak előfeltétele a magasabb színvo
nalú ellátás biztosítása; meg kell határozni az irányelvekben a mozgó könyvtári ellátás 
elveit és normatíváit, a közös tanácsú települések esetében szabályozni a társközségek ellá
tását. Egy fejezetben össze kellene foglalni a különböző ellátási rendszerek működésének 
feltételeit és követelményeit. Teljes egyetértés nyilvánult meg abban, hogy az irányelvek
ben kiemelt fontossága miatt következetesen meg kellene szabni minden könyvtártípus
ra a gyermekszolgálat követelményeit. Többen hiányolták, hogy Budapest könyvtári ellá
tásának speciális kérdései alig szerepelnek a tervezetben, stb.

Az iskolai könyvtári irányelvek legvitatottabb pontjai az iskolai könyvtári hálózat 
értelmezése és központjainak funkció rendszere, a hálózati, módszertani és szakfelügyeleti 
munka elhatárolása, illetve összefüggései, a két hálózat viszonya, különös tekintettel 
a kettős funkciójú intézményekre, az ellátó-rendszerekre, illetve ezek jogi, szervezeti 
helyzetére, irányítására voltak.

A szakfelügyeleti jogszabály-tervezet feletti élénk vita az alábbiakban foglalható
össze :

— a jogszabály-tervezet túlságosan keretjellegű és általános ahhoz, hogy alapja 
lehessen egy országosan és megyénként is egységes felépítésű szakfelügyeleti 
rendszer kiépülésének és hatékony működésének;

— eldöntendő,hogy a szakfelügyeletet egyedi megbízásokkal vagy intézmény meg
bízásával kellene-e ellátni? Tisztázandó a hálózati központok és a szakfelügyelet 
viszonya, különös tekintettel a tanácsi, szakszervezeti és iskolai könyvtári háló
zatokra. E három hálózat szakfelügyeletét külön-külön vagy egységes szervezet
ben célszerű-e biztosítani,

— meg kellene határozni az általános és a szakfelügyelet viszonyát, valamint az is
kolai könyvtári és tantárgyi szakfelügyelet viszonyát is. Gondoskodni kell már a 
jogszabály-tervezetben arról, hogy a szakfelügyelet észrevételeinek realizálása 
mind az intézmények, mind a fenntartóik vonatkozásában garanciákat kapjon.

Mindezek után felvethető a kérdés, hogy az Igazgatótanács be tudja-e tölteni dön
téselőkészítő funkcióit, tudja-e segíteni a könyvtárügy irányítóinak, vezető testületéinek 
munkáját? Ezekre a kérdésekre az eltelt három év tapasztalatai alapján egyértelműen 
igennel válaszolhatunk.

Vegyük szemügyre a fentiek bizonyítására néhány javaslat sorsát. A tanács egyik 
első ülésén született határozat a hivatali szakkönyvtárak helyzetének felmérésére. A fel
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mérés megtörtént, a KMK és az Országgyűlési Könyvtár összefogásával az érdekelt megyei 
könyvtárak és hivatali szakkönyvtárak képviselői megvitatták a teendőket és irányelveket 
dolgoztak ki a munka továbbfejlesztésére. A pécsi Megyei Könyvtár kezdeményezésére 
Siklóson határozat született a nemhivatásos könyvkiadók első országos kiállításának meg
szervezésére. A határozat alapján az elmúlt év őszén Pécsett a megyei könyvtárak támo
gatásával, a helyi megyei könyvtár lelkiismeretes munkája révén igen színvonalas kiállítás 
és tanácskozás került megrendezésre. A tanácskozás ráirányította a figyelmet a nemhivatá
sos könyvkiadás eredményeire, nyitott kérdéseinek, problémáinak sürgető megoldására; 
segítette egyben a közgyűjtemények publikációs tevékenységének, tudományos munká
jának jobb megértését is. Eddig nem vezetett eredményre, de még nem került le a napi
rendről a kecskeméti Megyei Könyvtár vállalkozása a kurrens helyismereti cikkanyag 
központosított feltárásáról. Úgyszintén napirenden tartjuk a korszerű megyei könyvtári 
modell kialakításának problémakörét, az országos érdekű kiadványok központi támoga
tásának megvalósítását. Tovább kívánjuk folytatni az országos szerepű szakkönyvtárak 
helyzetének, tevékenységének szervezett megismerését, egy-egy tanácsülés alkalmával. 
Határozatban kérte a Tanács a megyei könyvtárak tudományos minősítésének meggyor
sítását a Művelődési Minisztérium könyvtári osztályától, ugyancsak felkértük a KMK- t, 
hogy dolgozza ki a Magyar Televízió által sugárzott videodokumentumok könyvtári 
felhasználásának lehetőségeit.

A tanácsülések a napirendtől függetlenül rendszeresen foglalkoztak területünk 
„örökzöld” témáival. Ilyenek voltak: a tanácsi, iskolai, szakszervezeti könyvtárak kap
csolatai, a többfunkciójú közös fenntartású intézmények, a káderhelyzet, a képzési prob
lémák, az ellátó-rendszerek, a könyvtárak költségvetési helyzete különös tekintettel az 
állománygyarapításra, a gépesítés műszaki fejlesztés, a jogi szabályozás kérdései, a könyv
tárhasználat ingyenessége, illetve a szolgáltatások árazása.

Úgy látjuk, hogy az Országos Könyvtárügyi Tanács és a könyvtári osztály tevékeny
ségét az Igazgatótanács hároméves munkája jól szolgálta. Ezen a területen munkánk akkor 
volt hatékony, ha a tárgyalt napirendek időpontja megelőzte az Országos Könyvtárügyi 
Tanács ülését, illetve az illetékes állami szervek döntését. így volt ez a három jogszabály- 
tervezet megvitatása esetében, az együttműködés témájában, nemkülönben a szakmai 
irányelvek vonatkozásában.

Végül néhány gondolatot a Tanács összetételének változásáról. A Művelődési Mi
nisztérium könyvtárosztálya elő kívánta segíteni a fenntartók és a megyei könyvtárak 
kapcsolatának fejlődését azzal, hogy rendszeresebbé teszi a művelődési osztályok informá
lását a közművelődési könyvtárak előtt álló feladatokról. Ennek realizálása az Igazgató- 
tanács szempontjából azzal járt, hogy üléseinken rendszeresen részt vesznek a művelődé
si osztályok illetékes főelőadói is. A tárgyalt időszakban tartott három plenáris ülésünk 
közül kettőn vettek részt. Kétségkívül hasznosnak tartjuk ezt a gyakorlatot a felvázolt 
cél elérése szempontjából, azonban a Tanács alapszabályát ez a gyakorlat módosítja. 
Az elmúlt időszakban került véglegesen eldöntésre a volt megyei jogú városok könyvtár- 
igazgatóinak bevonása is a Tanács munkájába. Főhatóságunk, a KMK és a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének illetékes vezetői rendszeresen résztvettek a Tanács ülésein, annak 
munkáját segítették. Jelenlétük állandó véleménycserét tesz lehetővé a tanácstagok és a
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könyvtárügy vezető szerveinek, intézményeinek irányítói között. Ez a gyakorlat a jelen 
és a jövő szempontjából egyaránt gyümölcsöző lehet, ezért törekednünk kell további 
fenntartására.

Az elmúlt időszakban három kollégánktól búcsúztunk el Berecz Józseftől, aki más 
munkakörbe került, Csongor Endrénétől és Horváth Gézától ők nyugdíjba vonultak. 
A Tanács új tagjait üdvözölhettük Escher Ilona, Kömyei Lászlóné és Sinai Jenő szemé
lyében.

A mérleg megvonásához valamit a fogyatékosságainkról is szólnunk kell.
Lassan halad a megyei könyvtárak konkrét összefogásának, munkamegosztásának, 

országos feladatvállalásának kibontakozása s ebben a Tanács szerepe ösztönzőbb és kez
deményezőbb lehetne.

A tanácskozásokon nem jut elég idő az egyes megyei könyvtárak gondjainak, 
tapasztalatainak, a vezetés helyzetének, módszereinek megvitatására, az aktuális problé
mák közös megbeszélésére.

Az ülések félévenkéni ütemezése nem teszi lehetővé mindennapjaink fontos, de 
gyors lefutású kérdéseinek konzultációját, még kevésbé a megoldás közös kimunkálását.

Sem állandó sem ad-hoc bizottságokat nem hoztunk létre az elmúlt másfél év 
alatt. Valószínű, hogy a jövőben is a Tanács tagjainak többsége az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanácstól kap ilyen természetű feladatokat.

Végül köszönetét kell mondanunk mindazoknak a kollégáinknak és munkatársaink
nak akik szives és gondos házigazdaként üléseink feltételeit biztosították, gazdag és tar
talmas programokat szerveztek számunkra.

EZT A KÖNYVTÁRI EMBLÉMÁT (amely a Library szó kezdőbetűjére épül) ajánlja 
országos alkalmazásra az Amerikai Könyvtáregyesület -  nemcsak könyvtári kiadványo
kon, plakátokon stb. hanem pl. közlekedési jelzőtáblaként is.

American Libraries, 1982. szept.
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KITEKINTÉS

ÚJ KÖNYV-, KÖNYVTÁR-, ÉS OLVASÁSPOLITIKAI PROGRAM 
FRANCIAORSZÁGBAN

A Rapport Pmgaud-Barrau. 1 -5 . (Livres Hebdo, 1982. 6. 6 -1 0 . p.) című 
jelentés alapján FOGARASSY MIKLÓS szemléje.

A könyv és az olvasás ügye az 1970-es évek második felében súlyos válságba került 
Franciaországban. A könyvkiadás- és terjesztés anyagi érdekeinek az olcsó és silány minő
ségű tömegárú kedvez, a klasszikus hagyományokkal rendelkező könyvkereskedelmi szak
ma általános krízisét — az infláció mellett — a hatalmas eladói tereken óriási választékot 
és árkedvezményt nyújtó könyváruházak konkurrenciája is súlyosbította. A helyzetet 
tovább rontotta az az 1979-es rendelkezés, amely felszabadította a könyvárakat, ami ka
tasztrofális hatású volt a kisebb kiadók és terjesztők számára. Mitterand hatalomra jutá
sával a baloldali kormány nem sokáig késlekedett néhány gyors reform életbe léptetésével. 
Az 1974 óta stagnáló könyvtári költségvetési kiadásokat látványosan megtöbbszörözte, 
és új rendeletet léptetett életbe, amelynek értelmében a könyvek ára egységessé válik: 
ugyanahhoz a kiadványhoz ugyanazért az összegért jut hozzá a vásárló az ország bármely 
pontján. Ezek az intézkedések azonban csak lázcsillapításhoz hasonlíthatóak. Az új 
könyv-, könyvtár- és olvasáspolitika megvalósításához hosszú távú reformokra van szük
ség. Ennek a koncepciónak a kialakításához hívták életre azt a szakmaközi, demokratikus 
szakértői bizottságot, amely eddig két jelentést publikált, az elsőt 1981 októberében, 
a másodikat 1982 januárjában. A bizottság két író elnökéről Pingaud-Barrau jelentésinek 
nevezett dokumentumok, széles körű szakmai viták és tárgyalások nyomán születtek meg 
és a kulturális kormányzat, a művelődési intézményeket fenntartó helyi hatóságok szá
mára fogalmaztak meg cselekvési programot.

Mivel a jelentés sokféle, a könyvvel és az olvasással kapcsolatban álló szakma prob
lémáival foglalkozik, és ezek kulturális összefüggéseit részletesen is tárgyalja, bevezetőleg 
érdemes kitérni a francia művelődési irányítás néhány szervezeti vonására is. A francia 
Kulturális Minisztérium Könyv- és Olvasási Igazgatósága működteti a könyvtári szakfelü
gyeletet; közművelődési könyvtári szolgálata nyújt szubvenciókat a városi könyvtárak szá
mára; tartja fenn a kistelepülések ellátására hivatott központi kölcsönkönyvtárakat; 
de ide tartozik a szerzői jog, a könyvkiadás, a terjesztés, a könyvexport ügyeinek főható
sági intézése is. A jelentésben tárgyalt témakörök szorosan érintenek egy másik intéz
ményt, az 1970-es években alapított Nemzeti Irodalmi Központot (Centre National 
des Lettres = CNL), amely igényes kiadóknak, folyóiratoknak nyújt segélyt, ösztöndíja
kat folyósít írók számára, jelentősen hozzájárul azonban a közkönyvtárak beszerzéséhez 
is: szubvencionálja a könyvtárak gyarapítását.
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A könyvárak egységesítése csak az első lépés volt a kulturális javakhoz való hozzá
jutás demokratizálásának útján; el kell hárítani azokat az akadályokat is, amelyek a 
könyvterjesztésben az esélyek egyenlőtlenségéhez vezettek. A jelenlegi könyvpiacot né
hány privilegizált helyzetben lévő, nagy, ipari jellegű termelésre és tömegteijesztésre be
rendezkedett magánvállalkozás uralma jellemzi, a terjesztői szervezet a nagy példányszá
mú és gyors teijesztésű kiadványoknak kedvez. A kisebb, igényes, de alacsony példány- 
számú kiadványokra szakosodott kiadók — melyek a nemzeti kultúra sokszínűségének 
elengedhetetlen tartozékai és a szellemi demokrácia biztosítékai — sorvadnak.

A Pingaud-Barrau jelentés külön fejezetben foglalkozik a könyv és az olvasás érde
kében kibontakoztatandó kulturális mozgalommal. Abból kell kiindulni, hogy a könyv
tár hagyományos képe, klasszikusan közismert hivatása jelentősen átalakult. A közmű
velődési könyvtárak — igaz, ma még csak példaszerűen idézhető esetekben — túlléptek 
„passzív5’ olvasmányközvetítő szerepükön és egyre kiszélesedő területen érintkezésbe 
léptek a társadalommal, és egy újfajta, a könyv, az olvasás körül kibontakoztatandó 
„szocializáció55 intézményeivé váltak. A francia „olvasó népért55 mozgalom azonban 
nemcsak egy szakma, nemcsak a könyvtárosok ügye kell hogy legyen, be kell vonni a 
programba a könyvesboltokat, a művelődési házakat, a szabadidő központokat és egyéb 
kulturális intézményeket is. Egy megfelelően sűrű közművelődési könyvtári hálózat ki
építése mellett szükség van egyéb, nem könyvtári jellegű közvetítő csatornákra is, annak 
érdekében, hogy a könyvet el lehessen juttatni a hátrányos helyzetű, rendszeresen nem 
olvasó rétegekhez. Legyen jelen a könyv az anya- és gyerekvédő intézményekben, a szo
ciális otthonokban, klubokban, létesüljenek időlegesen működő, szezonális könyvtárak 
az üdülőterületeken. Ennek a többféle „könyves55 szakmát mozgósító, de a könyvtárak 
központi szerepére építő mozgalomnak meg lehet jelölni a fő céljait is. Szerves munka- 
kapcsolatot kell kialakítani a kortárs alkotókkal és a kiadói műhelyekkel; az új olvasó- 
közönség megnyerése érdekében együtt kell működni a szakszervezetekkel, az üzemi 
bizottságokkal, valamint különféle társadalmi szervezetekkel; a könyv és az írott doku
mentumok mellett az akcióban fel kell használni a kulturális ismeret- és értékközvetítés 
egyéb formáit is (színházak, képzőművészetek, film, fotó, audiovizuális dokumentumok), 
ennek érdekében a korszerű közművelődési könyvtárakat multimédia-tárakká kell fej
leszteni.

A mozgalom csak akkor lehet kellő módon kezdeményező és müitáns jellegű, ha 
a könyvtárak cselekvési autonómiája megnő. Az anyagi források és eszközök, működési 
feltételek bővítésével együtt lehetővé kell tenni, hogy a könyvtárak pénzügyi kereteik 
egy részével szabadon, megkötöttségek nélkül gazdálkodhassanak.

Az előadói, színházi terek köré szervezett művelődési házak helyett olyan új mű
velődési létesítményekre van szükség, amelyeknek centrumában a könyvtár áll, és az 
írott dokumentumok köré szerveződnek a rendezvényi formák — kiállítások, felolvasó 
estek, konferenciák, előadások, filmvetítések stb. Ezek az új típusú kulturális létesítmé
nyek — melyeknek centrumába a nyüvános könyvtári szolgáltatások kerülnek — alakít
sanak ki kapcsolatokat írókkal, művészekkel, lássanak el képzési feladatokat az önkéntes 
társadalmi aktivisták és a könyvvel egyéb kapcsolatban álló szakmák képviselőinek köré
ben, és legyenek a könyv és az olvasás érdekében kibontakoztatandó mozgalom infor
mációs központjai.
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Űjra kell fogalmazni a Nemzeti Irodalmi Központ (CNL) feladatait és szervezeti, 
működési rendjét. Ennek az állami költségvetésből fenntartott intézménynek eddig két 
fő feladata volt: a kulturális és tudományos értékű művek terjesztése érdekében anyagi 
támogatást nyújtott a könyvtárak beszerzéseihez, valamint meghatározott összegeket 
folyósított íróknak, kiadóknak nemzeti-történeti értékű művek kiadásához, költői, 
színházi művek megjelenítéséhez, irodalmi folyóiratok fenntartásához és irodalmi jellegű 
rendezvények szervezéséhez. A könyvtári beszerzési támogatást ki kell szélesíteni, ezzel 
egyidejűleg össze kell kapcsolni a könyvtári és kiadási támogatások rendszerét: évente kb. 
20, központi szubvenciók révén megjelentetett művet kapjanak meg ingyen a könyvtárak. 
(A Nemzeti Irodalmi Központ könyvbeszerzési támogatása a könyvtáraknak 1982-ben 
meghaladta a 40 millió Frankot, és a szubvencionált intézmények száma a 700-at.)

A francia könyvtári rendszerről szóló fejezet javaslatai négy fő célt jelölnek meg 
és ezekhez kapcsolódva fogalmaznak meg átfogó könyvtárpolitikai programot.

Az első, alapvető cél az egységes, koordinált könyvtári hálózat létrehozása annak 
érdekében, hogy minden állampolgár, lakóhelyétől és társadalmi státusától függetlenül, 
egyenlő esélyekkel jusson hozzá a könyvtári és dokumentációs szolgáltatásokhoz. Ennek 
eléréséhez biztosítani kell a szolgáltatások egységes ingyenességét. Felül kell vizsgálni a 
könyvtárak nyitvatartási rendjét, annak érdekében hogy a használók munkaidőn kívül, 
szabad idejükben jussanak hozzá a könyvtári forrásokhoz. Számolni kell az ezzel kapcso
latos reformok személyzeti konzekvenciájával. Meg kell határozni a könyvtári szolgálat 
minimumát; a jelentés szerint nem lehet könyvtárnak tekinteni az olyan ellátó helyet, 
amely nem rendelkezik a következő kritériumokkal: legalább 3000 kötetes, rendszeresen 
gyarapítóit gyűjtemény, szakértelemmel rendelkező könyvtáros, minimálisan heti két
szeri nyitvatartás. Az egységes könyvtári ellátás alapkövetelménye a könyvtárközi együtt
működés; lehetővé kell tenni, hogy a használó — a legkisebb szolgáltató ponton is — az 
egész könyvtári rendszer által nyújtott információkhoz hozzájuthasson.

A könyvtárügy: közügy; az egységes hálózat megteremtése politikai kérdés. Vala
mennyi helyhatóságnak — városi, járási, megyei és regionális szinten — tudomásul kell 
vennie, hogy a könyvtári ellátás alapvető társadalmi követelmény és biztosítaniok kell 
az ehhez szükséges költségeket. Az államnak az irányító, kiegyensúlyozó szerepet kell 
játszania ebben a folyamatban. A közkönyvtári ellátás hajlékony és alkalmazkodóképes 
struktúrát kíván a hálózat szervezésében; számot kell vetni azzal, hogy a francia lakosság 
fele kis településeken él, és hogy a falusi környezetben nyújtandó szolgáltatások jelentik 
a legnagyobb problémát.

Könyvtári szolgálat létesítése és működtetése meghatározható pénzügyi normatívá
kat kíván; a fentiekben megfogalmazott, a könyvtári ellátás minimumát jelentő intéz
mény létesítéséhez -  1981-es áron számolva — 500 ezer Frank beruházás és 200 ezer 
Frank működési kiadás szükséges. Bár az állam 20 %-os szubvenciót nyújt a helyi hatósá
goknak, az a költségvetési összeg, melyet a közigazgatási egységeknek könyvtári célokra 
kell fordítaniok, lakosonként 1 könyv kereskedelmi árának felel meg (1981-ben 30 és 
50 Frank közötti érték). Az állami segélyek és különleges szubvenciók rendszerében egy, 
a különlegesen elmaradott települések fejlesztését előtérbe állító ötéves terv célkitűzéseit 
kell megvalósítani.
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Ha a helyi tanács biztosítani tudja a működési kiadásokat, önálló helyi nyilvános 
könyvtárat hozhat létre. Az intézmény felszereléséhez az állami és regionális költségvetés 
50%-kal, a működési kiadásokhoz 20%-kal járul hozzá. Ha a helyi hatóság nem tudja 
biztosítani a minimális feltételeket, a könyvtári szolgálatot a legközelebbi városi könyv
tártól, vagy a megyei szervezésű Központi Kölcsönkönyvtár ellátórendszerétől „rendel
heti meg”. Közép- és nagyvárosokban — lakosonkénti 50 Frank összeggel számolva — 
a működési kiadások költségvetési fedezete biztosítottnak látszik; ellátási normatívaként 
2000—3000 lakosonként 1 főfoglalkozású, szakképzett könyvtáros alkalmazásával kell 
számolni. A központi nagyvárosok könyvtárai, amelyek helyismereti gyűjteménnyel, 
fejlett bibliográfiai és tájékoztató apparátussal rendelkeznek, közvetlenül kapcsolódjanak 
a regionális központi könyvtárakhoz és ezen a címen regionális vagy országos hiteleket 
nyerhetnek fejlesztéseikhez.

