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VISSZATEKINTÉS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ NEMZETI MODELL SORSÁRA

KOVÁTS ZOLTÁN

A Könyvtári Figyelő 1983. február 23-i szerkesztő bizottsági ülésén elhangzott az a 
javaslat, hogy az idei célszámban foglalkozni kellene az együttműködésen alapuló nemzeti 
modell kérdésével. Jeleztem, hogy 1974-ben az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács munkaterve alapján én már készítettem egy modellt, amelynek a Tudományos Tá
jékoztatás Országos Rendszere címet adtam, és amely lényegében a fenti célra készült. 
Néhány évvel később ismertette a Könyvtári Figyelő1  is ezt a modellt, úgyhogy olvasói
nak is volt alkalma megismerni azt. A szerkesztő bizottság ülésén megkockáztattam azt a 
kijelentést is, hogy akármennyire nem történt semmiféle hivatalos elismerése az általam 
benyújtott javaslatnak, és nem követte azt semmiféle — a szerző nevéhez fűződő — intéz
kedés, úgy érzem, hogy a hazai tájékoztatásügy fejlődése mégis ebben az irányban halad, 
és ez időnként kifejezetten elégtételül szolgál. A szerkesztő bizottság ezek után javasolta, 
hogy készítsek visszatekintést a témára.

Saját javaslatra vonatkozó visszatekintés megírása mindenképpen visszás dolog, 
akár van még köze a szerzőnek a javaslata végrehajtásához, akár pedig — mint nyugdíjas — 
kívül esik ezek körén és elesik ettől a lehetőségtől. Hogy mégis vállalkozom rá, annak 
nagyrészt Sz. Nagy Lajosnak a Könyvtári Figyelő 1982. évi 5. számában megjelent ha
sonló tárgyú közleménye2  a legfőbb oka.

Sz. Nagy Lajos cikkének több megállapításával ugyan nem értek egyet, de lényegé
ben nagyon helyesnek és előre mutatónak tartom a hozzáállását, a gondolkodásmódját. 
Ez pedig alapvetően abban áll, hogy felül tud emelkedni az aprólékos, kicsinyes eltérések 
keresésén, a különbségek felfedezésén akkor, amikor a közös vonásokat kell észrevenni, 
és amikor a lényeges mondanivalót kell megfogalmazni. Ez a cikk az együttműködés ered
ményeit két pontban foglalja össze, és megállapításait azzal zárja,hogy a fenntebb vázolt 
eredmények (részeredmények, próbálkozások, kezdeményezések) végső soron nemcsak a 
szándékokhoz, reményekhez, tervekhez képest látszanak szerénynek, hanem a reális hazai 
lehetőségekhez viszonyítva is. Ez így igaz, mégis bizonyos részletkérdésekben ellent kell 
neki mondanom. Amennyire helyes az, hogy az eredmények ne tegyenek senkit elbizako- 
dottá, és minden eszközzel törekedjünk az együttműködés javítására, továbbfejlesztésére, 
annyira fontos azt is megállapítani, -  most ezt szeretném hangsúlyozni -  ,hogy az együttmű
ködés mégis van, létezik annak ellenére, hogy az alapját képező 131/1968-as utasítást 
az azóta megjelent 15/1976-os törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezte.

Nem lehet kétséges, hogy mind az együttműködés, mind pedig az együttműködés 
szervezettebb, magasabb egységbe foglalt formáját jelentő nemzeti modell egyetlen célt 
kíván szolgálni: a hazai műszaki fejlesztés és kutatás információigényeinek minél hatéko
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nyabb és gazdaságosabb ellátását. Az sem lehet kétséges, hogy ezt autark módon egyetlen 
könyvtár, szakkönyvtár, tájékoztató intézmény, információs központ — vagy nevezzük 
akárminek azt a szervezetet, amely az információellátásra hivatott — sem tudja megoldani, 
csakis több, ráadásul különböző profilú intézmény szervezett, jól koordinált, olajozott 
együttműködésével. Ez ott kezdődik, hogy amikor a könyvtár egy szekunder folyóiratot, 
referáló lapot is előfizet, akkor már megkülönbözteti önmagát az olyan könyvtártól, 
amely ezt nem teszi, és azonnal szakkönyvtárrá lépteti magát elő. Nem is szólva azokról, 
amelyek esetleg saját dokumentációs tevékenységet folytatnak és maguk állítanak elő 
hasonló jellegű kiadványt, akkor azok dokumentációs központtá, a modern számítógépes 
információkeresést is alkalmazó intézmények pedig információs központtá léptetik magu
kat elő és derogál nekik az előzőekben felsorolt, alacsonyabbrendűnek tekintett intézmé
nyekkel való együttműködés. Itt most nem arról van szó, hogy ne lehetne különbséget 
tenni az egyes intézménytípusok között, hiszen a különbségek felismerhetők, sőt nagyon 
is lényegbe vágók lehetnek akár pl. két műszaki egyetemi könyvtár között is. — Akár
hányszor próbáltam meg összehasonlítani a veszprémi műszaki egyetem könyvtára tevé
kenységének adatait a miskolciéval vagy a budapestiével, be kellett látnom, hogy nem jo
gosult az összehasonlítás; nem azonos tevékenységet takarnak még az azonos elnevezésű 
rovatba írt számok sem. —

