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A TEZAURUSZMÓDSZER ALKALMAZASA AZ ISMERETEK 
KÖZVETÍTÉSÉBEN

Az ismeretek modellálása szemantikai gráfokkal*

UNGVÂRY RUDOLF

Bevezetés

1. §. A tapasztalat A köztudat szerint a tezaurusz a szótár egyik — a dokumentáció
ban használatos -  fajtája, holott valójában par excellence a tezaurusz a szótár; az így fel
fogott tezauruszt nevezte Őrejder24 Absztrakt Tezaurusznak. A tezaurusz címkézett, irá
nyított gráfokkal kifejezett változatát a dokumentációban grafikus formának nevezik, a 
gráfokat pedig nyíldiagramoknak, grafikus megjelenítésnek stb. A gráf csúcsain a fogal
mak megnevezései szerepelnek, az élek — a „nyilak” — pedig a szemantikai relációkat 
jelölik. ETorma jelentőségére már többen rámutattak,18 magában a gyakorlati osztályo
zásban és keresésben azonban nem nagyon terjedt el, mivel a deszkriptorokat nem lehet 
benne gyorsan megtalálni, erre a betűrendes főrész alkalmasabb.

Ismeret tárgyát képviselő tárgy(kör) közvetítésekor (pl. előadás közben, írott szö
vegben) szükség van a tartalom valamilyen áttekinthető vázlatára, melyet hagyományosan 
a tartalomjegyzék képvisel. A közvetítendő tárgy maga valamilyen tudati dolgot (Ran- 
ganathan ezt Ideának nevezte) -  fogalmat, gondolatot, gondolatmenetet — képvisel. 
A tartalomjegyzék többnyire nem a gondolatok, a gondolatmenet kivonata, hanem a 
tárgy(kör) felosztása (pontosabban: a gondolatmenet egyes fogalmai, gondolatai, gondo
latcsoportjai által alkotott elemek osztályainak megnevezéseit tartalmazza). Előadáskor, 
írott szövegben felmerülhet annak szükségessége is, hogy magának a gondolatmenetnek 
az értelmét vázoljuk egyszerűbb, áttekinthetőbb formában. Erre a célra a gondolatok és a 
gondolatmenet lényegesnek tekintett szakkifejezéseiből és a közöttük fennálló fontosabb 
relációkból álló, címkézett, irányított gráfok bizonyultak alkalmasnak (valamivel fino
mabb kivitelben, mint ahogy azt a dokumentációs tezauruszokban szabványosították). 
Az eljárást több éves oktatási gyakorlatban és néhány publikációban is kipróbáltuk**. 
A „gondolatmenet strukturált vázolására alkalmas címkézett, irányított gráfok alkalma
zása” helyett a valamivel esetlenebb, de rövidsége miatt könnyebben kezelhető „tezau
ruszmódszer” kifejezést használtuk és használjuk most is az eljárás jelölésére, melyet az 
alábbiakban részletesebben is ismertetünk.

*A Gesellschaft für Klassifikation königswinteri (NSZK) konferenciáján 1983. április 7-én elhangzott 
előadás magyar változata.

**A Könyvtártudományi és Módszertani Központ továbbképző tanfolyamain 1978-1982 között és 
az alábbi kiadványban: Ungváry R.: Tezaurusz-technológia. Bp. KMK, 1978.
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A módszer leírása

2. §. A gráf tulajdonságai a kidolgozás szempontjából A címkézett, irányított gráf 
elkészítése — mivel a gyakorlatban többnyire hálóról van szó — időigényes feladat. Fel 
kell készülni, pontosan meg kell határozni a szóbanforgó szűkebb tárgykört, témát -  de 
az is lehet, hogy csak egyetlen állításról vagy tételről van szó —, célszerű neki címet is 
adni, nagyjából ki kell választani a fontosabb fogalmakat képviselő szakkifejezéseket és — 
ugyancsak nagyjából — definiálni kell a relációtípusokat is (a végleges struktúra ugyanis 
mindig csak menet közben alakul ki). Adott tárgy(kör) fogalmi mezőjének gráfját nem 
lehet minden részletében előre megtervezni; készítőjét mintegy vezeti az általa ismert 
tárgy(kör) belső logikája. A végleges reláció típusok egy-egy mezőn belül a gráf csúcsaira

' kerülő kifejezések által képviselt fogalmakból következnek majd. Ha a gráfot valaki saját 
kútfeje alapján készíti, a logikai szembesítés eszközét találja meg benne.

3. §. A fogalmak meghatározása. A gyakorlatban úgy járunk el, hogy a tárgy(kör) 
feldolgozandó részét olyan fogalmi mezőnek tekintjük, melyen elvileg az adott tárgy- 
(kör)ben reprezentatív fogalmak és a közöttük fennálló relációk alkotta Jonker-féle ún. 
terminológiai kontinuum helyezkedik el. Ha előadásról van szó, az előadás közben folya
matosan magyarázzuk a csúcsok helyére írt szakkifejezéseket. Nem annyira meghatározá
sok, mint inkább kommentárok közléséről van szó, melyek rejtetten a relációkat is tar
talmazzák.