Az 1946-ban létrehozott és a megyék sajátosságaihoz igazodó központi ellátást 
nyújtó Központi Kölcsönkönyvtárak tevékenységi körét meg kell újítani. Elsősorban 
„kiegyensúlyozó szolgálatnak” kell ezt a szervezetet tekinteni, amelyik kihelyezett le
tétekkel vagy mozgókönyvtári ellátással azoknak a kistelepüléseknek a gondjain hivatott 
enyhíteni, amelyek nem képesek önerőből könyvtárat fenntartani. A letéti ellátó tevé
kenységet a jövőben ki kell terjeszteni a vállalatokra, társadalmi szervezetekre, kórházak
ra; ezek a könyvtárak nyújtsanak módszertani-technikai segítséget a kisebb önálló könyv
tárak számára is, szervezzenek képzést, segítsék az intézmények rendezvényi munkáját, 
közvetítsék a nagyobb városi könyvtárak szolgáltatásait.

Az egyetemi, iskolai, vállalati, kórházi könyvtárak valamint az egyesületek könyv
tárainak elsőrendű hivatása az intézményi személyzet igényeinek kielégítése. Nem működ
hetnek azonban elszigetelten: valamennyi könyvtárral ki kell építeni, illetve meg kell 
erősíteni kapcsolatukat. Bizonyos esetekben az iskolai, a kórházi könyvtárak illetve az 
egyesületi könyvtárak csatlakozhatnak a városi, kerületi, községi könyvtárhoz, ebben az 
esetben azonban mindazok az előírások és kötelezettségek is terhelik őket, mint a nyilvá
nos könyvtárakat. Az egyetemi könyvtárak legyenek nyilvánosak.

A jelentés a francia könyvtárügy régi gondját, a központi szolgáltatások hiányát 
két szervezeti szinten kívánja orvosolni. A regionális központi könyvtáraknak az adott 
országrész számára a nemzeti könyvtárhoz hasonló helyi funkciókat kell ellátnia: fogadnia 
kell a kötelespéldányokat, létre kell hoznia a regionális központi katalógusokat, számí
tógépes kapcsolatban kell állnia a központi bibliográfiai adatforrásokkal, szerveznie kell 
a könyvtárközi kölcsönzést a régió tudományos könyvtárainak állományára építve. Köz
ponti regionális könyvtárnak vagy a terület legjelentősebb városi könyvtárát vagy egy 
egyetemi könyvtárat kell kijelölni. A regionális szolgáltatások egyéb területeken vagy e 
nyilvános intézményekhez vagy a regionális művelődési hivatalokhoz kapcsolódva szervez
hetők meg (alap- és továbbképzés, kooperáció szervezése, tervezése, módszertani segít
ség stb.). Országos szinten sürgető igény van egy központi könyvtárügyi szolgáltató in
tézmény megteremtésére, melyet — az egyetemi könyvtárak más főhatósághoz való tarto
zása miatt -  az Oktatási és a Kulturális Minisztérium kettős fennhatósága alá kell helyez
ni, annak érdekében, hogy össz-könyvtárügyi célokat szolgáljon. Feladatai közül a jelentés 
a számítógépesítéssel kapcsolatos központi funkcióit, a tervezési és telepítési tervezést, 
a könyvtárosok alap- és továbbképzésének tartalmi kidolgozását, a statisztikai adatok
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összegyűjtését és elemzését, továbbá a Bulletin des bibliothèques c. folyóirat kiadásához 
kapcsolódó tájékoztatási és publikációs tevékenységet emeli ki.

A Pingaud-Barrau jelentés könyvtári fejezetének végén egy könyvtárügyi törvény 
megalkotásának szükségessége mellett érvel a bizottság. A tervezet legfontosabb elemei 
— a szolgáltatások ingyenessége, a decentralizáció, a fejlesztési terv, a fenntartók kötele
zettségei, a kooperáció körvonalai, a helyi, regionális és országos költségvetési arányok 
meghatározása — a könyvtári törvény tartalmának fő vonalait is megjelölik.

A francia könyvtárügy reformja, a fejlesztési tervek, az olvasás érdekében kibon- 
takoztatandó társadalmi mozgalom nem képzelhető el a francia könyv- és könyvtárügyi 
képzés átfogó újjászervezése nélkül. A jelentés egy olyan új képzési rendszer körvonalait 
rajzolja meg, amelyben a képző intézmények valamennyi, a könyvvel és az ismerethordo
zókkal foglalkozó szakember számára nyújthatnak szakmai ismereteket. Ennek megfe
lelően: lenne a tananyagnak egy közös „törzse” , amelyet könyvtárosok, könyvterjesz
tési szakemberek, kiadói szakmában dolgozók egyaránt tanulnának és ezután az oktatás 
speciális irányokba ágazna szét. A francia könyvtáros és dokumentálista képzés elmara
dottsága miatt hatalmasak az igények, évente 4000—5000 szakember kibocsátásával 
kell számolni. Három szintű képzésre van szükség, amelyhez — negyedikként — az okta
tók és kutatók képzése csatlakozik. A kezelési, a technikai és a tudományos feladatokra 
felkészítő három oktatási szinten egyaránt kétéves képzési ciklust terveznek: az első 
évet az ismerethordozókkal kapcsolatos közös tudományok — megfelelő szintű -  ele
meinek elsajátítására kell szánni, a második év a szakosodásnak megfelelő ismeretek meg
tanulását és a szakmai gyakorlatok céljait szolgálja. A képzőintézményeket regionális 
keretekben kell megszervezni, lehetőleg egyetemekhez kapcsolódó létesítmények formá
jában, illetve a már létező „Olvasás- és mediakutatási regionális intézetekéhez kapcso
lódva kell a rendszert országosan kiépíteni. Ezek az intézmények nemcsak oktatási fel
adatokat láthatnának el; az adott terület kutatásszervezési és irányítási, koordinációs 
munkáiból is tevékeny részt vállalhatnának, az ő feladatuk lehetne a regionális szakmai 
tájékoztatás (szakkönyvtár) megteremtése, a szakmai továbbképzési fórumok működ
tetése.

Illllllllllll

A FRANCIA TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRÜGY irányítására a Közoktatásügyi Minisz
tériumban könyvtári, múzeumi és szaktájékoztatási igazgatóságot szerveztek. Ennek 12 
osztályát 4 főosztály fogja össze: tervezés és szervezés; személyzet, képzés, igazgatás; 
kutatás és fejlesztés; tájékoztatási és kiadói tevékenység, múzeumok.

Bulletin des bibliothek de France, 1982. 6.no.
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
IRÁNYÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYPROGRAMJA F RAN CI AORSZÂGB AN

GEORGES SAG*

Baloldali kormányunk megalakulása óta erőteljesen szorgalmazza a tudományok, 
valamint a technológia fejlesztésének és alkalmazásának hazai fontosságát. Az ország ve
zetőinek célkitűzését igazolja a Kutatási és Technológiai Minisztérium (KTM) létrehozása 
a kormány öt államminiszterének egyikével az élén.

A KTM egyik első tevékenysége, 1981 őszén széles körű viták rendezése volt, az 
ország 31 közigazgatási egysége tudományos dolgozóinak részvételével. A többnapos 
ülésen nemcsak az állami- és magán kutatóintézmények, egyetemek, főiskolák, kis és nagy 
iparágak, szakszervezetek, tudományos-kulturális egyesületek és az illetékes minisztériu
mok képviselői vettek részt, hanem bárki, aki hozzászólást kért a vitához. Becslések sze
rint — az ülésszakon mintegy 20 000 érdekelt volt jelen (a szervező bizottsághoz pedig 
különféle testületek és magánszemélyek több ezer írásbeli hozzászólást küldtek.) A ta
nácskozás 12 témakörben folyt; az információs szakemberek és a könyvtárosok a „ku
tatás és kommunikáció” témacsoportot találták érdeklődésükhöz legközelebb állónak.

A megbeszélések utolsó állomása a „Nemzeti kollokvium”, amely Párizsban volt 
1982 januárjában, és amelyen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az illeté
kes miniszterek is jelen voltak. A négynapos tanácskozás 12 témakörben vitatta meg az 
ország összes tájegységéből érkezett előadók összegezett jelentéseit, majd a 12 kollokviumi 
téma referensei és a szakértő bizottság ezeket végleges jelentéssé fogalmazta . Az ülés
sorozat javaslatai alapján a KTM törvényjavaslatot dolgozott ki, amelyet némi viszon
tagság után, (az ellenzéki többségű szenátus ellenére) 1982. június 28-án a Parlament 
megszavazott.

A törvény alapvető intézkedései a kutatás-fejlesztés erőteljes anyagi preferálására 
vonatkoznak. Az elmúlt néhány évtizedben kormányaink nem biztosították a tudomá
nyos és technikai haladás megfelelő pénzügyi alapját. Az állami költségvetésben e tételek 
a bruttó hazai termék 1,8%-ára csökkentek. Egyidejűleg a kutató és technikus létszám 
is megfogyatkozott, és utánpótlás hiányában elöregedett.

A megszavazott törvény célja, hogy 1985-ig évi 17,8%-kal emelje a nem hadi jellegű 
kutatás előirányzatát, egyidejűleg pedig az állami kutatásban dolgozók létszáma évi 
4,5%-kal emelkedjék.

*A szerző a francia dokumentalisták szövetségének volt alelnöke, az alkalmazott tájékoztatástudomá
nyok doktora.
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Ezek az intézkedések a tudományos kutatást és a műszaki fejlesztést állították 
előtérbe. A törvény az általános, a tudományos és a műszaki információ terén is lényeges 
célokat tűzött ki:

— a tudományos és műszaki ismeretek bővítése f többek között az ismeret- 
terjesztés általánossá válásával;

— a tudományos és műszaki információ eljuttatása mindazokhoz, akik ku
tatói vagy fejlesztési területen dolgoznak;

— a kutatás, a fejlesztés, az újítás elért eredményeinek terjesztése és hasz
nosítása bárhol, ahol ezek a termelés haladásának vagy a társadalom jólété
nek előmozdítását szolgálják;

— a francia nyelv használatának fellendítése a kutatói és a műszaki közössé
gekben.

A törvény előírja a kutatói munka oktatását, valamint a kutatás eredményeinek 
hasznosítását az állami intézményekben és a vállalatoknál. Nagyobb szerepet szánnak a 
különböző szintű oktatásban, a dolgozók továbbképzésében, a tömegkommunikációban 
is a kutatói szellem, az alkotói tevékenység fejlesztésének.

A kutatói munka elsajátításához a tudományos műszaki dolgozókon kívül bárkinek 
joga van. Mindazok előtt, akik az átképzést eredményesen elvégezték, megnyílik a be
illeszkedés lehetősége a kutatói, oktatói, közigazgatási vagy állami, ill. vállalati munka
körökbe. Az átképzésben részt vevők számára a tanulmányok időtartamára az állam vagy 
a kijelölt kutatási szerv tanulmányi segélyt juttat. Az összeg nagysága a továbbképzésben 
részt vevők tudományos felkészültségétől függ.

A nemzeti kutatási tervet, a tervgazdálkodás keretében a KTM a tudományos kö
zösség bevonásával dolgozta ki. A KTM-ben Legfelsőbb Kutatási és Technológiai Tanács 
fog majd működni, melynek elnöke a kutatási-technológiai miniszter lesz. E tanácsnak 
mind a tudomány-politikai tervezésbe, mind a költségvetési előirányzatba beleszólási joga 
lesz.

A folyamatban lévő decentralizáció a tudományos és műszaki irányítást is érinti. 
A tájegységek megválasztandó képviselői határozzák meg területük kutatási és technoló
giai súlypontjait, amelyeket tervekké fejleszthetnek és így beleszólásuk lesz a nemzeti 
tudományos és műszaki irányelvek kidolgozásába. A műszaki újítások ismertetése és be
vezetése a tudományos és műszaki információ, a tudományos képzés a helyi Kutatási és 
Technológiai Fejlesztési Tanácsok hatáskörébe fog tartozni. Ezek a tanácsok véleménye
zik tájegységük tudományos és műszaki kérdéseit is.

A törvény 25 tételét egy függelék egészíti ki (amely még nem a végrehajtási utasí
tás). Részletesen ismerteti a rendelkezések kutatási és fejlesztési terveit, a kutatók kép
zését, legális státuszukat, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés módo
zatait.

A tudományos és műszaki információ fejlesztése, amely a haladás nélkülözhetetlen 
eszköze — nincs ugyan a törvényben a tudományos és műszaki ágakkal kapcsolatban meg
nevezve, de a törvény szelleméből ez magától értetődik.

Korunk ipari világvetélkedése megköveteli a termelési eszközök állandó tőke- és 
munkaigényes fejlesztését, ami a nagyvállalatok abszolút egyeduralmához vezethet.
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Franciaország ipari összetételében a kis- és közép vállalatok igen nagy szerepet játszanak. 
Ennek ellenére nagy részük nem jut el a megfelelő szakirodalmi információhoz, és sem ki- 
sérletezésre, sem kutatásra nincs lehetőségük. Versenyképességük fokozása érdekében a 
függelék előíija a műszaki újítások megfelelő terjesztését, és azt, hogy ezeket a vállalato
kat jobban be kell vonni a fejlettebb technológiák kikísérletezésébe.

Az ún. „mozgósító programok” rendkívüli előjogokat biztosítanak néhány ki
emelt fontosságú kutatási és fejlesztési területnek. Ide sorolható a számítástechnika 
— amely talán a legközelebbről érdekli az információs szakembereket — a mikroinforma- 
tika, a bibliográfiai és faktográfiai adattárak fejlesztése, valamint új információs progra
mok kidolgozása. A KTM kiemelten foglalkozik még az e területen szükséges képzés 
kérdésével.

A francia nyelv védelmét a függelék ugyancsak mozgósító programnak tartja, 
hasonlóképpen a tudományos és műszaki ismeretek terjesztéséhez. A nyelvvédelem 
indítéka nem nacionalizmus, vagy nemzeti hiúság, hanem olyan elvi megnyilvánulás, 
amely elismeri a kultúrák és a nyelvek pluralitását. Ezen célkitűzésekben politikai érvek 
is közrejátszanak. Veszélyes lenne, ha az ország tudományos műszaki információja telje
sen idegen forrásoktól függne. A nyelvvédelemnek ki kell terjednie a tudományos kiadói 
tevékenységre, és ennek fellendítésére mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. 
A fentieken kívül létre kell hozni a külföldi szakirodalom átültetéséhez szükséges ter
minológiai segédeszközöket is.

A tudományos műszaki információ szervezéséről a függelék csak a legfontosabb 
elveket említi. Pl. a primér információt minél szélesebb körben kell hozzáférhetővé tenni 
(dokumentációs központokban, egyetemi- és helyi-valamint közművelődési könyvtárak
ban). E cél elérése érdekében javítani kell ezen intézmények személyzeti létszámát, emelni 
kell a költségvetésüket, és ahol erre mód van, biztosítani kell a számítógépes információs 
szolgáltatást is. A módszertani kérdésekben jártas kutatói gárda létrehozása is nélkülöz
hetetlen.

A szakemberek mindenesetre sokat várnak az új törvény végrehajtási utasításától^. 
A szocializmus és a kutatás című 1981-ben, a szocialista párt gondozásában megjelent 
könyv egyik fejezetére hivatkozva, „. . .a tudományos ismeretek terjesztését új utakra 
kell terelni” . . . többek közt a dokumentalisták szövetségének közreműködésével, hogy 
az információ szakemberei — a tudomány szolgálói -  minél szélesebb körben biztosítsák 
a kutatók teljes tájékoztatását.”

*A szerzőtől származó információink szerint ez a közelmúltban már megjelent. ( -  a szerk.)
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AZ ELMÉLET SZEREPE 
A KÉMIAI INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN

FUGMANN, Robert: Role of Theory in Chemical Information System című 
írása (Journal o f  C hem ical In form ation  and C u m pu ter Science, 22. vol. 1982. 
3.no. 118-125. p.) alapján KOVÁTS ZOLTÁN ismertetése.

Az írás szerzője a gyógyszert és vegyszereket gyártó Hoechst AG (Frankfurt aM. 
NSZK) információs szakembere. Saját vállalatának és az International Documentation in 
Chemistry-ben (IDC) együttműködő többi vállalat információellátásának megszervezése, 
üzemeltetése, valamint hatékonysága és gazdaságossága terén szerzett tapasztalatait és 
elméleti megfontolásait adja közre.

Az elmélet alapjául szolgáló öt elv jogosultsága, helytálló volta (pertinenciája) 
valóban belátható, különösebb bizonyítás nélkül is elfogadható, tehát valóban alapelvnek, 
axiómának tekinthető. Ezen öt alapelven nyugvó elmélettel a szerző nemcsak az adattár 
kialakítását, a használat tapasztalatait magyarázza, hanem segítségével az információs 
rendszer fejlődését, az adattár folyamatos növekedésének törvényszerűségeit, a rendszer 
jövőbeni viselkedését is megkísérli előre jelezni. Annak ellenére, hogy tudatában van a 
kémiai információs rendszerek sajátosságainak -  átlagon felüli követelmények mind 
mennyiség, mind hatékonyság és szervezettség terén -  mégis meggyőződése, hogy az em
lített különleges körülmények között létrejött elmélet termékenyítő hatással lehet más 
tudományterületek ellátását szolgáló információs rendszerek fejlődésére is.

Fugmann közleményét nemcsak azért ajánlom a Könyvtári Figyelő olvasóinak 
figyelmébe, mert elmélete igen jól egyezik saját, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyv
tárában szerzett tapasztalataimmal, hanem azért is, mert nem aprólékos szervezési ötletek 
átvételére, saját rendszerének mechnikus másolására bíztatja az olvasót, hanem az egysé
ges elméletbe foglalt alapelvek hatását, következményeit világítja meg egy adott, de elv
ben tetszés szerinti — szakterület információellátására szervezett rendszerben.

Külön értéke a cikknek, hogy megadja 35 fontosabb informatikai fogalom elméle
tében alkalmazott értelmezését.

Alapé Ivek

1. Meghatározhatóság. Egy bizonyos tárgyra vonatkozó információk összeállítása 
csak olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben az igénylő képes tárgyát fogalmak
kal és fogalomkapcsolatokkal leírni.
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2. Rendezettség. Bármely tárgyra vonatkozó releváns információk összeállítása 
egyben rendező folyamat is.

3. A rendezettség elégséges szintje. A rendezettség szintje iránti követelmény nő, 
ahogy a gyűjtemény mérete és/vagy a keresések gyakorisága növekszik.

4. Előreláthatóság. A releváns információra irányzott keresés pontossága függ az 
adattár fogalmainak és viszonylatainak jelölésére alkalmazott kifejezések ismeretétől.

5. Valósághű kifejezés. A releváns információra irányzott keresés pontossága 
függ attól, milyen hűséggel sikerült az adattárban alkalmazott kifejezésekkel az informá
ció tartalmát helyesen kifejezni.

Az öt alapelvet és hatásukat az információszolgáltatás különböző formáinak haté
konyságára szemléltető ábra foglalja össze. (Lásdaz ábrát)

Az alapelvek az információs rendszernek mind az input oldalát jelentő indexelésre, 
mind pedig az outputot létrehozó információkeresés folyamatára érvényesek.

Tekintsük az ábrán látható „A” négyszöget az információk gyakorlatilag teljesen 
rendezetlen halmazának -  legalábbis az egyes dokumentumok tartalmát illetően. A ke
resés ennek ellenére végrehajtható benne. Az eredmény csak elegendő idő, figyelem, 
türelem és emlékezet kérdése. A hangsúly a feltételek „elegendő” jelzőjén van. Az in
formációkeresés hagyományos módjának felsorolt feltételeit a különböző igénylők és 
felhasználók — egyedi alkatuknak megfelelően -  egymástól igen eltérő mértékben képe
sek teljesíteni. Az átlagos képességű információkereső és felhasználó ezért hatékonyabb 
— pl. gépi — segítség nélkül az „A” halmaznak csak egy jóval kisebb „S” jelű részét lesz 
képes áttekinteni.

A m egha tár ózható ság alapelve

Az információs rendszertől használója elvárja, hogy ne saját magának kelljen a meg
határozatlan méretű halmazban válogatnia. Mivel informálódásra fordítható ideje és ener
giája csak az „S” halmaz közvetlen áttekintését és felhasználását teszi lehetővé, ebből kö
vetkezik, hogy helyette más valakinek kell az „A” halmazból a számára szükséges doku
mentumokat összeválogatnia. Ez persze csak akkor lehetséges, ha a felhasználó meg tudja 
határozni azt, amire szüksége van. Az igény meghatározása általában csak többé-kevésbé 
sikerül. Ezt a helyzetet fejezi ki a „C” négyszög az irányított információszolgáltatás 
eredményeképpen.