Természetesen még sokkal nagyobb különbségek vannak a közművelődési könyv
tárak és a különböző szakkönyvtárak, tárcaközpontok, esetleg országos dokumentációs 
intézmények tevékenysége között. De nem szabad elfelejtenünk, hogy közös vonásai is 
vannak a felsorolt intézményeknek, és az információellátás szempontjából most éppen 
ezek a közös vonások a leglényegesebbek, mert ezek teszik alkalmassá valamennyit a 
közös cél: a kutatás-fejlesztés információellátásának területén való együttműködésre.

Az együttműködés színvonala az elmúlt években kétségtelenül igen változó volt, 
de teljesen sohasem szűnt meg. Hiszen amíg a könyvtárközi kölcsönzés mint olyan egyál
talán fennmarad és létezik, az együttműködés legrégibb és jelenleg is igen fontos módo
zatának meglétét sem lehet tagadni. Hiszen a kölcsönzés ügyében kihez forduljon a 
könyvtár, ha nem egy másik hasonló profilú, de esetleg nála nagyobb vagy speciálisabb 
állománnyal rendelkező könyvtárhoz. Ez esetben egyértelműen szakterületi együttműkö
désnek tekintendő a könyvtárközi kölcsönzés.

Amibei) én Nagy Lajosnak az elégedetlenségét jogosnak tartom, az inkább ennek az 
együttműködésnek a koordinálatlan volta, a munkamegosztás nem kielégítő szintje. 
Ennek ellenére a munkamegosztásra való törekvés bizonyos nyomai is felismerhetők. 
Igaz, hogy egyes könyvtárak presztízs-okok miatt választanak tudományosabbnak látszó 
feladatokat: dokumentációt, bibliográfia készítést és bizonyos lenézéssel rázzák le ma
gukról az úgynevezett hagyományos könyvtári tevékenységet, pl. rendelkezésrebocsátást, 
stb. Ennek ellenére ez a munkamegosztás is — több-kevesebb átfedéssel, másutt héza
gokkal ugyan, — de létezik. A hatásfok kérdése is nagyon vitatható. Véleményem szerint 
nem elsősorban a műszaki felszereltségen múlik. Sokkal inkább a könyvtár dolgozóinak 
emberi tulajdonságain: szolgálatkészségén, igyekezetén és szakképzettségén.

1974-es modellemben részletesen kifejtettem a horizontális és vertikális munka- 
megosztás szükségességét és annak mikéntjére is konkrét javaslatokat tettem. Horizontális
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munkamegosztáson lényegében az egyes szakkönyvtáraknak a fenntartójuk tudomány- 
területéhez való alkalmazkodását, az egyes intézmények gyűjtőkörének minél konkrétabb 
meghatározását és következetes érvényesítését értem. A 60-as évek végén az OSzK Könyv
tártudományi és Módszertani Központ lényegében kidolgozta és Gyűjtőköri Kódex címen 
ki is adta az e tekintetben ma is hasznos segédeszközt. A benne leírt állapot lényegét te
kintve mindmáig nem sokat változott. A vertikális munkamegosztáson a különböző fej
lettségi fokon, más-más szervezettségi szinten álló könyvtárak egymás közötti kapcsolatait 
értem. A legegyszerűbb helyi, vállalati vagy kutatóintézeti könyvtár és a differenciáltabb 
információszolgáltatásokra képes ágazati, felsőoktatási szakkönyvtár, sőt azon túl a kü
lönböző tudományágak nemzetközi szintű dokumentációs, információs központjai fel
adatainak különbözőségéről van szó. A saját lehetőségeit meghaladó igények jelentkezése 
esetén minden könyvtárnak kötelessége a nála fejlettebb, de szakterületét tekintve ha
sonló intézményhez fordulni és annak szolgáltatásait igénybe venni, majd közvetíteni.