A szerző a továbbiakban felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy az igénylő által 
remélt, keresett, az érdeklődését kielégítő, a társadalmi munkamegosztásból rá háruló 
feladatok megoldásában felhasználható információknak csak egy része előre meghatároz
ható. Ha például egy gyógyszerkutató a „difenilszulfonok leprára gyakorolt hatását” 
vizsgálja az érdeklődésére számot tartó információk leprával kapcsolatos része jól meg
határozható és visszakereshető. De figyelmen kívül hagyja-e ugyanez a kutató azt az 
információt, amely a difenilszulfonok valamelyik alapanyagának gazdaságos, olcsó elő
állítását ismerteti? Természetesen nem, ámbár az irodalomjegyzék összeállítójától sem

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



292 Kováts Z.

Az információszolgáltatás öt alapelven nyugvó elméletének áttekintése 
S

Irodalomgyűjtemény, amelynek nagyságát az „A” négyszög mérete fejezi ki. A pontok benne egy-egy olyan dokumen
tumot jelentenek, amelyek az információt igénylő számára érdekesek, felhasználhatók lehetnek. A dokumentumok 
halmaza a válogatás tárgykörének szempontjából teljesen rendezetlen. Ebben a helyzetben válik szükségessé az informá
ciószolgáltatás.

Teljesül-e az 1. alapelv, a kérdés meghatározhatósága?

Közvetlen információgyűjtés, beleértve azokat az 
információkat is, amelyekről csak utólag derül ki, 
hogy használhatók.

Sok veszteség és sok zaj (téves információ) 
mégis értékes fonása az információknak, 
különösen az előre nem látott, véletlenül 

talált információk miatt.

A bibliográfiai hivatkozások követése. 
Ilyenkor az információkeresés tárgyköré
nek előzetes meghatározása sem szük-

ígen
Az irányított információszolgáltatás lehetősége (azaz 
olyan információ nyújtása, amelynek relevanciáját 

eleve meghatározzák) a 2. és a 3. alapelv teljesülése 
révén.

Választható

veszteséget csökkentő 
rendezettség

zajt csökkentő 
rendezettség

a 4. alapelv teljesülése 
révén*

az 5. alapelv teljesülése 
révén

ideális çsetben
veszteséget és zajt kiküszöbölő 

rendezettség

a 4. és az 5. alapelv egyidejű teljesülése révén, 
vagyis

torzítás nélküli a szókészlet és nyelvtan
kötött jól kiegyensúlyozott

indexeléssel együttes alkalmazásával
F G

♦Indexelő nyelv szükséges legalábbis a generikus 
fogalmakra és viszonylatokra vonatkozó információ- 

ellátás esetén.
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várható el, hogy külön kérés nélkül ezt a közleményt relevánsként betegye az „S” hal
mazba. Az első alapelv tehát az, amelyre hivatkozva az információs szakember megkímél
heti magát attól, hogy a fenti helyzetben kapott esetleges szemrehányásra azt kelljen 
válaszolnia a felhasználónak, hogy „ . .  .azt hiszi, gondolatolvasó vagyok?”

A bemutatott példa szemléletesen bizonyítja a hasznos (pertinens) információk 
előre meg nem határozható részének jelentőségét. Ez is egyik oka annak, hogy legaktí
vabb, legtehetségesebb kutatók egy viszonylag népes csoportja nem mond le a személyes 
informálódás lehetőségéről. — Kénytelen viszont személyesen összegyűjteni a saját céljait 
szolgáló információkat az a szakember, akinek az igénye lényegében meghatározhatatlan. 
Ezt a helyzetet fejezi ki a „B” négyszög.

Még egy módszer ismeretes és használatos a nehezen meghatározható tárgykörök 
irodalmának összegyűjtésére: a hivatkozások nyomon követése — lásd a„H ”' négyszöget.

Rendezettség

A többé-kevésbé meghatározott kérdések alapján létrehozható a dokumentumok
nak bizonyos szempontok szerint rendezett halmaza. Ezt a helyzetet ábrázolják a „C—E” 
négyszögek és a bennük látható „S” részhalmazok. Lehet, hogy az „S”-be került doku
mentumok nem minden tekintetben felelnek meg az igénylő céljainak, de annyi előnye 
mindenesetre van a válogatásnak, hogy a teljes halmaz átfésülése helyett a felhasználó 
most a teherbíró képességéhez mért szempontjai szerint válogatott gyűjtemények érté
kelésére összpontosíthatja figyelmét.

Hogy bármely szempont szerint végzett válogatás egyben rendező folyamat is, azt 
időnként figyelmen kívül hagyják azok, akik Driesch szerint határozzák meg a rend fogal
mát mint „. . .az egész részeinek előre meghatározható helyét és egymáshoz viszonyítot
tan is jelentőséggel bíró helyzetét.”

A rendezettség elégséges szintje

Az ábra „C” négyszöge ábrázolja a válogatás folyamatának eredményeként létre
hozott rend legalacsonyabb, még éppen elfogadható szintjét: a feltehetően releváns do
kumentumok mindegyike belekerült a magasabb szintű rend nélkül is áttekinthető „S” 
részhalmazba. A dokumentumok szóródása nem lehet az ábrázoltnál nagyobb mert ha a 
releváns dokumentumok bármelyike — az ábrán a pont jeleníti meg a releváns dokumen
tumot -  kívül marad az „S” mezőn, akkor a teljesség célul kitűzött feltétele nem teljesült.

A másik határesetet az „E” négyszög ábrázolja. A releváns anyag az „S” mezőn 
belül is nagyon tömören helyezkedik el. Együtt van tehát a releváns anyag túlnyomó 
része, és a szóródás is minimális. Ilyen jellegű dokumentumgyűjtemények hozhatók lét
re akkor, ha a kutatót egy jól meghatározott vegyület vagy vegyületcsoport teljes iro
dalma érdekli. Ezek az irányított információszolgáltatás legkedvezőbb esetei.
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A „C” szintű rendezettség állapotában a rendszer nem lehet hosszú életű. Amint a 
releváns információk halmaza túlnő az „S” adattár keretein, megszűnik az egyéni, szemé
lyes áttekintés lehetősége és ellenőrizhetetlenné válik a veszteség.

Az ,,E” esetben ez a veszély nem fenyeget. A rendezettség magas szintje biztosítja 
a halmaz gyors áttekintését még jelentős méretnövekedés esetén, is. A gyakran használt, 
nagy terjedelmű adattárak időtállóságát a jól átgondolt rend magas szintje biztosítja.

Joggal vetődik fel ezek után, hogy van-e egyáltalán jelentősége a „C” típusú rend
szernek? Van: a szabadalmi igénypontok védelme és a gyógyszerek mellékhatásainak vizs
gálata pl. teljes, veszteség nélküli informáltságot igényel. Az „E” típusú adattár szélső
ségesen tiszta formájának gyakorlati jelentősége kisebb. A kutatás-fejlesztés információ- 
igényét a két határeset feltételeinek kompromisszumos kielégítése jellemzi. Az irányított 
szolgáltatást nyújtó rendszer a lehető legkevesebb veszteséggel közvetítse az elérhető 
legkevesebb alapzajjal terhelt, minél pontosabb információkat.

Előreláthatóság

Fugmann példája kissé bonyolult. Helyette -- szerintem — egyszerűbbel próbálom 
az előreláthatóság elvének jelentőségét megvilágítani.

Ha a felhasználó nem saját maga végzi az irodalomkeresést, vagyis kellőképpen meg 
tudja határozni a számára érdekes tárgykört, pl..„alkáliföldfém~halogenidek előállítása” 
akkor rábízhatja másra -  akár a számítógépre — a keresést. Mind az alkáli földfémek 
(Ca, Sr, Ba, Ra), mind a halogenidek (F, Cl, Br, J), ennek következtében pedig vegyü- 
leteik is pontosan ismertek. A nevüket összefoglaló általános fogalom (alkáli földfémek, 
halogenidek) egyértelműen meghatározza a tárgykör két feltételét. A harmadik feltétel 
-  amelynek az előző kettővel egyidejűleg teljesülnie kell annak érdekében, hogy az adat
tárban talált dokumentum a releváns információkat tartalmazó részhalmazba kerüljön — 
az „előállítás” viszont előre meghatározhatatlan számú szinonimával, hasonló értelmű 
kifejezéssel írható le. A kérdezőnek tehát előre kellene tudnia, hogy az áttekintendő, 
egyelőre ismeretlen dokumentumhalmaz szerzői az előállítás jelölésére a lehetséges ki
fejezések közül melyeket alkalmazták (gyártás, készítés, kristályosítás, kiszűrés, lecsa
pás, stb.). A Chemical Abstracts 6 hónapi szövegének számítógépes feldolgozással készí
tett szógyakoriság-jegyzékében az előállítás fogalmára 34 hasonló értelmű kifejezést tar
talmazó szóbokor található. Ez azt jelenti, hogy ha a CA (vizsgált félévét tartalmazó) 
adattárában történik az információkeresés, az előállítást kifejező 34 szinonima bárme
lyikét felejti ki az igénylő a kérdés meghatározásából, az már információveszteséget fog 
okozni.

Az így keletkező információveszteségnek ugyanakkor nem az az oka, hogy a szerző 
pontatlanul fejezte ki magát, hanem az, hogy a kérdező nem tudhatja a szerzői nyelv 
minden változatos fordulatát előre kitalálni. Az információveszteség csökkentése céljából 
az adattár szerkesztői a hasonló értelmű kifejezések közül kiválasztják és szótárba foglal
ják azt a néhány (vagy egyetlen) legmegfelelőbbet, amelyek használata az indexelés folya
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matában megengedett. — Ha a kérdező is jól ismeri a me gengedett indexkifejezések szótá
rát, pontosabban meg tudja határozni a keresett tárgykört, előre meghatározhatóvá válik 
az a kifejezés, amely a keresett információt fedi; ezzel csökkentheti az információvesz
teséget.

Valósághű kifejezés

Az adattár szerkesztői a kérdés feltevőjét segítik akkor, amikor előre meghatároz
zák azokat a kifejezéseket, amelyeket az indexelés során használhatnak, amelyek segít
ségével a velük jelzett dokumentumok hozzáférhetők lesznek a kereső számára. Hiába 
emeli ki azonban a keresés folyamatában az információkeresést végző személy vagy gép 
az adattárból hiánytalanul mindazokat a dokumentumokat, amelyeket az igénylő az 
ellenőrzött szótárból választott, tehát előre meghatározott kifejezéssel, tárgyszóval in
dexeltek az adattár szerkesztői, ha ez a tárgyszó nem fejezi ki pontosan a valóságnak, 
azaz a szerző szándékának megfelelően az indexelt dokumentum tartalmát: a kapott in
formáció nem fog megfelelni a felhasználó várakozásának. Az öt alapelv közül ennek a 
jogosultságát, érvényességét kell legkevésbé bizonyítani.

A nagy terjedelmű információs rendszerek indexelő nyelvének és nyelv
műveleteket tárgyaló közlemények indexelésében van kiemelkedő fontossága. Az emlí
tett tárgykörökbe tartozó információk visszakereshetősége nagy mértékben függ a tár
gyalt vegyületek és a velük végrehajtott folyamatok közötti asszociatív és logikai kapcso
latok helyes indexelésétől.

A kötött indexelés című részben a szerző példával igazolja, hogy a pongyola, pon
tatlan indexelés mennyire ronthatja a visszakereshetőséget még akkor is, ha az az ellen
őrzött szótárból választott, megengedett kifejezésekkel történik, de azok nem pontosan 
fejezik ki az indexelt dokumentum tartalmát. (Ha az indexelő mindig a legmegfelelőbb 
kifejezéseket köteles alkalmazni a készülő adattárban, akkor módszerét kötött indexe
lésnek nevezzük. Ezzel elvileg elérhető az „F” négyszöggel kifejezett ideális visszakeres
hetőség.)

A nagy terjedelmű információs rendszerek indexelő nyelvének és nyelvta
nának szükséges voltát újabb fejezetben részletezi a szerző. A terjedelmes adattárak 
tartalmának kellően valósághű kifejezésére tízezres nagyságrendű ellenőrzött kifejezés 
kell, amelyek között természetesen számos bonyolult fogalomkapcsolat is van. Az indexe
lő kifejezések túlnyomó többsége összetett deszkriptor, ami egyrészt elősegíti az adattár 
tartalmának valósághű kifejezését, másrészt viszont az ellenőrzött szótár terjedelmét nö
veli és ezáltal használatát nehezíti. Elengedhetetlen az indexelő nyelv szótárával párhuza
mosan a fogalomkapcsolatok rendszerének, azaz nyelvtanának megfelelő fejlesztése és 
alkalmazása. A „G” négyszöggel kifejezett optimális eredmény elérése céljából az indexe- 
lőnek és információkeresőnek azonos nyelvet kell használnia, amelynek nemcsak szó
kincse, hanem nyelvtana is egyértelműen fejlett, s jól meghatározott.

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



296 Kováts Z.

Következtetés

A kémiai szakirodalom sok más tudományterület szakirodaimától eltér. Igen 
terjedelmes és viszonylag hosszú ideig megmarad az érvényessége és használhatósága, 
igen lassú az avulási üteme. Ezek indokolják egyebek közt azokat a fejlett technológiára 
épülő rendkívüli erőfeszítéseket, amelyek a kémiai információk gyors és megbízható 
visszakeresését hivatottak elősegíteni. Kevés olyan tudomány van, amelyben egyrészt 
a természetes nyelvek, másrészt az indexelő nyelvek lehetőségei és korlátái annyira nyil
vánvalók lennének, mint a kémiában. A két nyelv sajátosságainak ismerete teszi lehető
vé a kifejezések előre meghatározhatóságát, ennek következtében az egyedi- és általános 
fogalmak biztos megkülönböztetését. A régóta vitatott kérdésre, hogy a természetes 
nyelvek alkalmazása-e az előnyösebb, vagy az ellenőrzött indexelő nyelvé, a válasz csakis 
az lehet, hogy is-is.

Az információs rendszerek tudományosan megalapozott szervezésében a kémia 
információs rendszereinek sok tekintetben úttörő szerep jutott. Eredményeit feltehetően 
más tudományterületeken is fogják hasznosítani.

(Az Amerikai Kémikusok Egyesülete Herman Skolnikról — a Chemical Abstracts 
néhány évvel ezelőtt nyugalomba vonult főszerkesztőjéről — elnevezett díját 1982-ben 
fenti tanulmányával Robert Fugmann nyerte el.)

A BRITISH LIBRARY GÉPESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATA
A BLAISE

DE RIVO MÁRTA

A szerző Angliában szerzett tapasztalatairól számol be. ( -  a szerk.)

A British Library 1977-tól Anglia tájékoztatási központja; feladata a nemzeti 
könyvtári funkciók ellátása mellett a nemzetközi számítógépes adattárakból történő in
formációvisszahívás megszervezése és a folyamatos használat biztosítása. 1977 áprilisá
ban a BL keretében létrehozták a BLAISE (British Library Automated Information 
Service) nevű gépi tájékoztatási rendszert a következő feladatok ellátására:

— információkeresés a rendelkezésre álló adatbázisokból (MEDLINE, TOXLINE, 
CHEMLINE, UK MARC, US MARC);

— az EDITOR online katalogizálási program segítségével online katalogizálás ké
szítése az előfizető könyvtáraknak;

— részvétel a könyvtárközi kölcsönzések intézésében;
— az adatbázishoz való hozzájutás biztosítása egyéb könyvtárak számára.
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Információkeresés

Nézzük sorra a használt adatbázisokat.

UK MARC, US MARC

A brit nemzeti bibliográfia, a BNB (Brit National Bibliography) az 1950 óta meg
jelent monográfiák címleírásait, (mintegy 450 ezer rakordot) az UK MARC  Retrospective 
Marc részében tárolják. 1974-től a kurrens BNB anyagát hetenkénti gyarapítással, a meg
jelenés időpontja szerint rögzítették a mágnesszalagokon. Az EMMA (Extra MARC) 
szolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a különböző könyvtárak információkat vigyenek 
be a rendszerbe.

Az US MARC  -  mely a Library of Congress által kidolgozott és a világon legelő
ször rendszerezett gépesített adattár, -  retrospektív és kurrens anyaga gépi leolvasásra al
kalmas formában a BLAISE segítségével szintén használható. Az US MARC retrospektív 
állományából az 1968-1973 közötti évekből 267 ezer rekordot tartalmaz, az 1974-től 
szerveződő kurrens katalógusban pedig 1978-ig 483 ezer rekordot tároltak.

MEDLINE

A BL a MEDLARS adatbázis nemzeti központja és a hálózat (MEDLINE) részére 
biztosítja az angol inputot.

A MEDLINE számítógépes információs rendszer a MEDLARS orvosi szakirodalom
tároló rendszer online változata, mindkettő az US National Library of Medicine által 
létrehozott adattár. Mindkettő az Index Medicus rendezési és feltárási elvén alap
szik, tartalmuk megegyezik az Index Medicus-éval, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
MEDLINE lehetőséget nyújt több szakközlemény közös tartalmának egyidejű, összefüg
gő feltárására és, hogy a keresést nem manuálisan, hanem gépi úton végzi. A MEDLINE 
1976-tól a biomediciuna, kísérleti- és klinikai orvostudomány és az orvostudomány határ- 
területeinek szakirodalmát tárolja. Mintegy 442 ezer adatot tartalmazott; az 
új tételeket havonta viszik be az adattárba. Bázisát 3000 orvostudományi és határterü
leti szaklap, valamint 20 000 rejtett bibliográfia feldolgozása képezi. Ez lehetővé teszi, 
hogy nem csak kurrens szakközlemények, hanem hivatkozások is visszahívhatók. A rend
szer 1978-ig 2,5 millió referátumot tárolt, különböző file-okban rendezve: ilyen pl. a 
kurrens file, amit a mindennapi gyakorlatban MEDLINE-nak és a négy retrospektív file, 
amelyeket BACK-File-nak neveznek. A rendszer a visszakeresést gépi leolvasásra alkalmas 
módon napjainktól 1966-ig visszamenőleg biztosítja.

Az online összeköttetés létesítésének és fenntartásának költsége a használat idejével 
arányosan a felhasználót terheli. Lehetőség van arra is, hogy a felhasználó takarékoskod
jék a költségekkel, oly módon, hogy a számítógép a nappal felvett parancsot éjjel teljesítse 
(a szolgáltatás éjjel lényegesen olcsóbb) és a visszahívott információt kinyomtatva vagy 
mikroformában (COM) postán küldje el a megrendelő címére.
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A MEDLINE kutatások tezaurusz szótára a MeSH(Medical Subject Headings Voca
bulary File), melyet az Index Medicus előfizetői minden év elején megkapnak. A BLAISE 
szolgáltatási rendszerén belül a MeSH online módon is lekérdezhető. A gépi kereséseket 
mindig pontosan kell előkészíteni a drága összeköttetési idő miatt, ezért a MEDLINE 
kutatások megkezdése előtt a MeSH használata nagy segítséget ad a megfelelő terminoló
gia kiválasztásához. Minden egyes MEDLINE record 39 deszkriptorral rendelkezik (pl. 
szerző, folyóirat, referátum, indexmeghatározások stb.), a MeSH-ben lévő deszkriptorok 
közül egy közleményt átlagosan 12 kifejezés ír körül. Bár a rendszert elsődlegesen téma 
szerinti kutatásra tervezték, de egyéb megközelítéssel is kiváló eredmények érhetők el 
vele (pl. egy szerző közleményei, kivonatolások készítése, idézettség figyelése).

A MEDLINE adatbank legfrissebb, mindig utolsó havi adatait tartalmazza a SDILI- 
NE. Használata lehetőséget ad a legfrissebb szakirodalmi bibliográfiák átnézésére, téma- 
figyelésre, mielőtt azok az Index Medicusban megjelennének.

TOXLINE

A TOXLINE, a toxikológiával kapcsolatos (pl. környezetszennyeződés, gyógyszer
túladagolások gyógyítása, egészségre ártalmas agrokémiai és ipari termékek stb.) irodalmat

tárolja 1950-től kezdődően. Tizenegy alfile-bol áll a rendszer, és mindegyik ilyen mér
tékben retrospektív.

CHEMLINE

A CHEMLINE rendszer tulajdonképpen egy számítógépes kémiai szótár-file, amely 
minden olyan vegyületet tartalmaz, amely a TOXLINE és TOXBACK(retrospektív TOX
LINE) adatbankban megtalálható. Felhasználható még olyan kémiai vegyületek vissza
keresésére is, amelyeknek csak a molekulaképlete ismert. A CHEMLINE 246 ezer rekor
dot tárolt 1978-ig. Minden rekordot 18 deszkriptorral jellemeztek és mindegyik kereshető 
direkt módon is a kémiai megnevezés, a szinonimák, molekulaképlet stb. alapján.

Mivel a MeSH nem csak az orvostudomány, hanem határterületeinek deszkriptorait 
is tartalmazza, ezért részét képezi a CHEMLINE-nak is.

A file-t évente kiegészítik az új kifejezésekkel, az elavultakat pedig leválasztják és az 
Old MeSH Vocabulary File-ben gyűjtik. A keresés során a számítógép közli az új termino
lógia bevezetésének dátumát és utal arra, hogy a fogalmat előzőleg milyen címszó alatt 
indexelték. Választ adnak egy-egy kifejezés értelmezésére is.

Az EDITOR program

Az EDITOR program gépesített katalogizálásra alkalmas szolgáltatás, amelyhez 
szükséges, hogy a programban résztvevő könyvtárak felállítsák saját alfile-jukat, amelyre
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felvihetők a MARC adatbázisról kiválasztott rekordok. Lehet új rekordokat is alkotni 
(egy-egy alfile-ra maximum 250 rekordot lehet felvinni). Az új rekordokat a könyvtárak 
vagy egyéb intézmények speciális igényei hozzák létre. A programnak olyan részelemei 
vannak, amelyek a MARC rendszer és az egyéni igények összevetésével könnyen elkészí
tik egy adott téma indikátorait és gépi visszakeresésre alkalmas katalógusát.

Az elkészült katalógus további felhasználásának lehetősége a BLAISE szolgáltatás 
egy másik ágazata a LOCAS (Local Cataloguing Service = helyi katalógus szolgáltatás). 
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a számítógépre vitt bibliográfiai egységeket, azaz a 
rekordokat számítógépre felvegye és megadott szempontok szerint különböző kataló
gusokat készítsen a megrendelő számára. A LOCAS szolgáltatást 1974-ben vezették be, 
még a BLAISE létrehozása előtt, abból a célból, hogy a számítógéppel nem rendelkező 
könyvtárak is végrehajthassák állományuk gépesített katalogizálását.

A BLAISE minden előfizetője számára a MARC rendszerű, de a helyi igényeknek 
és a könyvtári gyakorlatnak megfelelően módosított file-okat szolgáltat. Ezen kiegészí
tések változtatásait minden könyvtár saját profilja szerint választhatja meg, a helyi érdekű 
kiegészítések azonban nem kerülnek bele a British Library központi adattáraiba. Lehető
ség van ezáltal a MARC szabvány helyi gyakorlatú módosítására. A file-t havonta kiegészí
tik az új adatokkal, így a számítógép által épített katalógus mindig naprakész.

A katalógusok általában számítógépes mikroformában készülnek, de kívánságra 
tárgyi indexeket, tárgyszókatalógusokat, speciális jegyzékeket papírra vagy katalógus- 
cédulára gépelve is szolgáltatnak.

Az egyes könyvtárak katalógusait a BLAISE számítógépen -  de a központi adattár
tól elkülönítve -  tárolja. Abban az esetben, ha időközben egy bizonyos könyvtár saját 
számítógéphez jut és ezzel kívánja a file-ok további építését végezni, vagy más műveletet 
vele végrehajtani, a BLAISE mágnesszalag ellenében, megküldi számára mágnesszalagon 
tárolt teljes katalógusát.

A bibliográfiai leírás a megrendelő könyvtár igényei szerint történik (pl. rövidített 
vagy teljes szakkatalógus, tárgyszókatalógus betűrendes katalógus szerkesztés). A bibliog
ráfiai leírásokat gépi leolvasásra alkalmas pro file-okra viszik fel.

Más szempontú kigyűjtések is elvégezhetők (pl. egy város szerzőinek bibliográfiája, 
könyvek jegyzéke megadott időhatárokon belül, intézmények szakirodalmi munkássága, 
speciális dokumentumok jegyzéke pl. filmkatalógus stb.).

A BLAISE szolgáltatás lehetővé tette az EDITOR és a hozzá kapcsolódó LOCAS 
programmal, hogy a londoni és a vidéki könyvtárak számítógép segítségével állítsák fel 
rekordjaikat, újakat vigyenek be adattáraikba és a már elavultakat töröljék. Lehetőség 
van arra is, hogy egy másik könyvtár által rekordon bevitt információt saját céljaikra fel
használjanak. Számítógép segítségével információt lehet szerezni egy másik könyvtár 
állományáról (pl. egy nagyon költséges dokumentum beszerzése előtt, a párhuzamos 
beszerzések elkerülése érdekében.).
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Részvétel a könyvtárközi kölcsönzésben

A BLAISE file-ok segítségével a könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéseik admi
nisztrációját is egyszerűsíthetik. Kérhetik a rendszer segítségével az eredeti dokumentumot 
vagy másolatot. A gépesített könyvtárközi kölcsönzést a British Library Lending Division 
hajtja végre gyors ügyintézéssel.

Egyéb szolgáltatások

A BLAISE további szolgáltatása a terminálos kölcsönzés. A rendszerbe való be
kapcsolódáshoz ugyanis távvételre alkalmas, alsó és felső szedőszekrénnyel ellátott 30 
karakter /mp sebességű terminálra van szükség. Szükséges még egy élő, megfelelő akusz
tikai csatolóegységgel ellátott telefonvonal, melyet Angliában a British Post Office bizto
sít. A kapcsolatfelvétel és az igénybevétel díját távhívással létesített kapcsolat esetén a 
postának, 56 km-nél nem távolabb eső közvetlen hívások esetén a BLAISE-nek kell 
befizetni.

A kisebb könyvtáraknak előnyösebb ha közvetlenül a BLAISE vonalat veszik igény
be, mert a szolgáltatás díja így olcsóbb. A BLAISE előre ismerteti szolgáltatásainak költ
ségeit: díjtáblázatát minden érdeklődőnek elküldi. A BLAISE-zel való kapcsolattartás 
díja évi 25 £. Ezért az alapdíjért az előfizető megkapja nyilvántartási kódjelét (password); 
a BLAISE használatához szükséges tájékoztató anyagot; a BLAISE Newsletter c. rend
szeresen megjelenő kiadványt és azt a jogot, hogy a számítógépes adatfeldolgozás és in
formációvisszahívással kapcsolatos kongresszusokra szakembereket delegáljon.

Az online módon kapott szolgáltatás díja óránként 20—25 £. A szolgáltatás várható 
összegét egy évre előre át lehet utalni. Az évi térítési díj összege a Harlow-ban elhelyezett 
számítógép központtól való földrajzi távolság függvényében 400-1200 £. Az online ösz- 
szeköttetés díját felhasználás után azonnal vagy utólag lehet téríteni, ekkor azonban az 
óránkénti igénybevétel díja 30 £. Az egy évre előre fizetett szolgáltatási díj esetlegesen 
fennmaradó részét a következő évre át lehet vinni, vagy idő előtti felhasználás esetén 
utólag pótolni.

A katalógusadatok szolgáltatásának és a nem online módon történő szolgáltatások
nak külön költségtáblázata van.

Személyzet

A BLAISE számítógépes szolgáltatásainak igénybevételéhez megfelelően képzett 
könyvtárosokra, információs szakemberekre van szükség. A szakképzett könyvtárosok 
továbbképzésére a BLAISE 2 -3  napos továbbképző tanfolyamokat indít.

A felsőfokú könyvtárosok képzését a London University Library végzi audiovizuális 
laboratórium segítségével. A legkorszerűbben képzett információs szakemberek -  akik a 
tudományos és gazdasági élet bármely területén felhasználhatják posztgraduális képesí
tésüket — a London City University Department of Information Science (Tájékoztatás
tudományi Tanszék) 3 éves stúdiumát végezték el.
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összefoglalóan

Angliában a jelenleg működő számítógépes szolgáltatással hosszú évekre megalapoz
ták az ország tudományos információellátását. Legfőbb erénye a szervezettség, és a 
centralizáció. A könyvtárak arra törekednek, hogy a tájékoztatáshoz szükséges indexeket 
ne kelljen évente megvásárolni és őrizni, hanem hogy felhasználhassák a BLAISE mágnes- 
szalagjait. A Harlow-tói földrajzilag legtávolabb eső könyvtár évi számítógépes információ 
költsége maximálisan 1200 £. A könyvtárak lemondanak az évenként több ezer £-ba 
kerülő indexek beszerzéséről és tárolásáról; nem kell gondoskodniuk munkaerőről a ka
talogizáláshoz; a direkt (kiadótól történő) beszerzésekhez pedig általában biztosítanak 
1 főt. Könyvtárközi kölcsönzésük gépesített.

A BLAISE rendszer nemzetközi szintű számítógépes távadatfeldolgozásra és szol
gáltatásra is alkalmas, jelenleg az EURONET összeköttetés létrehozását dolgozzák ki.

IRODALOM

1 WEIRMAN, H. M.: Information Systems,. Services and Centers. New York-London etc. Becker 
and Hayes Со. 265 p .

2. HORVÁTH Tibor : Szervezési ismeretek a számítógépek tájékoztatási alkalmazásához. I—II. Bu
dapest, 1970. KMK. 74 p.

3 MAKA Y Árpád: Számítógépek könyvtári és dokumentációs alkalmazása. Budapest, 1972.
OSZK. 49 p.

4. FÜZÉRY Géza: Bevezetés a távadatfeldolgozási hálózatok architektúrájába. I. rész. IBM Tájé
koztató 1980.4. sz. 17-32 .

5. De RIVO Márta-LEHOCZKY András: A tudományos tájékoztatás és információtárolás számí
tógépes rendszere a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. = Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztatás (megjelenés alatt)

* * *

Az angliai helyzet ismertetése után ide kívánkozik, hogy az online szolgáltatások hazai szerepé
ről is szóljunk. A Számítástechnika 1981.11. számában KISS István beszámolt a SZTAKI-ban, a háló
zati kapcsolatok műszaki bázisintézetében folyó számítógépes hálózatfejlesztési munkáról és tájékoz
tatott a nemzetközi online szolgáltatások hazai hozzáféréséről, a Magyar Posta által kínált adatátviteli 
lehetőségekről. ( -  a szerk.)
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A KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRI SZAKSAJTÓ 
FELTÁRÁSA A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN

Előzetes egy felmérésből

KLINGNER, Helga: Raskrytie soderianiâ biblioteőnyh zurnalov v bibliografi- 
ceskih i referativnyh izdaniah socialisticeskih stran. c. írása alapján (Bibliote- 
kovedenie i bibliográfia za rubelom. 86. no. 1982. 7 8 -94 . p.) HEGYKÖZI 
ILONA ismertetése.

A moszkvai Össz-szövetségi Állami Idegen Nyelvű Irodalmi Könyvtár (VGBIL) és a 
berlini Központi Könyvtárügyi Intézet (ZIB) 1980-tól 1983-ig közös kutatást folytat a 
könyvtárügyi elméleti és gyakorlati folyóiratok feltárásáról és használatáról.

A kutatók a legjelentősebb (ún. „mag”) folyóiratok kiválasztása céljából öt, szocia
lista országban kiadott referáló lap,ill. bibliográfia (a továbbiakban ezeket referáló lapnak 
nevezzük) 1977-es évfolyamát elemezték. Ezek a következők voltak:

— Bibliotekovedenie i bibliografovedenie. Inostrannaá literatura. Bibliografi- 
Őeskaa informaciâ (BB)* -  Szovjetúnió;

— Informationsdienst Bibliothekswesen (IB) — NDK;
Buletin de informare in bibliologie (BIB) -  Románia;

— Könyvtári és dokumentációs szakirodalom. Referáló lap (KDSz) -  Magyaror
szág;

— Bibliográfia analyczna bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BABIN)** 
— Lengyelország, (ld. az 1. sz. táblázatot)

A KDSz, A BABIN és a BB csak a külföldi szakirodalmat regisztrálja, az IB és a BIB 
a hazait is (ezt azonban a kutatásban figyelmen kívül hagyták). Valamennyi lapban a fo
lyóiratcikkek referátumai vannak túlsúlyban (48—94%). Az öt lap összesen 233 folyó
iratot tárt fel; ezek közül 149 származott tőkés, 73 szocialista országból és 11 volt nem
zetközi kiadvány. A folyóiratok több mint felét csak egy referáló lap dolgozta fel; a köl
csönösen feldolgozott folyóiratok többnyire a nemzetköziek, ill. a vezető folyóiratok 
közül kerülnek ki. Az IB és a KDSz között 70, a BB és az IB között 69, a BABIN és a 
KDSz között 44, a BIB és a BB között 35 folyóirat feldolgozásában volt átfedés. Az el
térés főként a szelekció mértékében és az informatikai és határterületi folyóiratok fel
tárásában van (ld. a 2. sz. táblázatot)

*címe 1980-tól: Bibliotekovedenie i bibliografovedenie za rubezom.

**a Przegla,d Biblioteczny c. folyóirat mellékleteként jelenik meg.
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A kiadványokról dióhéjban (1977-es évfolyamuk alapján): 1. táblázat

Cím BB IB BIB KDSz BABIN

Kiadó
VGBÍL és Gosz. 
b-ka im. V I . Le
nina. Informkul- 
tura, Moszkva

Deutsche Bü
cherei, Leipzig 
és ZI В, Berlin

Biblioteca 
Centrala 
de Stat, 
Bucure^ti

OSZK-KMK,
Budapest

Bibliotéka Naro- 
dowa. Instytut 
Bibliograficzny, 
Warszawa

Periodicitás havi kétheti havi negyedévi negyedévi

Az indulás éve 1975 1971 1960 1970*** 1955

A referátumok 
száma (évi) 2254 1983 1899 956 643

A feltárt folyó
iratok száma 125 141 42 115 49

A tárgyi feltárás 
módja BBK ETO ETO saját tezaurusz saját osztályozási 

rendszer

A feltárás mély
sége bibi. leírás rövid referátum ref.

(10-15 sor)
ref. vagy csak 
bibi. leírás** rövid ref.

Mutató(k) szerzői szerzői+évente
tárgyi

szerzői szerzői, tárgyi 
és földrajzi

évente szerzői 
és tárgyi

A BB és a BIB tehát főként a könyvtár- és tájékoztatásüggyel, az egyes könyvtár- 
típusok elméletével és gyakorlatával foglalkozó írásokra, a KDSz, az IB és a BABIN pedig 
az egyes könyvtártípusokkal kapcsolatos kérdésekre összpontosít. Az informatika tárgy
körével leginkább a KDSz és a BABIN foglalkozik.

A BB 29 ország 125, az IB 24 ország 141, a BIB 15 ország 42, a BABIN 12 ország 
49 folyóiratát tárta fel. A szocialista országokból származott a folyóiratok 21—40%-a 
(az IB, a BIB és a KDSz 7, a BABIN 3 szocialista ország folyóiratait tárta fel); a kapita
lista országokból 52-72%-a (itt az USA, Nagy-Britannia és az NSZK dominál).

Vizsgálták a feltárás intenzitását is: a referátumok számát elosztották a feltárt 
folyóiratok számával. A kapott értékek: BIB-40, BB-13, IB— 11,6, KDSz—7,8, BABIN 
6,3. (A BIB esetében a magas érték abból adódik, hogy igen kevés folyóiratot kis szelek
cióval dolgoz fel.)

A legrövidebb idő alatt a BIB és az IB, a leghosszabb idő alatt a BABIN adja közre 
referátumait - 4 —12 hónappal, ill. 2 évvel a cikk megjelenése után.

Az elemzés során összeállt az alapvető folyóiratok jegyzéke. A listára azok kerültek 
fel, amelyeknek az öt közül legalább 2 referáló lap összesen legalább 20 cikkét regisztrál
ta. A jegyzék adatokat tartalmaz arról, hogy a folyóiratot az 5 közül hány referáló lap 
dolgozta fel a tárgyévben, összesen hány cikkét tárták fel. Ebből kiszámították a feltárás 
intenzitását is. (Ld. a függeléket!) A szocialista országok folyóiratainak jegyzéke 21 cí
met tartalmaz, ezeknek átlag 114 cikkét referálták. A Szovjetúnió 6, Csehszlovákia és 
Lengyelország 4 -4 ,  az NDK 3, Magyarország 2, Bulgária és Jugoszlávia 1 -1  folyóirattal

Monográfiákat egyáltalán nem regisztrál
**referátum csak a magyar könyvtárügyet legjobban érdeklő cikkekről készül
***a lap indulási éve valójában 1969; korábban pedig Könyvtári Figyelő Szemle címen jelent meg
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A feltárt folyóiratok 2. táblázat

tematikája száma

a könyvtárügy elmélete és 
gyakorlata

összesen BB IB BIB KDSz BABIN

92 76 66 33 56 22

könyvtártípusok 48 19 24 7 28 15

a tájékoztatás elmélete és 
gyakorlata

24 11 12 2 23 8

határterületek (bibliográfia, 
könyvkereskedelem, könyv
kiadás, művelődésügy)

28 4 23 — 1

"

egyéb 13 - 13 - - -

képviselteti magát. 200-nál több referátumot közöltek a Citatel c. csehszlovák, a Biblioté
kád c. szovjet, a Der Bibliothekar c. NDK-beU lapból és a magyar Könyvtárosból. A tőkés 
és nemzetközi folyóiratok jegyzéke 43 tételes, a folyóiratokból átlag 58 cikket referáltak. 
Az USA és Nagy-Britannia 8—8, az NSZK 6, Franciaország 4, Hollandia 2, Ausztrália, 
Finnország, India, Kanada, Ausztria, Svédország és Nyugat-Berlin 1-1 folyóirattal került 
a listára. Vezető helyet foglal el (átlagosan több mint 80 cikkel) többek között a Library 
Trends (USA), a Special Libraries (USA), a Buch und Bibliothek (NSZK), az IFLA Jour
nal (nemzetközi), a Scandinavian Public Library Quarterly (skandináv országok).

Megállapították, hogy az alapvető folyóiratok cikkei teszik ki a referáló lapok té
teleinek átlag 79%-át, tehát a vizsgált öt referáló lap megfelelően feltárja a világ szakiro
daimának legjavát.

A folyóiratjegyzéket ezután összevetették az Unesco 1975-ös felmérésének adatai
val. Akkor a LISA (Nagy-Britannia), a Referativnyj Zurnal. Informatika (Szovjetunió), 
az Information Science Abstracts (USA) és még 4 egyéb, nagy referáló lap 1973-as év
folyamát vizsgálták és 49 tételes listát állítottak össze az alapvető informatikai folyóira
tokról. 27 tétel bizonyult azonosnak — 19 tőkés, ill. nemzetközi és 8 szocialista ország
beli folyóirat. A fennmaradó 22 folyóirat közül 17 volt tisztán informatikai, 4 műszaki 
és csak 1 könyvtári tárgyú.

A kutatási eredményeket összevetették még a Library and Information Science 
Abstracts 1977-es évfolyamával is. (A LISA a brit Library Association lapja, 1950 óta 
jelenik meg, 1968-ig tisztán könyvtári, 1969-től informatikai anyagot is tartalmaz. Hat 
számában* évente összesen kb. 4000 tételt ad közre. A LISA-t tartják számon alegmeg- 
bízhatóbb forrásként.) A USA összesen 281 folyóiratot dolgozott fel, ebből 226 volt

*1982. elejétől havonta jelenik meg.
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könyvtári tárgyú. Tételeinek 54,4%-a esik egybe az öt szocialista referáló lap közlemé
nyeivel; az általa feltárt folyóiratok közül 20 szocialista és 41 tőkés országbeliül, nemzet
közi folyóiratot tartalmaz a VGBIL és a ZIB által összeállított lista.

A cikk végül rövid jellemzést ad a vizsgált referáló lapokról.
A BB az alapvető folyóiratok listáján szereplő folyóiratok 92%-át feltárta és a cik

kek 65%-át ezekből merítette. Informatikai és tájékoztatási tárgyú cikkeket csak akkor 
regisztrál, ha azoknak közvetlen könyvtári vonatkozása van. A többieknél nagyobb fi
gyelmet szentel a fejlődő országok lapjainak.

Az IB  tálja fel a legtöbb alapvető folyóiratot (95%), ezekből választja ki a referá
landó cikkek 77%-át. A német nyelvterület folyóiratait és a határterületi lapokat a többi
eknél részletesebben dolgozza fel. Legteljesebben a szovjet szakirodalmat referálja. In
tenzitása viszonylag alacsony (45 lapból csak 3, néhányból annál is kevesebb cikket 
vett fel).

A BIB igen kisszámú, mindössze 42 folyóirat cikkeit regisztrálja és referálja (ezek 
közül 36 szerepel a listán), de meglehetősen intenziven. Az informatikai és határterületi 
folyóiratokat nem tárja fel. Nagy súllyal szerepelnek benne a szocialista országokból 
származó cikkek. A Citatel 58, a Bibliotékád 132, a Könyvtáros 123 cikkel képviselteti 
magát. Ez a m ár-m ár túlzott intenzitás nehezíti az érdemi írásokról való tájékozódást.

A KDSz erősen szelektál: kb. ugyanannyi folyóiratból válogat, mint az IB és a BB, 
de csak fele annyi referátumot közöl. A listán szereplő alapvető folyóiratok 95%-át fel
dolgozza, ezekből meríti a referált cikkek 74%-át. Azonos súllyal szerepelnek benne a 
könyvtárüggyel, a tájékoztatás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos kérdések, de 
nagy teret szentel a könyvtárügynek az egyes könyvtártípusok sajátos problémáinak és 
az informatikának is. A legtöbb cikket a Library Trendsből (61) és a Buch und Biblio- 
thekből (41) közölte.