Ennek a horizontális és vertikális munkamegosztásnak a szervezeti, működési és 
gazdasági irányelveit részleteztem az 1974-es tanulmányban. Az említett elveket nem 
kívülről, erőszakkal én vittem be a tervezett rendszerbe, hanem a nemzetközi és a hazai 
fejlődés irányát, trendjét figyelve igyekeztem megfogalmazni a 70-es évek közepén fenn
álló és az utána következő egy-két évtizedben várható fejleményeket. Nem kívánom most 
sorra venni valamennyi elvnek a jelenlegi megvalósulási fokát, csupán néhányat szeretnék 
kiemelni: a 70*es évek elején még nagy szentségtörés volt a szakirodalmi szolgáltatásokért 
térítést követelni. Egyik kartársam akkor fejemre olvasta, hogy Lenin elvtárs szerint a 
kultúrát nem lehet árucikké alacsonyítani. Azóta bizonyára rájött arra, hogy mi a különb
ség a kultúra és szakirodalmi információ között. Ma már senki sem lepődik meg azon, 
hogy a szakirodalmi információszolgáltatásért fizetnie kell, mégpedig annak, aki azt fel
használja. Az is benne van már a köztudatban, hogy a teljes szakmai világirodalmat kell 
áttekinteni annak érdekében, hogy a felhasználó céljára szükséges információkat meg
találjuk. És ha ez az információhalmaz túlságosan nagy, akkor ezt a keresést géppel kell 
végeztetni akkor is, ha az jelentős összegbe kerül. Az sem vitás már, hogy a teljesség igé
nyével összeállított bibliográfia valamennyi használhatónak ítélt tételét eredetiben — vagy 
még inkább másolatban — a felhasználóknak a rendelkezésére kell bocsátani. Mind a bib
liográfia, mind a rendelkezésre bocsátás területén kialakultak az erre szakosodott intézmé
nyek és az együttműködés — ha néha döcögve is — de megy.

Az együttműködés mibenlétéről lehetne további gondolatokat felvetni. Például azt, 
hogy mennyiben tekinthető együttműködésnek az információt vásárló helyi, és az infor
mációt szolgátató, azt árusító nagyobb szakkönyvtár kapcsolata. Véleményem szerint az 
együttműködés még ideális esetben sem szükségszerűen szimmetrikus: mindkét fél részé
ről egyenlő értékű szolgáltatások cseréje, hanem többnyire aszimmetrikus: egy kevésbé 
fejlett könyvtár veszi igénybe a nála fejlettebbek szolgáltatásai!:. Az sem ritka eset, hogy 
a nagyobb könyvtárnak van szüksége egy kisebb, de speciális állománnyal rendelkező 
könyvtár segítségére.

Ami az általam kidolgozott 1974-es javaslatból még legkevésbé valósult meg, az az 
információszolgáltatások szervezésének, létrehozatalának központi alapokból biztosított 
céltámogatása. Ezen a területen is található nagyon jelentős, pozitív kezdeményezés: a
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közművelődési könyvtárak fejlesztésére létrehozott Közművelődési Alap. Sajnálatos, hogy 
a szakirodalomellátást végző, a kutatás-fejlesztést segítő, a tudomány közvetlen termelő 
erővé válásában résztvevő intézmények számára hasonló lehetőség mindmáig nem jött 
létre. Ebbe az irányba mutat ugyan az állami kutatási megbízatások rendszere, amelynek 
keretén belül meghatározott feladatokra szerződést lehet kötni és céltámogatást lehet 
kapni, a Művelődési Minisztérium Tudományszervezési és Informatikai Intézettől. Az 
ilyen jellegű célhitelek felhasználása azonban eléggé bonyolult és nehézkes adminisztráció
val jár, ezért a szakkönyvtárak közül eddig csak igen kevesen próbálkoztak meg az igény- 
bevételével.

Befejezésül még csak annyit; az 1974-es javaslatom kísérőlevelében megírtam, hogy 
a tervezetnek az elvi részeit tartom fontosnak és azokat szeretném megvitatni a bizottság 
tagjaival, tehát az üzemeltetési, szervezési és gazdasági alapelveket. A munkamegosztás 
konkrét formáját: tehát a szakterületek egymástól történő elhatárolását vagy a szolgálta
tások vertikumában jelentkező feladatok megosztását nem tartom alapvető kérdésnek. 
Ezek a helyi körülményekhez igazodva rugalmasan változhatnak. Nagy csalódás volt szá
momra, hogy a bizottság tagjai, az egyes intézmények képviselői mind a saját tevékeny
ségük tükröződését keresték a javaslatban és előre tiltakoztak: sokallták vagy kevesellték 
a feladatokat, de az érdemi részhez jóformán senki sem szólt hozzá.

Nagy elégtétel számomra, hogy ennek ellenére tapasztalom az 1974-ben megfogal
mazott trendek megvalósulását, ha nem is ugrásszerűen, nagy lépésekben, de az apró lépé
sekből mégis kikövetkeztethető irányban. Eszembe jut néha erről egy arab közmondás: 
a kutya ugat, a karaván halad.
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