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
И ВИ8ЛИОГРАФ0ВЕДЕНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

ivmwt* s

INFORMATIONSDIENST
BIBLIOTHEKSWESEN

IB 5

восяеяе».
Ш*т*АМ<<эт-гш fû» mt»uor«EK5*ír3ew, ittiuw
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A BABIN  a tárgyévben 49 folyóiratból mindössze 643 cikket tartott érdemesnek 
a közlésre, ezért elég nehéz összevetni a másik négy referáló lappal. Az alapvető folyó
iratok közül 41 szerepel benne, a cikkek 83%-a ezekből került ki. Könyvtári és informa
tikai tárgyú cikkeket egyaránt felvett. Különös hangsúllyal szerepel benne a Sovetskoe 
bibliotekovedenie -1 9 , az International Library Review (Nagy-Britannia) -  17 és a 
Library Resources and Technical Services (USA) -  15 cikkel.

A szerző végül felveti, hogy a felmérés teljes anyagának birtokában érdemes lenne 
majd végiggondolni, vajon kifizetődő-e minden országban külön-külön referáló lapot szer
keszteni, nem lehetne-e a szocialista országok együttműködését e területre is kiterjesz
teni.

aaauoTCOA c e n t« a^a  ос «t a t  
a  «cp u atiö a  a o o t A « o m Aní a

Buletin 
de infermare 
ii bibliilogie

?
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FÜGGELÉK

Az alapvető könyvtári folyóiratok jegyzéke

Cím és megjelenési hely A folyóiratot 
feltáró referáló 

lapok száma

A feltárt 
cikkek 
száma 

(összesen).

A feltárás 
intenzitása

l . szocialista  országok

1. Citatel, Martin 4 260 65,0
2. Bibliotekar’, Moskva 4 246 61,5
3. Könyvtáros, Budapest 3 231 77,0
4. Der Bibliothekar, Leipzig 4 213 53,2
5. Ctenar, Praha 4 180 45,0
6. Bibliotekar, Sofia 4 167 41,7
7. Sovetskoe bibliotekovedenie, Moskva 4 147 36,7
8. Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig 4 112 28,0
9. Bibliotekovedenie i bibliográfia za rubelom,

Moskva 4 104 26,0
10. Naucnye i tehniceskie; biblioteki

SSSR, Moskva 3 89 29,6
11. Naucno - techniceskaâ információ,

Moskva 3 88 29,3
12. Bibliotekarz, Warszawa 3 85 28,3
13. Sovetskaâ bibliografià, Moskva 4 84 21,0
14. Przegl̂ d biblioteczny, Warszawa 4 84 21,0
15. Technická knihovna, Praha 4 76 19,0
16. Könyvtári Figyelő, Budapest 3 60 20,0
17. Aktualne problemy informacji i

dokumentacji, Warszawa 3 43 14,3
18. Poradnik bibliotekarza, Warszawa 3 40 13,3
19. Informatik, Berlin 3 38 12,6
20. Bibliotekar, Beograd 3 28 9,3
21. Kni&üce a vedecké informácie, Martin 4 26 6,5

2. tőkés országok  és n e m ze tk ö z i szerveze tek

1. Library Trends, Urbana 5 175 35,0
2. Special Libraries, New York 5 143 28,6
3. Buch und Bibliothek, München 4 129 32,2
4. búrnál Unesco po informatike,

biblioteÖnomu delu i arhivovedeniü,
Paris 5 114 22,8

5. Library Journal, New York 4 113 28,2
6. Bulletin des Bibliothèques de France,

Paris 5 94 18,8
7. IFLA Journal München-Pullach 5 94 18,8
8. Library Association Record, London 4 90 22,5
9. Zeitschrift für Bibliothekswesen und

Bibliographie, Frankfurt a.M. 5 83 16,6
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Cím és megjelenési hely
A folyóiratot 

feltáró referáló 
lapok száma

A feltárt 
cikkek 
száma 

(összesen)

A feltárás 
intenzitása

10. Scandinavian Public Libraxy Quarterly, 
Köbenhavn 4 82 20,3

11. Biblos, Wien 5 79 19,7
12. ASLIB Proceedings, London 4 78 15,6
13. Australian Library Journal, Sidney 4 76 19,0
14. American Libraries, Chicago 3 64 21,3
15. DFW Dokumentation Information, 

Hannover 4 63 15,7
16. Bibliotheek en samenleving, Den Haag 3 61 20,3
17, College and Research Libraries, Chicago 4 61 15,2
18. International Forum on Information 

and Documentation, Den Haag 3 55 18,3
19. ABF Bulletin d’informations, Paris 4 53 13,2
20. Canadian Library Journal, Ottawa 4 51 12,7
21. Bibliotheksbladet, Lund 3 50 16,6
22. Nachrichten für Dokumentation, München 4 49 12,2
23. Journal of Librarianship, London 5 48 9,6
24. Library Quarterly, Chicago 5 45 9,0
25. New Library World, London 4 42 10,5
26. Bibliographie de la France, Paris 3 41 13,6
27. International Library Review, London- 

New York 4 40 10,0
28. Information Processing and Management, 

Oxford-New York 4 39 9,7
29. Kirjastolehti, Helsinki 3 38 12,6
30. Journal of Documentation, London 3 38 12,6
31. Journal of Library Automation, Chicago 4 37 9,2
32. New Zealand Libraries, Wellington 4 34 8,5
33. Libri, Köbenhavn 4 28 7,0
34. Médiathèques Publiques, Paris 4 28 7,0
35. Bibliotheksforum, München 4 27 6,7
36. Library Resources and Technical 

Services, Chicago 3 25 8,3
37. Journal of Education for Librarianship 3 25 8,3
38. Open, Rotterdam 3 25 8,3
39. International Classification, München- 

Pullach 3 23 7,6
40. Indian Librarian, Iullunder City 3 23 7,6
41. Mitteilungsblatt, Verband der Bib

liotheken des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Bochum 3 21 7,0

42. Bibliotheksdienst, Berlin (West) 3 21 7,0
43. Annals of Library Science and Docu

mentation, New Delhi 4 20 5,0
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SZEMLE
A BUDAPEST-GYŰJTEMÉNYRŐL 

BUDAPEST TÖRTÉNETE KÉPEKBEN 1430-1980.

A Budapest-gyűjteményről.
Budapest története képekben, 1493—1980. Képkatalógus. 1. Főszerk. Berza
László. [Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1982. 912 p.

A Fővárosi Könyvtár megalakulása (1904) óta gyűjti a Budapest történetére vonat
kozó nyomtatott és kéziratos dokumentumokat. 1913-ban a könyvtár önálló részlege
ként, legnagyobb különgyűjteményeként létesült a Budapest-gyűjtemény. Az ide sorolt 
állomány ettől kezdve В jelzetet kapott. Megalapozója az újságkivágat-gyűjtemény volt: 
a Fővárosi Könyvtár vezette be elsőnek a napi- és hetilapok cikkeinek tervszerű gyűjtését 
és hozzáférhető tárolását. Évtizedek alatt kialakult így Magyarország legnagyobb hely- 
ismereti gyűjteménye. 1917-ben már 6870 kötetből és 17 600 kisnyomtatványból (új
ságkivágat, aprónyomtatvány, fénykép, térkép) állott a gyűjtemény, 1966-ban 45 000 
könyvből és 140 000 kisnyomtatványból; jelenleg mintegy 63 000 kötet könyv, 1309- 
féle folyóirat, 730 térkép, 60 000 fénykép, 70 000 falragasz, 133 000 kisnyomtatvány 
található a gyűjteményben.

Az állomány törzsét a Pestből, Budából és Óbudából 1873-ban egyesült főváros gaz
dasági, társadalmi, politikai és művelődési viszonyaival foglalkozó monográfiák, össze
foglaló művek adják. Megtalálható benne néhány pesti és budai adatot is tartalmazó 
ősnyomtatvány (Schedel-, Thuróczy-krónika), korabeU latin, német, angol, olasz, francia, 
spanyol nyelvű forrásmunkák a török hódoltság korából és Buda visszafoglalásáról.

Gazdag a gyűjtemény a 17. századtól napjainkig megjelent kalendáriumokban, al- 
manachokban. Őrzi a főváros ipari és kereskedelmi vállalatainak, társadalmi egyesületei
nek szabályzati, beszámolóit, jelentéseit, évkönyveit; középiskolák értesítőit, egyetemek 
tanrendjeit, múzeumok, képtárak katalógusait. Gyűjti mind a magyar, mind az idegen 
nyelvű szépirodalmi műveket, amelyek Budapestről szólnak; amelyeknek cselekménye a 
fővárosban játszódik. Naplók, visszaemlékezések, följegyzések, más kéziratos művek is 
bekerülnek a gyűjteménybe, ha budapesti vonatkozásuk van.

Nélkülözhetetlen forrásanyagot nyújtanak a hírlapok. A 18. századtól az országos 
folyóiratok, a főváros igazgatásával, gazdasági és szellemi életével foglalkozó hetilapok, 
a budapesti iskolák, egyetemek, gyárak, intézmények lapjai, a kerületi és a fővárosi tanács 
hivatalos lapjai is megtalálhatók a gyűjteményben.

A térképgyűjtemény régibb részét azok a metszetek, látképek teszik ki, amelyek a 
török háborúkkal foglalkozó, többnyire idegen nyelvű munkákban találhatók, és első
sorban Budának az 1686-i ostrom idejében való állapotát ábrázolják. Az újabb térképek 
között vannak városrendezési, közműépítési vázlatok, tervrajzok, közlekedési és köz- 
igazgatási térképek. Ezeknek sokszor gyakorlati hasznuk is van.
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Az aprónyomtatványok között jelentősek az 1848—49-i forradalom és szabadság- 
harc, valamint az 1918—19-i forradalmak röplapjai és falragaszai, a budapesti munkás- 
mozgalom legális és illegális röpcédulái.

Tartalmaz a Budapest-gyűjtemény kereskedői hirdetéseket, a politikai pártok, 
egyesületek falragaszait, hirdetményeit, gyászjelentéseket, meghívókat, színlapokat, 
műsorfüzeteket. A mintegy 30 000 darabból álló plakátgyűjtemény jórésze a két világ
háborúnak és a forradalmi időknek a termése.

A gyűjteményben való tájékozódást kézikönyvtár, betűrendi, szakrendi és földrajzi 
katalógus szolgálja. Anyagának közkinccsé tételét különféle bibliográfiákkal és egyéb 
kiadványokkal éri el a könyvtár. A Budapest-gyűjtemény munkatársai eleinte a könyvtár 
évkönyveiben, majd Tanulmányok című füzetsorozatában, később önálló művekben 
tették közzé gyűjtéseik, kutatásaik eredményeit. 1929-ben indult A Budapesti Gyűjte
mény bibliográfiai munkálatai című sorozat. Első kötete Buda és Pest a szabadságharc 
idején címmel jelent meg. A második Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodal
mát (1933), a harmadik Buda és Pest 1686-i visszafoglalásának irodalmát (1936), a ne
gyedik a visszafoglalás időszakából való grafikus ábrázolásokat (1937), az ötödik Aquin
cum irodalmát (1939) tartalmazta. A Horthy-korszak negyedszázada alatt mindössze 
ez az öt kiadvány jelent meg a Budapest-gyűjtemény anyagából.

A fölszabadulás után, a szabadságharc centenáriumára látott napvilágot az 1848- 
1849 a kisnyomtatványok tükrében (1948) című kiadvány, utána a Lánchíd-bibliográ- 
fia (1949), m'djáNagybudapest bibliográfiája (1950), Budapest a Tanácsköztársaság idején 
az egykori sajtó tükrében (1959), Budapest szocialista fejlődése 1945-1959 . 1—3. köt. 
(1960), Budapest munkásmozgalmának válogatott irodalma 1919-1945  (1965).

Nemcsak a Budapest-gyűjteménynek, nemcsak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
nak, hanem a magyar helyismereti bibliográfiai munkának is legnagyobb vállalkozása és 
teljesítménye a Budapest történetének bibliográfiája. A fél évszázados -  hol lassú, hol 
serény — aprómunka gyümölcse 1963 és 1974 között hét hatalmas kötetben ért be:

1. kötet: Általános rész. A legrégibb időktől 1686-ig. 196 7.
2. kötet: Városleírás, városépítés. Budapest egészségügye. Budapest fürdőváros.

1686—1950.1963.
3. kötet: Gazdaság. 1686-1950 .1964.
4. kötet: Társadalom. 1686-1950 .1965.
5. kötet: Politika. Közigazgatás. 1686—1950.1966.
6. kötet: Kultúra. 1686-1950 .1969.
7. kötet: Mutatók. 1974.
Nem hiszem, hogy hasonló méretű nagyváros dicsekedhetne Üyen nagyszabású 

bibliográfiai művel. Városbibliográfia született már hazai kisvárosokról, sőt Debrecenről 
is, de ez a nagyszabású sorozat a legnagyobb magyar városról ad hét monumentális kö
tetben kalauzt a kutató, a városát szerető pestbudai polgár, a főváros múltja iránt érdek
lődő vidéki, sőt netán külföldi vendég kezébe.

A kiadvány elindítója, a gyűjtemény akkori vezetője, Zoltán József (1904-1963) 
már nem vehette kezébe az elsőként megjelent 2. kötetet. Neve mint főszerkesztőé gyász
keretben mindvégig ott van a címlapokon a szerkesztő, Berza László kegyeletes gesztusa-
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ként. A munka szervezője és megvalósítója már akkor Berza László volt: aligha túlzás azt 
állítani, az ő makacs szívóssága és fáradhatatlan munkaereje nélkül ez az óriási vállalkozás 
nem jött volna létre.

Budapest történetének bibliográfiája túlmutat a magyar főváros múltjának megisme
résén, mert módszerével alkalmat kínál a helyismereti bibliográfiák, elsősorban a város- 
bibliográfiák szerkezetének és más megoldásainak kidolgozására. Bélley Pál az elsőként 
megjelent 2. kötetről szólva már rámutatott néhány vitatható eljárásra, és reményét fe
jezte ki, hogy a sorozat lezárultával, a mutató megjelenése után, alkalom nyílik a tanul
ságok levonására (Könyvtáros, 1964. 7. sz. 417. p.),Tudtommal ez máig sem történt meg, 
pedig a hazai helyismereti bibliográfiai munka nagy hasznát látná, ha egy tüzetes vitában 
kikristályosodnék, miben követendő a Budapest-bibliográfia, s miben haladható meg 
szerkezeti fölépítése, egy-egy módszertani megoldása. Magam úgy látom, hogy az anyag 
természetéhez igazított, változatos, éppen ezért következetlennek látszó közlési rend fo
gyatékosságait valóban ellensúlyozta a mutató. PL amit Bélley kifogásolt: a Rókus-kór- 
házra vonatkozó szétszórt tételeket összehozta; tehát valóban gyümölcsözőnek és takaré
kosnak bizonyult az egyszeri beosztás elve, azaz, hogy a több szakcsoportba is beosztható 
bibliográfiai leírás csak egyetlen helyen szerepel, s utalás sincs arra a másik csoportra, 
ahol szintén kereshető volna. Ez a mutató megjelenéséig bizony nehezen és nem eléggé 
megnyugtatóan használhatóvá tette az egyes köteteket, de azóta már nem okoz gondot. 
Magam csak annyi észrevételt tennék a 7. kötethez, hogy kár volt külön név- és külön 
tárgy- és helynévmutatót készíteni; egyetlen, egységes betűrendben e kétfajta mutató 
kezelése célszerűbb, gyorsabb volna. A kötetek számát is takarékosabb lett volna a 
szabványtól is megkövetelt arab számmal írni a nehézkesebb és terpeszkedőbb római szá
mok helyett. A kötet és a lapszám közt kettőspont teremthette volna meg a kapcsolatot. 
Fölösleges a címszó után a helyet tékozló gondolatjel. Sőt, a tételszámok közötti vesz- 
sző is megtakarítható lett volna. Sok kicsi -  egy ilyen nagy mutatóban -  sokra megy. 
S az írásjelekkel való takarékosság egyúttal vüágosabb, áttekinthetőbb, szebb tipográfiai 
képet is ad.

Amint befejeződött a Budapest bibliográfiájának sorozatával való figyelmes és szí
vós munka (a nyomdai korrektúrának itt különlegesen fontos szerepe volt), a gyűjte
mény munkatársai, ismét Berza László céltudatos irányításával, hozzáláttak a Budapest- 
gyűjtemény mintegy százezer egységből álló képanyagának közzétételéhez. A képgyűjte
mény lendületesebb fejlesztése 1957-ben kezdődött. Ettől kezdve növekedett kiadásra 
alkalmas adattárrá a képkatalógus, amelynek első kötete — csaknem ezer lap terjedelem
ben -  a kezünkben van. Ez 1493-tól, Schedel Világkrónikájának első ismert Buda-ábrázo- 
lásától 1980 végéig, tehát majdnem félezer esztendő alatt nyomtatásban megjelent képe
ket tartalmazza. A képeknek nem a művészi kivitele számított, csupán tájékoztató érté
kük és reprodukálhatóságuk.

A kötet munkatársai a fővárosra vonatkozó alapvető szakirodalom mellett 348 fajta 
időszaki kiadványt dolgoztak föl. Ezeknek jegyzékét, egyszersmind rövidítésüket, a kötet 
elején találjuk. A rövidítések lehettek volna radikálisabbak, a kiadványoknak a kezdőbe
tűkre redukáltak is. Ennél több betűt csak akkor szükséges alkalmazni, ha a megkülön
böztetésre nem elégségesek. Ilyen esetekben is csak a legszükségesebb betűkkel érdemes
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kibővíteni a rövidítést. PL az Élet és Tudomány című 
hetilapnak nem igazi rövidítése az Élet és Tud. Valódi 
rövidítése ez volna: ÉT. (Pont nélkül!) Az Ethnographiá- 
nak pedig a szakmában bevált rövidítése: Ethn. Fölösle
ges tehát Ethnogr. alakká bővíteni.

A 31 978 tételből álló anyagot a Budapest bibliog
ráfiájának csoportosításához hasonlóan tagolták. A nagy 
földrajzi, közigazgatási egységek képanyagát a kisebbeké 
követi. Az anyag zömét kerületenként csoportosították, 
az épületekről szóló képeket a kerületen belül utcánként, 
terenként, még ezen belül a házszámozás rendjében.
Nem hiszem, hogy célszerű volt az utcákat kerületen
ként csoportosítani, hiszen előnyét nem látom, hátrá
nyát inkább: ezzel megnehezül a keresés, mert a használó 
nem mindig tudja, hogy a keresett utcát melyik kerületben találja. Kerestem pl. a Márton 
utcát; kíváncsi voltam, vajon a könyvtáralapító Somogyi Károlynak éppen a könyvtára 
elhelyezése végett épített 35. szám alatti házáról maradt-e fönn kép. Csak a tartalom- 
jegyzékből, némi keresés után tudtam meg, hogy a Márton utca a IX. kerületben van, s 
ezután sajnálattal, hogy Somogyi házáról nincs kép.

A lakóházak képeinek fölsorolása az utcák egyetlen egységes betűrendjében hasz
nosabb, gyorsabban kezelhető lett volna. De így is mindenképpen elkelt volna egy olyan 
egységes betűrendbe sorolt utcanévmutató, amely a régi névről a maira utalva egyszer
smind az utcanevek változásairól is tájékoztatást ad a használónak. A több kerületet 
érintő utak, utcák anyaga egyébként a kisebb számot viselő kerületben található.

A képkatalógus nagyobb része épületkép. Nem tartom szerencsésnek, hogy külön 
csoportba tették a lakóépületeket és külön a középületeket. Ez fölösleges, nem beszélve 
arról, hogy az épületek — különösen a fölszabadulás után — gyakran változtatgatták funk
ciójukat. Sokkal praktikusabb lett volna együtt adni ezt a kissé önkényesen elválasztott 
két csoportot. Különösen azért nehezíti meg a használó dolgát, mert a középületek a má
sodik kötetre maradtak. Az elsőben tehát csak a lakóházak (479—742) vannak. Előttük 
terjedelmes fejezet tartalmazza a városképeket (43—223), majd a parkokat, kerteket 
(225-283), temetőket (289—351), utakat, utcákat, tereket (351—476), végül a város
kapukat, -falakat (476—479). A lakóházak után ismét kerületenként következnek a köz
téri szobrok, díszkutak és emléktáblák képei (742—868). Az udvarokban és épületekben 
levő szobrok, kutak stb. a megfelelő épület képének leírásában találhatók. Még egy rövid 
kis fejezet a szoborpályázatok anyagait és a meg nem valósult szobrok, kutak képeiről 
készült fölvételeket is megadja (869-871).

Minden kép csak egy helyen szerepel; a képen látható többi fontos adatot (épüle
tet, részletet, jelenetet stb.) a sorozat negyedik köteteként megjelenő „egységes mutató” 
tálja majd föl. (A Bevezető nem ad bővebb fölvilágosít ást, hogy mit jelent az „egységes” 
jelző).

A leírás közli a kép címét (a cím nélküliekét szögletes zárójelben!), megjelenési 
helyét, a képet tartalmazó könyv raktári számát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 
(nem mindig a Budapest-gyűjtemény ben; a В-én kívül olykor még jelzetet is látunk:

BUDAPEST
TÖRTÉNETE
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ВТ, Bq, Bf stb.) Az új sorban kisebb betűvel szedett annotációban először a kép előállí
tási módját jelentő betűjel áll (M: metszet, Fe: festmény, R: rajz, F : fénykép). Ha a met
szetet nem eredeti dúcról nyomták, repr. rövidítés jelzi. Ugyanaz mutatja a festmény vagy 
rajz utánnyomását. Ezután következnek a további adatok (méret, szín, alkotó, tájolás, 
készítésének ideje, ritkasági foka, a rajta látható fontos tárgy, adat stb.)tHa a kép eredeti
jének lelőhelyét is sikerült kideríteni, ezt is közli az annotáció. A régebbi,16-17. századi 
metszeteknek minden föllelt másolatáról számot ad, hogy a kutatónak minél több lehető
sége legyen a kép megtalálására. A különböző forrásokban található azonos képek vagy 
reprodukciók egyetlen egy tételben, megjelenésük időrendjében szerepelnek.

Néhány szúrópróbát csináltam. A 20 005. tételben (vajon a tételszámozás miért 
nem tartja meg a helyesírási szabályzat 429. pontját, miért nem tagolja térközzel az ötje
gyű számokat?) Szabó Magda Júlia utcai házáról kövér betűkkel az áll, hogy „házszám 
nélkül” . Az írószövetségi címjegyzék szerint a házszám: 3. Megkerestem a Királyi Pál 
utca 12. sz. házat is: a század elején egyetemi diákotthon volt, itt lakott 1904 őszétől 
1906 tavaszáig Juhász Gyula is; a negyvenes években pedig itt volt a Bolyai, majd a 
Györffy Kollégium. Két kép van róla. Az egyik tételnél (21 699) meg is adja a házszá
mot, Hatvány Lajos Beszélő házak című könyvéből, a másiknál — holott az annotáció
ból félreérthetetlen azonossága az előbbi tétellel -  nem.

Budapest ostromát Rákospalotán, a Klapka György utca 48. sz. házban vészeltem 
át. Nemhogy a házról, az utcáról sincs kép. Egyáltalán: föltűnő, hogy a belvárosi kerüle
tekkel, utcákkal szemben mennyire csekély a peremvárosok képanyaga. S milyen tanul
ságos: a 168. lapon van egy Lotz-látkép az 1870-es évekből, s utána 1964-ből. Száz év 
alatt semmi! A kötetből több helyről összeszedhető rákospalotai képek együttesen is 
alig haladják meg a tucatot! Talán a Néprajzi Múzeum fényképtárával kiegészíthető 
lenne, hiszen a régi Palota gazdag és színes viselete, népélete a főváros tövében, fölkelt
hette a néprajzi szempontból fotografálók érdeklődését.

A Budapest története képekben sorozat négy kötetből fog állani. A második kötet 
a gazdasági, politikai, kulturális, szociális, egészségügyi létesítmények és középületek 
képeinek lelőhelyeit tartalmazza majd. A harmadik kötetben az eseménytörténet, valamint 
az utcai élet és az utcai alakok képanyaga lesz időrendben, ezen belül tárgykörök szerint. 
A negyedik kötet pedig az említett egységes mutató.

,JE képkatalógus útjára bocsátásával — írja a Bevezetőben Berza László -  gyűjtő és 
föltáró munkánk nem ért véget. A főváros életét, fejlődését bemutató képek adatait az 
1981-től évenként folyamatosan megjelenő, a nyomtatott dokumentumok, szövegek 
bibliográfiai leírásait tartalmazó Budapest-bibliográfiákban rendre közreadjuk. Ennek te
matikája, rendszere illeszkedik a most útjára induló kötetekéhez. így azzal szerves egy
séget alkot, folyton megújuló, bővülő forrásul szolgálva a budapesti képi ábrázolások 
kutatóinak, használóinak.”

A főváros „látványkatalógusát” — ahogy a Népszabadság 1982. december 28-i szá
mában Rózsa Gyula nevezte -  örömmel üdvözölve, a munkatársak és szerkesztők áldo
zatos munkáját megköszönve érdeklődéssel várjuk a folytatást. A sorozat további fóli- 
ánsait és a kurrens Budapest-bibliográfia évenként sorjázó köteteit egyaránt.

PÉTER LÁSZLÓ

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



314

HOGEWEG-de HAART, H. P.: Characteristics of social 
science information; a selected review of the literature. 
FID Studies in Social Science Information and Docu
mentation. Budapest, 1981.82 p. (FID Publications 606.)

A társadalomtudományi információ jellemzői

Aki társadalomtudományi információval foglalkozik, tudja, hogy mennyi gondot 
jelent a tájékoztatás során a felhasználó igényeit egyrészt a primér irodalomból, másrészt 
a különböző módon strukturált szekundér forrásokból megfelelően és gyorsan kielégíteni.

Hogeweg-de Haart tanulmánya -  amely a FID Társadalomtudományi Dokumentá
ciós Bizottság szellemi védnöksége alatt indított új sorozat első kötete -  bő statisztikai 
adatokkal támasztja alá, hogy gondjaink nem megalapozatlanok. A bajok rögtön ott 
kezdődnek, hogy a társadalomtudományokat másképpen értelmezik és definiálják, 
máshol húzzák meg az interdiszciplináris határokat a különböző szótárak, lexikonok, 
az Unesco, az ETO, Dewey TO-ja,valamint az egyes országok.

Érdekesek Maurice Line megállapításai a társadalomtudomány jellemzőit illetően 
és az e jellemzőkből fakadó problémák, amelyek eltérnek a más tudományágakban tájé
koztató szakemberek gondjaitól (pl.: nehezebben körülírható felhasználói igények, a 
bőség zavara a fogalmak jelentésében, az előbb említettek okán a számítógépes feldolgo
zás, ill. tájékoztatás gyakori sikertelensége, stb.)

1974-ben egy — az Unesco által támogatott — társadalomtudományi szakember
találkozó után Ralph Adam  foglalta össze a tudományág információs jellegzetességeit. 
A felsorolásból érdemes kiemelni, hogy pl.: sok információ korlátozott értékű időben 
és/vagy helyben, valamint csak efemer érdeklődésre tarthat számot, ha speciális igény 
szülte; relevanciájának földrajzi, kulturális, nyelvi, társadalmi, vallási korlátái lehetnek.

A primér irodalom átfogó bibliometriai vizsgálatának eredményeit a DISISS (Design 
of Information Systems in the Social Sciences) jelentés közli. A DISISS keretében a vizs
gálatok céljára létrehozták a társadalomtudományi folyóiratok számítógépes adatbázisát 
(CLOSS — Check List of Social Science Serials). A DISISS által közölt adatok a társada
lomtudományi irodalom mennyiségét és különböző ismérvek szerinti megoszlását illetően 
eltérnek az Unesco statisztikai évkönyvében közölt adatoktól. Ezt a nem angol nyelvű 
folyóiratok alacsony száma magyarázza.
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A társadalomtudományi monográfia-kiadás földrajzi megoszlása alig tér el a folyó
iratokétól: az USA, Nagy-Britannia, Franciaország állnak az élen. A monográfiák témája 
a következő megoszlást mutatja: 28,6% politika és közgazdaságtan, 15,6% pedagógia, 
14,5% biográfia és történelem, 9% kereskedelem.

A társadalomtudományi folyóiratok növekedési üteme 1950 és 1970 között 3,35%- 
os volt, ezen belül a legtöbb új folyóirat a közgazdaságtudományok és a pedagógia, terüle
tén jelent meg.

A monográfiák esetében lényegesen nagyobb volt az alkalmazott tudományok témái
ban megjelentetett publikációk száma, mint az alaptudományokéiban. A statisztikai és 
szociológiai monográfiák növekedési üteme volt a legalacsonyabb, a politikaiaké és a 
közgazdaságiaké a legmagasabb. A DÍSISS jelentés a monográfiák alacsony növekedési 
ütemét az egyéb dokumentumtípusok megnövekedett szerepével magyarázza.

Annak ellenére, hogy sokan a könyvtárat a társadalomtudósok laboratóriumának 
tartják, itt a folyóiratokon és monográfiákon kívül az egyéb elsődleges irodalom nehezen, 
vagy alig hozzáférhető. Természetesen a különböző szerzők véleménye erősen eltér a 
társadalomtudományi kutatásokhoz szükséges dokumentumtípusok körének meghatáro
zásában.. 1971-ben az ASLIB társadalomtudományi csoportjának konferenciáján a köz
gazdaság- és politikatudományok, valamint a városi és regionális tervezés területére speciá
lis fontosságú primér forrásként többek között a következőkben egyeztek meg: személyi 
dokumentumok (levelek, életrajzok, stb.), jelentések (statisztikai beszámolók és felvéte
lek, stb.), riportok (beleértve a tömegkommunikációs eszközökét is), megfigyelések, stb.

A szerző részletesen kitér a primér források között az efemer irodalom, a statisz
tikák és a számítógépes adatbázisok jellemzőire. Az efemer irodalom széles körben értel
mezhető, éppen ezért a különböző típusú és funkciójú könyvtárakban végzett vizsgálat 
(Pemberton, 1971) kimutatta, hogy nincsen egységes beszerzési politika, hiányzik a szét
szórt efemer-gyűjtemények központi nyilvántartása. Pemberton többpontos javaslatával 
áll ki a nyomtatott efemer irodalom központi gyűjtésének szükségessége mellett.

A társadalomtudományi -  főleg közgazdasági -  kutatások során sok statisztika 
keletkezik. A központi statisztikai hivatallal rendelkező országokban a homogén adatgyűj
tésre törekszenek. Amint azonban nemzetközi vagy akár az egyes szervezetek által közölt 
adatok felhasználására kerül sor, felszínre kerülnek a módszertani, jelentésbeli, feldolgo
zásbeli különbségek és nehezül az adatok megbízhatósága, összehasonlíthatósága.

A társadalomtudományi számítógépes adatbázisok már sok kutatóhelyen léteznek. 
Ezek felhasználását azonban az nehezíti, hogy a géppel olvasható adatok bibliográfiai 
leírása eltér a nyomtatott anyagétól. Kódjegyzékek segítenek az azonosításban. Az anglo- 
amerikai katalogizálási szabályzat egyik új fejezete ki fog térni az adatfile-oknak a könyv
tári katalógusokba való beépítési lehetőségeire is. S. A. Dodd javaslatot tesz arra, hogy 
milyen bibliográfiai hivatkozásokat kellene tartalmaznia a numerikus társadalomtudomá
nyi adatfile-oknak.

A nagyszámú társadalomtudományi másodlagos (indexelő^ill. referáló) szolgálta
tást a szétszórtság jellemzi, nincs biztosítva a bibliográfiai számbavétel és az irántuk meg
nyilvánuló kereslet sem mérvadó, mert nem a felhasználók, hanem a könyvtárak a vevők.
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Line szerint már az inputnál két szintet kell megkülönböztetni: a magasabb szintű, 
részletesebb szolgáltatást a kutatók számára és az alacsonyabb szintű, egyszerűbb, szelek
tív szolgáltatást a gyakorlati szakemberek számára.

Az információáramlás jellemzőinek megítélésére a szerző általánosíthatónak tartja 
az APA/PSIEP (American Psychological Association’s Project on Scientific Information 
Exchange in Psychology) által a 60-as évek elején végzett tanulmányt. Garvey és Griffith 
az aktív felhasználók magatartásával kapcsolatban megállapították, hogy a kutatók a leg
több esetben az informális kommunikációs csatornákat tartják a leghatékonyabbnak. 
Az információáramlás eltérése időben is megmutatkozik: a legutolsó preprint és annak 
folyóiratcikként való megjelenése között a természettudományok esetében 9, míg a tár
sadalomtudományok esetében 15 hónap telik el. Beigazolódott az is, hogy apreprintek 
szétküldése a társadalomtudományokban kevésbé hatékony mint az egyéb tudomány
ágakban (pl. a fizikában).

A társadalomtudományi információ használatára a szerző szerint legjellemzőbb, 
hogy míg a tudományos információt általában a kutatók, addig a társadalomtudományi 
információt a kutatókon kívül gyakorlati szakemberek és vezetők is használják; de közöt
tük az információáramlás igen gyenge. Földi Tamás a közgazdasági információfelhaszná
lókat tevékenységük szerint kategorizálja (ez a kategorizálás végül is bármelyik társada
lomtudományi diszciplina felhasználóira alkalmazható): közgazdasági kutatás és oktatás; 
vezetés; gazdasági tevékenység. Egy további felosztással megkülönbözteti a döntéshoza
talban, illetve előkészítésben részt vevőket valamint a gyakorlati, operatív közgazdákat. 
Ami az információigényt illeti: a tervezési stratégiai tevékenységekben nagyobb az igény 
mint az operatív-taktikaiakban; az ismétlődő rutin feladatok kevesebb információt igé
nyelnek mint az egyediek; a hosszú távú tervezés több tudományos információt emészt 
fel, mint a rövid távú stb.

A társadalomtudományi kutatók információkeresési magatartását vizsgálva az 
INFROSS- (Investigation into Information Requirements of the Social Sciences) — je
lentés a következőket állapította meg: a megkérdezettek 25%-a sohasem használt index
műveket, referáló szolgáltatásokat, könyvtári katalógusokat; 47% sohasem vette igénybe 
a könyvtárosok segítségét. A könyvekben és folyóiratokban található hivatkozásokat 94% 
találta hasznosnak, sőt 59% ezeket találta a leghasznosabb információforrásnak.

Az egyes diszciplinák felhasználói is eltérően használták a referálólapokat, pl: a 
Sociological Abstracts-et a szociológusoknak csak 16%-a, a Psychological Abstracts-et 
a pszichológusok 43%-a és a Geographical Abstracts-et a földrajztudósok 45%-a használta.

A társadalom- és természettudományi kutatók számára a formális rendszeren belül 
a fő információforrást a monográfiák és a folyóiratok jelentik, ez utóbbiakat azonban 
inkább a természettudósok használják. A kutatási jelentések nagyobb jelentőségűek a ter
mészettudósok számára, ők az informális személyi kapcsolatokat is hasznosabbnak tartják 
a társadalomtudósoknál.

A felmérések eredményeképpen fény derült arra is, hogy a társadalomtudósok 
közül mennyivel kevesebben olvasnak idegennyelvű irodalmat, mint a természettudósok.

A művészetek terén jelentkező információigényeket is összehasonlították az előbbi 
diszciplinák iránti igényekkel és többek között megállapították, hogy míg az utóbbiak 
kielégítéséhez az információbázist állandóan aktualizálni kell, a művészetekkel foglalko-
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zó kutatók igényeit azonos témában 10—20 év múlva is korszerűen lehet ugyanabból a for
rásból kielégíteni, mint ma.

A társadalomtudományi információ és információáramlás témájában folytatott 
kutatások az 1960-as évek elején kezdődtek. Az 1960-as évek végén követték ezeket a 
társadalomtudósok információigényeit feltáró vizsgálatok; az 1970-es évek elején kezdték 
kutatni a gyakorlati szakemberek információigényeit. Csak évek múlva kerültek a döntés
hozó szakemberek, a vezetők és a politikusok információigényei és információfelhasz
nálási szokásai a kutatások fókuszába. Nagyon sajnálatos, hogy a társadalomtudományi 
információáramlásról a legfrissebb adatok 1970 tájékáról származnak és az INFROSS 
jelentés volt e témában az utolsó komoly vállalkozás.

Az újabb társadalomtudományi irodalom speciális információszolgáltatások leírá
sára és értékelésére valamint arra szorítkozik, hogy a társadalomtudósok egyrészt hogyan 
hasznosítják az információt gyakorlati munkájuk során, másrészt milyen speciális infor
mációigények merülnek fel a nem kutatói környezetben.

SZABÓNÉ TÖRS HANNA

Azóta megjelent a sorozat m ásodik  füzete is, amely

KRUMHOLZ, Walter: On the need for the documentation of social data. 
(9—18.p.)
FÖLDI Tamás: Social science information and social practice. (19-38.p .) 
tanulmányait tartalmazza.

A kötet a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban hozzáférhető. ( -  a szerk.)
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GOLUBEV, L. К.: Modelirovanie bibliotecno-bibliogra- 
fïéeskih processov, Leningrad, Leningradskij Gosu- 
darstvennyj ordena Druzby Narodov Institut Kul’tury 
im. N. K. Krupskoj, 1981. 106 p.

Könyvtári-bibliográfiai folyamatok modellezése

Az oktatási segédeszközként megjelent munka célja, hogy 
a könyvtártudományi kar „automatizált könyvtári-bib
liográfiai redszerek tervező technológusa” szakának 
hallgatóit megismertesse a könyvtári-bibliográfiai munka- 
folyamatok modellezésének matematikai módszereivel. 
Bár a munka az említett szak oktatási programjának kere

tében készült tankönyv, a szak hallgatóin kívül más, a témában érdekeltek számára is 
hasznos segédeszköz lehet, használata azonban megkövetel bizonyos matematikai isme
reteket (az eloszlás-vizsgálat és a valószínűségszámítás alapjai, egyenletek grafikus ábrá
zolása, stb.).

A jelenségek mennyiségi törvényszerűségeinek vizsgálata egy bizonyos szint után 
elvezet a jelenségek modellezéséhez. A modell a folyamatra (jelenségre) vonatkozó leg
lényegesebb ismeretek általánosítása, és konkrét elképzelést nyújt a folyamat mechaniz
musáról. A rendszerek és folyamatok vizsgálata az elképzelések összegyűjtésével, azok át
gondolásával, a különböző kölcsönös összefüggések és funkcionális kapcsolatok ellenőr
zésével kezdődik, és addig folytatódik, míg a modell befejezett formát és rendszer jelleget 
nem ölt.

Az utóbbi időben a könyvtári gyakorlatban is kezdenek modelleket alkalmazni a 
különböző, elsősorban a reálidőben funkcionáló rendszerek és folyamatok elemzésére.

A könyv az általános szolgáltatások elméletének, a gráf-elméletnek, a lineáris prog
ramozásnak és a rendszerelemzésnek néhány olyan elemével foglalkozik, melyek felhasz
nálhatók a könyvtári-bibliográfiai folyamatok modellezésénél. A szerző az anyag kifejtése 
során elsősorban nem az ismert eredmények matematikai igazolására törekszik, hanem 
azok fizikai értelmezését tartja elsődleges céljának.

Először a rendszer elemeit alkotó folyamatok — adott esetben a könyvtári szol
gáltatások -  általános elemeinek fogalmi meghatározását adja, majd egy egyszerű alap
folyamatot (másolatszolgáltatás) ír le matematikailag. Az alapesetet fokozatosan bővíti 
a többcsatornás kiszolgálás esetével, majd azzal a változattal, amikor a kérések nem 
beérkezésük sorrendjében kerülnek teljesítésre (bizonyos kérések prioritást élveznek). 
A folyamat modellezését követően konkrét példákon elemzi a kérés és a teljesítés közti 
várakozási idő várható eloszlását.
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Az állapot felmérését követi az optimális megoldás keresése. Az optimalizálási 
feladatok olyankor adódnak, amikor egy rendszer (alrendszer) optimális működési stra
tégiáját bizonyos konkrét korlátozó tényezők figyelembevételével kell kialakítani. (A má
solatszolgáltatás esetében ilyenek lehetnek például a rendelkezésre álló gépi teljesítmény, 
az igénybevehető munkaerő, a munkaidő alakulása, stb.). A lineáris programozás mód
szerét alkalmazva a változók megengedett értékeit lineáris egyenlőségek és egyenlőtlen
ségek rendszerével határozzák meg, ahol a végeredmény e változók lineáris függvénye. 
A feladat matematikai megfogalmazását követően a szerző ismerteti a megoldás grafi
kus és szimplex módszereit.

A továbbiakban a szerző a rendszerek modellezésének grafikai módszereivel fog
lalkozik. A grafikus ábrázolás megkönnyíti a folyamatok és kapcsolataik megértését. 
Ez a módszer különösen olyan feladatok megoldására alkalmas, ahol a rendszer működé
séhez különálló elemek (folyamatok) működését kell összehangolni, mégpedig olyan fel
tételek mellett, hogy bizonyos folyamatok megindulásához vagy befejezéséhez más fo
lyamatok befejeződésére van szükség. A grafikus ábrázolás jól szemlélteti az ilyen jellegű 
összefüggéseket. A megoldás módját ületően több, széles körben ismert módszer létezik, 
például a „kritikus ú t” , a „PERT” eljárás, stb., melyek csak bizonyos részletekben kü
lönböznek egymástól. A hálótervezés alapelemeinek ismertetése után a szerző áttekinti 
a háló-modellek felépítésének módját, a modell paramétereit, végül a paraméterek ki
számításának módszereit.

Az utolsó fejezet a rendszerelemzés alapjait tárgyalja. A rendszer fogalmának és 
típusainak ismertetését követően elemzi a rendszer struktúráját és funkcióit, majd tag
lalja a rendszer működését és fejlesztését. Végül a könyvtári-bibliográfiai modellek fel
építésének rendszerszerű megközelítését ismerteti.

A következtetésekben kitér azokra az esetekre, amikor különböző okokból nem ke
rülhet sor a matematikai megfogalmazásra. A matematikai-mennyiségi vizsgálatok célja 
a társadalomtudományok területén — eltérően a természettudományoktól — nem a szám
szerű válaszok nyerése, hanem az okok felderítése. így a könyvtári tevékenység 
rendszereinél a mennyiségi modellek elemzése igen hasznos lehet a könyvtár tevékenysé
gének irányítása és fejlődésének előrejelzése tekintetében. A matematikai modellek azon
ban, bármennyire szemléletesek is, nem mondják meg a könyvtárosnak, hogy mit, mikor 
és hogyan kell tennie, milyen döntéseket kell hoznia. A döntéshozás és aimak felelőssé
ge mindig az ember osztályrésze, és sosem az eszközé, melyet feladatának elvégzéséhez 
felhasznál.

HOPPÁN GÉZA
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EDSALL, M. S.: Library promotion handbook. Mansell, 
London,1980. 244 p.

Könyvtárpropaganda kézikönyv

A kézikönyv bevallott célja, hogy a benne foglalt 
módszertani útmutatások alapján az angolszász országok
ban működő közkönyvtárakat hozzáférhetőbbé, haszno
sabbá és népszerűbbé tegye. A szerző saját tapasztalatai 
mellett sok száz könyvtáros gyakorlatából, azok sziszte
matikus megkérdezéséből merítette az anyagot.

A könyv abból az előítéletből indul ki, miszerint a 
könyvtár egy poros, elavult, szánalomra méltó, sőt nevetséges intézmény, melynek falai 
között leginkább jókat lehet aludni. Hogy a könyvtáraknak oly nehezen sikerül rácáfolni 
erre a régen kialakult képre Edsall két okra vezeti vissza. Az egyik ok, hogy az illetékes 
főhatóságok, fenntartók ezen előítéletek alapján szintén alábecsülik a könyvtár jelentő
ségét és ez megnyilvánul a költségvetési arány számokban. A másik ok, hogy az olvasók 
tájékozatlanok, nem tudják, hogy mit kereshetnek és találhatnak egy-egy könyvtár szol
gáltatásai közt. Ezzel be is zárult a kör. A könyvtár nem kap kellő társadalmi és gazdasági 
támogatást, emiatt nem fejlődik, nem képes becsalogatni az olvasót, aki ezért nem tudja, 
mi van a könyvtárban és az idők végezetéig meg lesz győződve, hogy a könyvtár haszon
talan és idejétmúlt intézmény.

Akadnak könyvtárak és könyvtárosok, akik már kezdik belátni, a public relations 
jelentőségét, de nagyon sok könyvtár vezetője rangon alulinak, a könyvtárhoz, mint a 
tudás templomához méltatlannak véli a tájékoztatás, a hirdetés és reklám bármilyen 
formáját.

A szerző pedig éppen ebben látja azt a radikális eszközt, ami a könyvtárak rangját, 
hasznosságát növelheti. Szerinte minden könyvtárnak ki kellene dolgoznia egy informá
ciós programot, ami a „tájékoztatás, befolyásolás és rábeszélés” révén teszi hatékonyab
bá, hasznosabbá, keresettebbé saját szolgáltatási rendszerét. Mindezt úgy kell kialakítani, 
hogy a program azokat az olvasókat és intézményeket „vegye célba”, akiktől a könyvtár
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léte, létjogosultsága függ. Tehát serkentse a könyvtár látogatottságát, a könyvtár anyagi 
társadalmi támogatottságát, és minél intenzívebben tudatosítsa a könyvtár valódi szerepét, 
értelmét.

Edsall egy részletes és sokirányú kommunikációs stratégiát javasol, amely sokban 
emlékeztet a tőkés országokban megszokott, de már nálunk sem teljesen ismeretlen rek
lámhadjáratokhoz. Aszerint, hogy az adott könyvtár miről, kit, és miért óhajt tájékoz
tatni, kell megválasztani azokat az eszközöket, amelyek leghatékonyabban érik el a ki- 
vánt eredményt. Ehhez járul még az a nagyon lényeges kérdés, hogy ki legyen az a sze
mély, ha úgy tetszik, reklámfőnök, aki a public-relations felelős. Ez rendszerint gondot 
okoz a hagyományos szemléletű könyvtárosok körében, akik többnyire vonakodnak 
ettől az „exhibicionizmustól”.

A szerző hangsúlyozza, hogy nem szabad sajnálni a pénzt egy könyvtár tájékoztatási 
apparátusától, mivel ez épp olyan szerves része kell, hogy legyen a könyvtári rendszernek, 
mint az állománygyarapítás. Hiszen, mi értelme az állománygyarapításnak, ha erről nem 
értesül azonnal bárki. Egy bonyolult bibliográfiai rendszerű gyarapítási jegyzék nem olyan 
szuggesztív például, műit egy színes plakát vagy diapozitíves vetítőállvány a könyvtár 
előcsarnokában.

Hosszú fejezet foglalkozik az olvasóval, mint ügyféllel, vevővel, aki megérdemli 
mindazt a figyelmet, tiszteletet és kedvességet, amivel az eladó alkalmi vásárlóját törzs
vevőként szeretné viszontlátni. A jelszó legyen: a könyvtáros ne a könyveket, hanem az 
olvasókat szolgálja. Amit ebben a részben olvashatunk, vonatkozik minden fogyasztói 
szolgáltatásra, ahol ügyfelekkel állunk szemben, csak könyvtári viszonylatban talán meg
lepőbben hangzik. A szerző az udvariasság és szivélyesség követelményét kibővíti a lele
ményesség, szellemesség és humor normájával. Ez utóbbiakat különösen a nyomtatványo
kon tartja használhatónak. Ha például a kölcsönzési idő lejártátjelző nyomtatott kártyán 
egy szellemes karikatúra vagy mondat figyelmezteti az olvasót a késedelmére, a könyvtár
ban nem valami szigorú hivatalt lát majd, hanem egy baráti klubot, amelyhez jól esik 
tartozni.

A következő részt az író a tömegtájékoztató eszközöknek szenteli. Ezeknek fontos 
szerepe lehetne egy-egy könyvtár szolgáltatásainak propagálásában. A rádió vagy egy napi
lap segítségével a könyvtár hatékonyabban kelthetné fel az érdeklődést olyan olvasni 
szerető emberekben, akik csupán bizonytalanságból nem mernek bemenni egy könyvtár
ba. Félnek, hogy majd nem ismerik ki magukat és nem tudják, mit szabad, mit illik 
kérni, keresni egy könyvtárban. Napüapokban kellene közzétenni a pontos nyitvatartás 
idejét, a beiratkozás feltételeit, sőt a könyvtárak pontos címét, megközelíthetőségét is. 
Számtalan könyvbarát, aki tanulmányai során nem került kapcsolatba a könyvtári gyakor
lattal, azért vonakodik a könyvtárba járástól, mert az a benyomása, a könyvtár valamiféle 
bennfentesek, tudósok klubja. Ezt az érzést gyakran a mi hazai könyvtárainkban is táp
lálják a szorongó „outsiderekében.

A könyvtárak nyomtatott kiadványainak, jegyzékeinek, híradóinak is sokkal szí
nesebbnek, figyelemre méltóbbnak kellene lenniük, hogy ne csak a rutinos könyvtári 
látogató böngéssze azokat. Ennek természetesen anyagi feltételei vannak éppúgy, mint 
a kiadványok megfelelő terjesztésének. Egy bőséges ötlethalmazban olyan rendezvé
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nyékét javasol a szerző, melyektől az olvasótábor további gyarapodását reméli. Mű
veltségi vetélkedők, író-olvasó találkozók, népművészeti, ipar- és képzőművészeti kiállí
tások mellett megemlíti a kutyakiállítást, színházi előadást, jelmezbált, mint lehetőséget. 
Ez utóbbiak talán kissé különösek a mi konzervatív könyvtár-szemléletünknek. De arra 
mindenesetre jók, hogy olyanokat is becsalogassanak a könyvtár falai közé, akik eddig 
kint maradtak.

A befejező részben a tájékoztatás és propaganda taktikai nyilait azon szervezetek, 
intézmények felé irányítja, melyektől egy könyvtár anyagi támogatást remélhet. Ebben a 
fejezetben a legélesebbek a kapitalista reklámfogások kontúrjai. A könyvtári szolgálta
tásban ugyanis az a paradox helyzet áll fenn, hogy a vevő, vagyis az olvasó csak társadalmi 
vagy erkölcsi hasznot jelent a könyvtárnak. Az igazi profitot az állami vagy magánválla
latok, a döntéshozatalban szerepet játszó mecénások hozhatják.

A mű végén minden fejezethez illeszkedő bibliográfiai jegyzék, továbbá tárgyszavas 
mutató található.

BUDA JÚLIA
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AFNIL

APA/PSIEP

ВС

BISBN
BLAISE

BLLD

BNB
BSO
CHEMLINE
CIEPS
CLOSS
CNL
DISISS

FID

FID/CR 
IDC 
IF LA

INFROSS

INIS

INTAMEL

ISBD/A

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Agence Francophone pour la Numération Internationale des Livres, 
Paris
American Psychological Associations’ s Project on Scientific Informa
tion Exchange in Psychology
Bibliographie Classification, Anglia (BLISS, H. E. (1870-1955) rend
szere
Bibliographie ISBN
British Library Automated Information Service. A British Library 
gépesített tájékoztató szolgálata
British Library Lending Division — A British Library Kölcsönző Rész
lege
British National Bibliography -  Brit nemzeti bibliográfia 
Broad System of Ordering -Átfogó tárgykörű osztályozás 
Chemical Dictionary Online, National Library of Medicine, USA 
Centre international d ’enregistrement des publications en série, Paris 
Check list of Social Science Serials, Bath University, Anglia 
Centre National des Lettres — Nemzeti irodalmi központ, Párizs 
Design of information systems in the social soiences Bath University, 
Anglia
Fédération internationale de documentation -  Nemzetközi Dokumen
tációs Szövetség, Hága 
FID Classification Research 
International Documentation in Chemistry
International Federation of Library Associations and Institutions 
(=FIAB, IVBN), -  Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi 
Szövetsége, Hága
Information Requirements of the Social Sciences vagy: Investigation 
into information Requirements of the Social Sciences, Bath University, 
Anglia
International Nuclear Information System -  Nemzetközi Nukleáris 
Információs Rendszer

International Association of Metropolitan City Libraries -  Nagyvárosi 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége
International Standard Bibliographic Description for Antiquarian — Ré
gi és ritka könyvek bibliográfiai leírása
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ISBD/CP International Standard Bibliographical Description for Component 
Elements — Analitikus bibliográfiai leírás

ISBD/M International Standard Bibliographical Description for Monographs 
— Könyvek bibliográfiai leírása

ISBD/S International Standard Bibliographical Description for Serials — Idő
szaki kiadványok bibliográfiai leírása

ISBN International Standard Book Number — Nemzetközi Szabványos 
Azonosító

ISDS International Serials Data System — Nemzetközi Folyóiratnyilvántar
tási Rendszer

ISORID International Information System on Research in Documentation 
(Unesco) — Dokumentációs kutatások nemzetközi információs rend
szere

ISSN International Standard Serial Number — Időszaki Kiadványok és 
Sorozatok Nemzetközi Azonosító Száma

LASER
LISA
MEDLINE
MESH
MKE
MNB
MNBB
MNBS
PRECIS

London and South-Eastern Library Region, Anglia
Library and Information Science Abstracts
Medlars online, 1971-től (National Library of Medicine, USA)
Medical Subject Headings Vocabulary File (NLM, USA)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Magyar Nemzeti Bibliográfia, Books 
Magyar Nemzeti Bibliográfia, Serials
Preserved context mdex system — A Brit Nemzeti Bibliográfia számí
tógépes indexrendszere

SDILINE
TOKLINE

Selective dissemination of informaton online 1972- (NLM, USA) 
Toxicology information online/Toxicon online (NLM, USA), 
korábban: TOXICON

TOXICON 
UK MARC 
UNESCO

Toxicology information conversation online network
United Kingdom MARC — angol MARC formátum
United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation,
1946- Párizs

UNICAT Ontario University Library Cooperative System. Union Cataloguing 
System

UNISIST Universal System for Information in Science and Technology, 1971 — 
Unesco

US MARC United States MARC -  amerikai MARC formátum

VGBIL Vsesouznaâ Gosudarstvennaâ Bibliotéka Inostrannoj Literatury (All 
Union State Library of Foreign Literature, USSR) Össz-Szövetségi 
Állami Idegen Nyelvű Irodalmi Könyvtár, Moszkva

ZIB Zentralinstitut für Bibliothekswesen, Berlini Központi Könyvtárügyi 
Intézet, Berlin (NDK)
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SUMMARY

FÜGEDI PÉTERNÉ: Adoption of the international identification codes in Hungary. —
The article deals with the introduction and use of the ISBN functioning in Hungary for 
ten years and of the ISSN system used since 1977. Following a historical survey it 
describes the Hungarian adoption of the international standard and the possibilities of 
its use. The difficulties connected with the determination of the ISBN of certain books 
are reported, too..The library-bibliographical use of the international identification codes 
is linked, first of all, to central services. Best-known are two fields of their application: 
they are used as identifiers for national bibliographies as well as for union catalogues, 
and in interlibrary loan connected with it. [229-238.p.]

ARATÓ ATTILA: Contributions to the central services of the National Széchényi Library.
-  The author comments on the thematic issue of Könyvtári Figyelő (no. 6.1982) dealing 
with central services, in the first place on problems touching upon public libraries. 1. 
Changes taking place in the editorship of the Repertory of Periodical Publications of the 
Hungarian National Bibliography affected unfavourably the acquisition the cataloguing 
and information work of public libraries (because of a profile restriction they have to 
scan three more article bibliographies); 2. It would have been easier to introduce the new 
bibliogaphical description if the collection of examples and guides, helping its adoption, 
would be published prior to the introduction of the standard; 3. In connection with the 
computer based library information systems, one should pay attention, in addition to 
the productive side, to the receiving, consuming side, too. It is necessary to start with 
the preparation of librarians to receive such services and with the planning of necessary 
of technical and financial investments. [239-244.p.]

The following two articles are contributions to the article: HORVÁTH TIBOR: Interrogation marks 
in the matter of subject department (published in no. 4. 19 8 2 .)

TAKÁCS MIKLÓS: Subject departments without labels? -  The author, knowing the pub
lic libraries’ development trends and having practical experiences, comments on the 
discussion of subject departmentalization. He considers inconceivable the autonomy 
of libraries outlined by T. Horváth and thinks it unlikely that libraries „could live” 
without the services of other libraries. According to him, subject departmentalization is 
поГ a result of an autonomous development but it is just the other way round. In the
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course of subject departmentalization the stock is re-organized in order to achieve better 
services for social and user demands. This involves the organization of information on a 
higher level, the expanding of inter-institutional connections, the development of a tech
nical basis. He also disagrees with Horváth’s statement which queries the level of catalo
guing and professional information. Referring to the example of the University Library 
in Graz he defends the importance of lending and reading services which are both pre
vailing and massive forms of library services. The purpose of the contribution is to avoid 
the establishment of needless misunderstandings and library doctrines. [245-249.p.]

SZITA FERENC: Subject departments in practice. — The article presents the functioning 
of subject departments established in 1977 in the County Library, Kaposvár. The reason 
is given why this solution has been selected. It describes the quantitative and qualitative 
changes which were brought about from the reorganization of library services. How 
competent were the professional informators, to which extent can the county library 
provide for special library functions. On the basis of 6 year experiences the advantages 
and disadvantages of subject departments are well-marked. It was proved that such a 
reorganization requires at least 4-6000 m2 library space because in case of a smaller 
basic surface pressing storage and troubles raise difficulties in the functioning of subject 
departments. [250-255.p.]

DIENES GEDEONNÉ: Reflexions on the problems of classification. -  Following the 4. 
International Conference of the FID Classification Research Committee in 1982. the 
author surveys the theoretical and practical endeavours and actual problems of classifi
cation theory which were discussed on the previous conferences. Lectures were given on 
the problems of general classification theory, on the semantic and conceptual basis of 
classification, on the possiblities of systematization and on the computerized information 
systems using a natural language. The development work of the generally used classifi
cation systems are summarized; the BLISS (or BC) and the BSO systems are presented in 
short. [256-26 l.p.]

PAPP ISTVÁN: Activity of the National Council for Librarianship in 1982. -According 
to the already established practice, the Council’s secretary summarizes and evaluates the 
themes treated by the plenum and the sections. He sizes up the effectiveness of their 
activity and points out the factors which further a more effective activity. He lays down 
that, in order to make more successful the library political advisory role of the Council, 
it is necessary to re-word the Council’s functioning, scope of duty and competence. 
He reports on the great venture of the Council in 1982 which resulted in the co-ordina
tion of hard currency based journal subscriptions and in the decreasing number of 
copies. It can be considered as a result that on the Council’s initiative 100 copying 
machines arrived in the country. They have been placed in libraries with significant 
foreign periodical stock. The long term programme of the Council was also elaborated. 
[263—265.p.]
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Programme of the National Council for Librarianship. 1983—1985. — This programme 
follows the recommendations of the 4. National Conference for librarianship. It consists 
of three parts: 1. Themes submitted to the plenum of the Council. 2. Themes submitted 
to the Information and Special Libraries Section. 3. Themes of the Section of Public 
Education and School Libraries. The programme includes only the designation of the 
themes the names of the responsible persons and the dead-lines. [265-268.p.]

Report of the National Széchényi Library Centre for Library Science and Methodology, 
for 1982. -  The report outlines objectively and descriptively, without making evalua
tive or subjective comments the work of the Centre for Library Science and Methodology, 
following the order of the working plan (network development, public library provision, 
development of providing children and young people library technology, public 
relations, information on library science and informatics). [269-276.p.]

ARATÓ ATTILA: Activity of the Council of County Library Directors. 1981—1982.
— The Council on its meetings has discussed different themes dealing with library policy, 
management, readers’ movement, as well as the reports prepared by guiding organs. 
A summing-up was made on the state of special libraries in offices. Further on the prob
lème for establishing a modem county library model, to hasten the scientific qualifi
cation of county libraries were dealt with. Such persistent themes were treated, too, as 
are the supplying systems, the institutions of multi-functional and collective maintenance 
the problems of legal regulations, etc. [277—281.p.]

O u t l o o k

New book-library and reading political programme in France. -  Review , based on the 
„Rapport Pingaud-Barrau 1-5Г  published in Livres Hebdo, 1982. 6. no. 6 -1 0 . p. [282-
286.p.]

SAG, GEORGES: Law programme for the guidance of scientific and technical research 
and development in France. -  Report sent to our journal by the author. [287-289.p.]

FUGMAN, ROBERT : Summary of the article ,До1е of Theory in Chemical Information 
Systems”, published in Journal o f Chemical Information and Computer Sciences.22. vol. 
1982. 3. no. 118-125. p. [290-295.p.]

DE RÍVÓ MÁRTA: The mechanized information service system of the British Library.
-  The author reports on her experiences gained in Great Britain. [296-301.p.]
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KLINGNER,HELGA: Processing of the foreign library press in the socialist countries. 
Preliminary report of a survey. — Prepared on the basis of the article „Raskrytie soder- 
zania bibliotecnyh zurnalov sodalisticeskih stran.” published in Bibliotekovedenie i 
bibliográfia za rubezom. 1982. 86. no. 78—94. p. [302-308.p.]

R e v i e w s

A Budapest-gyűjteményről. Budapest története képekben. (1493—1980.) On the Buda
pest Collection. The history of Budapest in pictures. 1. vol.) Ed. in chief: Berza László. 
Published by the Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. FSZEK, 1982. 912 p. (Rev.: 
PÉTER László) [309 313.p.]

HOGEWAG-DE HAART, H. P.: Characteristics of Social Science Information. A selected 
review of the literature. Ed. International Federation for Documentation Social Science 
Documentation (FID-SD) Committee. Bp. Economic Information Unit, Hung. Acad. 
Sei., 1981. 82 p. (FID Studies in Social Science Information and Documentation. FID 
Publ. 606) (Rev.: SZABÓNÉ TORS Hanna) [314-317.p.]

GOLUBEV, L. K.: Modelirovanie bibliotecno-bibliograficeskih processov. (Modelling of 
library, bibliographical process .) Leningradskij Gosudarstvennyj ordena Druzby Narodov 
Institut Kultury im. N. K. Krupskoj, Leningrad, LGIK, 1981. 106 p.(Rev.: HOPPÁN 
Géza) [318 319.p.]

EDSALL, Marian S.: Library promotion handbook. Phoenix, Onyx, London, Mansell,
1980. 244 p. (Rev.: BUDA Júlia) [320-322.p.]

ZUSAMMENFASSUNG

FÛGEDI PÉTERNÉ: Die Anwendung der internationalen Identifikationsnummern in 
Ungarn. — Der Artikel befasst sich mit der Einführung und Benützung der Internationalen 
Standardbuchnummer (ISBN), welche in Ungarn seit einem Jahrzehnt funktioniert und 
mit dem seit 1977 benützten Internationalen Standard „Serial” -  Nummer System 
(ISSN). Nach einem historischen Überblick stellt der Artikel die Adaptierung und An
wendungsmöglichkeiten des internationalen Standards dar. Auch die Schwierigkeiten 
verbunden mit der Festsetzung der ISBN bei einzelnen Büchern werden beschrieben. 
Die Bibliotheks-bibliographische Benützung der internationalen Identifikationsnummern 
sind vor allem mit den zentralen Dienstleistungen verbunden. Zwei Anwendungsgebiete
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entfalteten sich, man benützt sie bei den Nationalbibliographien und bei den Zentral
katalogen, bzw. als Identifikator bei dem sich an diese anschliessenden auswärtigen 
Leihverkehr. [229 -238.p.]

ARATÓ ATTILA: Bemerkungen zu den zentralen Dienstleistungen der Nationalbiblio
thek Széchényi. -  Der Verfasser knüpft Bemerkungen an das thematische Heft unserer 
Zeitschrift, welches sich mit den zentralen Dienstleistungen befasste (Heft 6, 1982); 
vor allem an die Fragen die die öffentlichen Bibliotheken berühren. 1. die in der Schrift
leitung des Repertoriums Periodischer Veröffentlichungen der Ungarischen National
bibliographie eingetretenen Änderungen hatten einen ungünstigen Einfluss auf die An- 
schaffungs-, Bearbeitungs- und Informationstätigkeit der öffentlichen Bibliotheken (wegen 
Einschränkung des Profils müssen wir noch drei Artikelbibliographien beachten); 2. die 
Einführung der neuen bibliographischen Beschreibung wäre leichter gewesen, falls die 
Beispielsammlungen und Wegweiser, welche ihre Verwendung geholfen hätten, bereits 
vor Einführung des Standards zur Veröffentlichung gelangt wären; 3. in Verbindung mit 
dem Funktionieren des auf Komputer basierenden bibliothekarischen Informations
systems hätte man ausser der Erzeugungsseite auch die Aufnahme- und Verbraucherseite 
berücksichtigen müssen; man muss auch mit der Vorbereitung der Bibliothekare beginnen 
und die notwendigen Investitionen von technischem, finanziellem Charakter planen. 
[239—244 .p.]

Die nachstehenden zwei Artikel sind Beiträge zur Studie von HORVÁTH TIBOR: Fragezeichen der 
Fachabteilungen (veröffentlicht in der 4. No., 1982 unserer Zeitschrift).

TAKÁCS MIKLÓS: Fachabteilungen ohne Etiquetten? -  Der Verfasser, der die Ent
wicklungestendenzen der öffentlichen Bibliotheken gut kennt, und auch praktische Er
fahrungen hat. macht seine Bemerkungen zur Diskussion über Fachabteilungen. Er be
trachtet die seitens Horváth geschilderte Autonomie der Bibliotheken als unvorstellbar. 
Er hält es auch für unwahrscheinlich, dass Bibliotheken ohne den Dienstleistungen anderer 
Bibliotheken „leben können” . Seiner Meinung nach sind die Fachabteilungen nicht 
Konsequenzen der autonomen Entwicklung, sondern gerade umgekehrt. Der Bestand 
wird mit den Fachabteüungen reorganisiert, damit die gesellschaftlichen Benützeran- 
sprüche besser erfüllt werden und dies involviert die Organisierung der Informierung auf 
höherem Niveau; die Erweiterung der interinstitutionellen Verbindungen; die Entfaltung 
technischer Basen. Der Verfasser pflichtet Horváth nicht bei was seine Äusserungen an
belangt, bzgl. Bestandserschliessung und Niveau der Fachinformierung. Er verteidigt 
die Wichtigkeit der beiden herrschenden, massenhaften Formen der Bibliotheksdienste, 
nämlich der Ausleihe und des Referenzlesens, wobei er sich auf des Beispiel der Univer
sitätsbibliothek, Graz bezieht. Der Beitrag bezweckt, dass die unnötigen Missverständ
nisse und die Entwicklung bibliothekarischer Dogmen vermieden werden sollen. [245 
249.p.]

Könyvtári Figyelő 29(1983)3



330 Zusammenfassung

SZITA FERENC: Fachabteilungen in der Praxis. Der Artikel präsentiert das Funktio
nieren des Fachabteilungssystems entwickelt im Jahre 1977 in der Komitatsbibliothek 
Kaposvár. Es wird begründet, warum diese Lösung gewählt wurde, es wird dargestellt, 
welche quantitative und qualitative Änderungen in den Bibliotheksdiensten, die Reorga
nisierung zur Folge hatte; wie sich die Fachinformatoren bewährten, bis zu welchem 
Masse kann die Komitatsbibliothek auf solcher Weise die Funktionen einer Fachbibli
othek versorgen. Die bisherigen, sechsjährigen Erfahrungen offenbarten sowohl die Vor
ais auch die Nachteile der Fachabteilungen. Es hat sich bewiesen, dass man zu einer 
solchen Reorganisierung zumindest 4—6000 m2 Grundfläche benötigt, da bei einer 
kleineren Grundfläche das Funktionieren der Fachabteilungen in kurzer Zeit erschwert 
wird wegen den schweren Magazinierungs- und Unterbringungs sorgen. [250—255.p.]

DIENES GEDEONNÉ: Gedanken über die Fragen der Klassifikation. -  Unter dem Vor
wand der 4, internationalen Konferenz in 1982, organisiert seitens der FID Kommission 
der Klassifikationsforschung, werden die Theorien und praktische Bestrebungen, wie 
auch die aktuellen Proleme der Klassifikationstheorie durchblickt. Die Vorträge befassten 
sich mit den allgemeinen Fragen der Klassifikationstheorie, mit den semantischen und 
begriffsmässigen Grundlagen der Klassifikation, mit den Möglichkeiten der Systematisie
rung und mit den komputerisierten Informationssystemen die eine natürliche Sprache 
benützen. Der Artikel fasst die Entwicklungsarbeiten der allgemein benützten Klassifi
kationssysteme zusammen, die Systeme BLISS (oder BC) und BSO werden kurz prä
sentiert. [256-261.p.]

PAPP ISTVÁN: Tätigkeit des Nationalrates für Bibliothekswesen im Jahre 1982. -  Der
Sekretär des Rates -  der bisherigen Praxis entsprechend -  fasst zusammen und bewertet 
die Themen, welche vor dem Plenum und den Sektionen diskutiert wurden; die Wirk
samkeit ihrer Tätigkeit wird abgeschätzt und auf die Faktoren, welche eine wirksamere 
Funktion fördern, hingewiesen. Er stellt fest, dass die Funktion, der Arbeitskreis und die 
Kompetenz des Rates neu konzipiert werden muss (um die bibliotheks-politische Berater
rolle des Nationalrates wirksamer zu gestalten). Er berichtet über das grosse Unternehmen 
des Nationalrates im Jahre 1982, in der Koordinierung der Zeitschriftenanschaffung 
für Devisen und in der Einschränkung der Kopienzahl. Es kann als Erfolg betrachtet 
werden, dass der Nationalrat den Anlass dazu gab, dass 100 Schnellkopiergeräte in Ungarn 
eintreffen; diese wurden in Bibliotheken untergebracht, die einen bedeutenden auslän
dischen Zeitschriftenbestand haben. Das Funktionsprogramm des Nationalrates für eine 
längere Periode wurde ebenfalls fertiggestellt. [263-264.p.]
Das Programm des Nationalrates für Bibliothekswesen für 1983-1985. -  Das Prog
ramm schliesst sich den Empfehlungen der 4. Nationalkonferenz für Bibliothekswesen 
an. Es besteht aus drei Teilen: 1. Themen dem Plenum des Nationalrates eingereicht; 
2. Themen der Sektion für Information und Fachbibliothek eingereicht; 3. Themen der 
Sektion für Allgemein- und Schulbibliotheken. Im Programm figurieren nur die Benen
nung des Themas, Name des Themenverantwortlichen und Einreichungstermin. [265-
268.p.]
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Bericht der Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und Methodik der Nationalbibliot
hek Széchényi für des Jahr 1982. — Der Bericht folgt der Ordnung des Arbeitsplanes 
(Netzentwicklung, Versorgung öffentlicher Bibliotheken, Entwicklung in der Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen, Bibliothekstechnologie, öffentliche Arbeit, Bibliothek- 
und Informationswissenschaftliche Information). Die Arbeit der Zentralstelle wird 
sachlich, deskriptiv, ohne Schätzung und subjektive Bemerkungen dargestellt. [269- 
276.p.]

ARATÓ ATTILA: Über die Tätigkeit des Rates der Bibliotheksdirektoren der Komitate. 
1981—1982. — Der Rat diskutierte während seinen Veranstaltungen verschiedene
Themen der Bibliothekspolitik, Management, Leserbewegung wie auch die Informationen, 
die seitens de Leitungsorgane verfertigt wurden. Sie überblickten die Lage der amtlichen 
Fachbibliotheken, beschäftigten sich mit der Frage wie das Modell einer modernen 
Komitatsbibliothek ins Leben gerufen werden kann, wie man die wissenschaftliche 
Qualifizierung der Komitatsbibliotheken beschleunigen kann, desweiteren mit solchen 
immer aktuellen Themen, wie die Versorgungssysteme, die Institutionen mit mehreren 
Funktionen und in gemeinsamer Erhaltung, die Fragen der legalen Regelung, usw. [277-
281.p.]

A u s b l i c k

Neues Buch- Bibliothek und lesepolitisches Programm in Frankreich. Rundschau, 
aufgrund des Berichtes „Rapport Pingaud-Barrau 1 -  5.r’ veröffentlicht in Livres Heb do, 
1982. 6. No. 6 -1 0 . S. [282 -286.p.]

SAG, GEORGES: Gesetzprogramm für die Lenkung der wissenschaftlichen und 
technischen Forschungen und Entwicklung in Frankreich. Ein Bericht des Verfassers, 
direkt für unsere Zeitschrift zusammengestellt. [287 289.p.]

FUGMAN, ROBERT: Zusammenfassung des Artikels „Role of Theory in Chemical 
Information System,,. (Die Rolle der Theorie im chemischen Informationssystem), 
veröffentlicht in Journal o f  Chemical Information and Computer Sciences, 22. Jg. 1982.
3. No. 118-125. S. [290-296.p.]

DE RÍVÓ MÁRTA: Mechanisierte Informationsdienst der British Library. BLAISE.
— Die Verfasserih berichtet über ihre Erfahrungen in England. [296—301 .p.]

KLINGNER,HELGA: Die Erschliessung der ausländischen Fachpresse in den sozialis
tischen Ländern. Vorbericht einer Untersuchung. -  Der Artikel „Raskrytie soderzania 
bibliotecnyh zurnalov v socialisticeskih stran” veröffentlicht in Bibliotekovedenie i 
bibliográfia za rubezom, Jg. 1982. 86. No. 78 -94. S. wird analysiert. [302—308.p.]
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R e z e n s i o n e n

A Budapest-gyűjteményről. Budapest története képekben. 1. kötet. (Über die Budapest- 
Sammlung. Die Geschichte von Budapest in Bildern. 1. Band) Verf.: Berza László. Ver
öffentlicht: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. FSZEK, 1982. 912 S. (Réz.: PÉTER 
László). [309—313,p.]

HOGEWAG-DE HAART, H. P.: Characteristics of Social Science Information. A selected 
review of the literature. (Eigenartigkeiten der gesellschaftswissenschaftllichen Informa
tion. Ausgewählter Literaturrundschau). Veröff. International Federation for Documen
tation Social Science Documentation (FID-SD) Committee. Bp. Economic Information 
Unit, Hung. Acad. Sei., 1981. 82 S. (FID Studies in Social Science Information and Docu
mentation. FID Publ. 606.) (Rez.:SZABÓNÉ TÖRS Hanna) [314—317.p.]

GOLUBEV, L. K.: Modelirovanie bibliotecno-bibliograficeskih processov. (Modellierung 
von Bibliotheks- und bibliographischen Vorgängen.) Veröff. Leningradskij Gosudarst- 
vennyj ordena Druzby Narodov Institut Kultury im. N. K. Krupskij. Leningrad, LGIK, 
1981.106 S.(Rez.:HOPPÁN Géza) [318—З19.р.]

EDSALL, Marian S.: Library promotion handbook. (Handbuch für Bibliothekspropagan
da). Phoenix, Onyx, London, Mansell, 1980. 244 S.(Rez.: BUDA Júlia) [320-322.p.]
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ФЮГЕДИ ПЕТЕРНЕ: Использование международных номеров изданий в Венгрии.
— В статье занимается введением и использованием системы ИСБН (которая дей
ствует у нас уже 10 лет) и системы ИССН (которая была введена в 1977 г.) После 
краткого исторического просмотра описывается отечественная адаптация между
народного стандарта и возможности его использования; сообщается о трудностях, 
связанных с определением ИСБН некоторых книг. Прежде всего библиотечно-биб
лиографическое использование международных номеров изданий связано с цент
ральными услугами. Наиболее распространенно эти номера используются на двух 
областях: в национальных библиографиях и сводных каталогах и связывающихся 
с ними МБ А они служат для унификации. [ 229-238. стр.]

АРАТО АТТИЛА: Высказывания по поводу центральных услуг Государственной 
библиотеки им. Сечени. — Автор высказывает свое мнение по поводу тематическо
го номера о центральных услугах (1982 г. 6. вып.), главным образом по вопро
сам, касающимся массовых библиотек. 1. Изменения в редактировании Летописи 
статей сериальных изданий неблагоприятно касались работы массовых библиотек 
по комплектованию и раскрытию фонда и информации (из-за ограничения про
филя им надо использовать одновременно 3 летописи статей). 2. Введение нового 
стандарта библиографического описания облегчало бы, если уже перед введением 
стандарта появились методические материалы и пособия, содействующие исполь
зованию стандарта. 3. В связи с автоматизированной системой библиотечно-инфор
мационного обслуживания кроме проблем изготовления надо учитывать и требо
вания использователей, необходимо начать подготовку библиотекарей, принимаю
щее такие услуги, а также планирование нужной технической и материальной ин
вестиции. [ 239—244.стр.]

(Две следующих статьи являются высказываниями по поводу труда ТИБОРА ХОРВАТА: Во
просительные знаки специализированных отделов ( 1982г. 4. вы п . наш его ж урнала) .

ТАК A4 МИКЛОШ: Специализированные отделы- без наклейки? Автор, который 
хорошо знает направления развития массовых библиотек и имеет практический 
опыт, излагает свое мнение о споре о специализированных отделах. Он считает не
мыслимой автономию библиотек, очерченную Тибором Хорватом, а также считает
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невероятным, что библиотеки могут ’’жить” без использования услуг других биб
лиотек. По его мнению, создание специализированных отделов не является пос
ледствием автономного развития, а наоборот. В ходе формирования спецотделов 
реорганизуют фонд, стремлясь к лучшему обслуживанию использователей. Это 
влечет за собой организацию информации на высшем уровне, расширение связей 
между учреждениями, развитие технической основы. Он не согласен с Тибором 
Хорватом и в том, что Хорват ставит вопросительный знак в связи с уровнем 
раскрытия фонда и научной информации. Он защищает важность двух важных и 
массовых форм библиотечного обслуживания (абонемент и пользование литера
турой на месте) на примере университетской библиотеки в г. Грац. Цель его вы
ступления — избежание ненужных недоразумений и формирования библиотечных 
догматов. [ 245—249.стр.]

СИТА ФЕРЕНЦ: Специализированные отделы в практике. — В статье описывается 
деятельность системы специализированных отделов, созданной в 1977 г. в област
ной библиотеке в г. Капошвар. Перечисляются причины такого решения, пред- 
ставляетя, какие количественные и качественные изменения библиотечных услуг 
произходили в результате реорганизации, до какого уровня таким образом об
ластная библиотека может выполнять функции специальной библиотеки. На ос
нове опыта, накопленного за 6 лет, уже хорошо видны выгоды и невыгоды дейст
вия специализированных отделов. Оказывалось, что для реорганизации такого 
типа нужно минимально 4—6000 м 2 библиотечной территории, в случае меньшей 
территории за короткое время действие затрудняют огромные проблемы хране
ния и расстановки фонда. [ 250-255.стр.]

ДИЕНЕШ ГЕДЕОННЕ: Мысли по вопросам классификации. — Комиссия МФД по 
исследованию классификации в 1982 г. организовала свою 4-ую международную 
конференцию. В связи с этим автор показывает теоретические и практические 
стремления предыдущей конференции, и актуальные проблемы теории классифи
кации. В выступлениях речь шла об общих вопросах теории классификации, семан
тических и понятийных основах классификации, возможностях систематизации, 
автоматизированных информационных системах, использующих естественные язы
ки. Дает обобщение развития общепринятых систем классификации, и кратко 
представляет системы BLISS (или ВС) и BSO. [ 256-26 Гетр.]

ПАПП ИШТВАН: Деятельность Венгерского совета по делам библиотек в 1982 г. 
— Секретарь Совета — по уже формированной практике -  обобщает и оценивает 
темы пленума и секций, эффективность их деятельности, и показывает факторы, 
способстующие более эффективному действию. Он устанавливает, что для того, 
чтобы совещательная роль Совета в области библиотечной политики стала более 
успешной, нужно новое определение его действия, задач и компетенции. Дает отчет 
о работе Совета в 1982 г. по координации комплектования ипоснихению экзем
пляров девизных журналов. Результатом можно считать, что по инициативе Совета
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Венгрия могла приобретать 100 копировальных машин, которые получали биб
лиотеки, имеющие значительный фонд зарубежных журналов. Также было соз
дано перспективная программа Совета. [ 263-264.стр.]

Программа Венгерского совета по делам библиотек на 1983—1985 гг. — Програм
ма следует за рекомендациями 4-ой Государственной конференции по библиотеч
ному делу. Она состоит из 3 части: 1. темы пленума Совета, 2. темы Секции спе
циальных библиотек и информационных центров, 3. темы Секции массовых и 
школьных библиотек. В программе дается название темы, фамилия ответствен
ного и срок выполнения. [ 265-268.стр.]

Отчет Центра библиотековедения и методической работы при Государственной 
библиотеке им. Сечени о 1982 г. — Отчет — по порядке рабочего плана (расшире
ние библиотечных сетей, массовое библиотечное обслуживание, развитие услуг 
детям и юношеству, библиотечная технология, организация связей с другими 
учреждениями, информация по библиотековедению и информатике) -  описывает 
работу Центра объективно, без оценки и субъективных замечаний. [ 269-276.стр.]

АРАТО АТТИЛА: О деятельности Совета директоров областных библиотек, 
1981-1982 гг. — На заседаниях Совета были обсуждены разные темы по библио
течной политики, руководству, читательскому движению, а также информации, 
составленные руководящими органами. Было изучено положение административ
ных специальных библиотек, занимались вопросами формирования модели совре
менной областной библиотеки, ускорением научной аттестации областных библио
тек и такими вечнезелеными темами, как системы библиотечного обеспечения, 
дело учреждений, которые имеют многосторонние функции и содержаются не
сколькими организациями совместно, вопросы юридического урегулирования 
ит.п. [ 277-28 Гетр.]

Библиотечное дело за рубежом

Новая программа по книжной, библиотечной и читательской политике во Фран
ции. -  Обзор на основе отчета „Rapport Pingaud-Barrau 1 -5 ” {Livres Hebdo. 1982.
6. no. 6—Ю.р.) [282—286.стр.]

SAG, GEORGES: Программа закона по руководству научно-техническому исследо
ванию и развитию во Франции. — Сообщение автора, присланное для нашего жур
нала. [287-289. стр.]

FUGMANN, ROBERT: Роль теории в информационных системах по химии. -  Сум
мирование на основе статьи автора „Role of theory in chemical information System. 
22. vol 1982. З.по. 118-125.p. ) Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 
[290—296.стр.1
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DE RÍVÓ MÁRTA: Автоматизированная информационная служба Британской 
библиотеки (BLAISE). — Автор описывает свой опыт из Англии. [ 296—З01.стр.]

KLINGNER HELGA.:Раскрытие зарубежной библиотечной печати в социалисти
ческих странах. Информация об исследовании. — На основе статьи автора ’’Раскры- 
тие содержания библиотечных журналов в библиографических и реферативных из
даниях социалистических стран” (Библиотековедение и библиография за рубе
жом. 1982 86,вып. стр. 7 8 -9 4 ). [ 302-308.стр.]

Обзор

О собрании ’’Будапешт”. История Будапешта в картинах. A Budapest-gyűjtemény- 
ről. Budapest története képekben. 1493+1980. 1. kötet. Főszerk. Berza László. [Közre
ad. al Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. FSZEK. 1982. 912 p. (Рец.: ПЕТЕР Ласло)
[ 3 0 9 -3 13.стр.]

HOGEWAG-DE HART, H.P. : Cl Characteristics of social science information. A selected 
review of the literature. Ed. International Federation for Documentation Social Science 
Documentation (FID-SD) Committee. Bp. Economic Information Unit, Hung. Acad. 
Sei., 1981. 82 p. (FID studies in social science information and documentation. FID 
publ. 606.) (Рец.: САБОНЕ ТЕРШ Ханна)
Характерные черты информации в области общественных наук. [ 314—3 17.стр. ]

ГОЛУБЕВ, Л.К.: Моделирование библиотечно-библиографических процессов. Ле
нинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Ленинград, 
ЛГИК, 1981. 106 стр. (Рец.: ХОППАН Геза) [ 318—319.стр.]

EDSALL, Marian S.: Library promotion handbook. Справочник по библиотечной про
паганде. Phoenix, Oryx, London, Mansell, 1980. 244 p. (A Neal-Schuman professional 
handbook). (Рец.: БУДА Юлия) [ 320-322.стр.]

Könyvtári Figyelő 29(1983)3





Яга: 24,- Ft

/