A megjelenített fogalmi struktúra valójában a „strukturális tudásnak”16 csak az 
egyik expUkációja (pontosabbá tétele). A másik formája, mely a helyzet és a különféle 
szempontok figyelembevételén alapszik, csak közvetve érvényesül, az előadó által közve
tített szöveg tartalmában. Ebben a szövegben fejezhető ugyanis ki az a számtalan többi 
összetevő, mely a fogalmak és a relációk értelmét a mindenkori helyzet függvényében vál
toztatják, és amelyek explicit formáját a Minsky-féle „frame” képviseli. Mint ahogy erre 
már rámutattak, a tezaurusz és a „frame” ugyanannak a dolognak kétfajta megvalósí
tása23. Egy előadás körülményei között a két eljárás valójában együtt alkalmazható: a 
gráf képviseli az „adatot” (vagy mint később látni fogjuk, a nem értelmezett ismeretet), 
ez a vázlat, az előadás szövege pedig az információt (az értelmezett ismeretet), melyet 
explicit formában a „frame” képviselhetne.

4. §. A relációk meghatározása. A gráf élein jelölt relációk valójában a tényleges re
lációk általánosabb típusait képviselik. Ha a csúcsokon jelölt fogalmakat a mező objektu
mainak tekintjük, akkor ezek a relációk -  akárcsak a fogalmakat képviselő kifejezések -  
ugyancsak fokozatosan tárgyalhatok és jelölhetők az előadás során; értelmüket ugyancsak 
élőszóval (vagy a szövegben) kell magyarázni.

Olykor célszerű abból a mezóhől kiindulni, amely a relációtípusok (nem-faj, egész-rész, ex-
tenziója-intenziója, tárgya stb.) fogalmait tartalmazza; ilymódon a fontosabb relációk megha
tározására a későbbiekben már nem kell kitérni.

Az így keletkező gráfok az esetek túlnyomó részében nem monohierarchikus fák, 
hanem különféle aszimmetrikus és szimmetrikus relációk alkotta hálók. Egy-egy téma 
szakkifejezéseinek strukturált szemléltetése ugyanis éppen a dokumentációs tezauruszok
ban szükségszerűen a „rokonsági” relációban összevont számtalan reláció árnyaltabb jelö
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lését követeli meg. Az ismeretközvetítésre tehát a tezauruszokban megszokott relációknál 
többet kell használni. Kétségtelen, hogy a relációk számának határt szab az áttekinthető
ség6 , de ez a határ az ismeretközvetítéskor lényegesen magasabban van, mint a gyakorlati 
osztályozáskor és kereséskor. A gráf éleit nagyon sokféle módon jelölhetjük, és a jelölések 
magyarázatára többnyire elég idő áll rendelkezésre.

(Az automatikus osztályozási eljárások egyébként előbb-utóbb kikényszerítik majd a dokumen
tációs tezauruszokban is a gazdagabb relációválasztékot. Erre már elég korán történtek uta
lások25.)
5. §. Áttekintés és a posztulátumok ismertetése. A gráfot előbb-utóbb le kell zárni; 

a további mezők felé utaló relációk persze jelölhetők rajta. Az is nyilvánvaló, hogy a grá
fon szereplő számos kifejezés más előadásban, más kontextusban más értelemben szere
pelhet. Egy előadás közben alkalmazható különböző kisebb gráf is. Célszerű a kész gráfo
kat összefoglalóan is interpretálni; ilyenkor kerülhet sor azoknak az alaptételeknek az is
mertetésére, melyek alapján a gráf tulajdonképpen értelmezhető.

6. §. Terminológiai vonatkozások. A leírt gráfok természetesen különböző más cé
lokra is alkalmazhatók. A tezauruszmódszer és a terminológiai módszerek például nagyon 
szorosan összefüggenek4»2 . A meghatározásokat ismeretközvetítésre Arisztotelész óta 
használják. (Ranganathan prolegomenája például úgy is felfogható, mint az osztályozás
elmélet gondosan megszerkesztett és példákkal illusztrált terminológiai rendszere.) A meg
határozások modellezésére használt gráfokat definíciós gráfoknak nevezik. Az egyszerű 
ítéleteknek megfelelő definícióknak csúcsokkal rendelkező fák, az összetett ítéleteknek 
megfelelő, axiómarendszerekkel vagy szemantikai rendszerekkel alkotott definícióknak 
pedig háló felel meg.

7. §. Alkalmazási lehetőségek. A tezauruszmódszer nemcsak az osztályozásra vonat
kozó ismeretek közvetítésére használható. Ugyanakkor az ismeretközvetítésnek csak az 
egyik fajtája, amely (a) önmagában nem elegendő a tudás teljességének átadására, illetve 
rögzítésére; (b) nem alkalmazható minden célra egyformán, és (c) nem minden felhasz
nálónak (és előadónak, szerzőnek) felel meg egyaránt. Az ismeretek maradéktalan közve
títésére a 12. §-ban említett eljárások mindegyikére szükség van.

8. §. Két „egyszeriü” példa. Első példaként annak az öt fogalomnak a gráfját muta
tom be az 1. ábrán, melyek Ranganathan 
szemléletének ontológiai alapfogalmait kép
viselik. A gráf annak a szövegnek a szeman
tikai struktúrája, amely a Prolegomena első 
kiadásának 53. és 54. oldalán szerepel (a re
lációjelek magyarázata a 3. ábrán található).

Második példaként annak a meghatá
rozásnak a „szemantikai vázlatát” mutatjuk 
be, melyet Ranganathan adott az osztályozás 
fogalmáról (a „Prolegomena” 77. oldalán): 
„A második értelemben vett osztályozás az 
emberi természetből fakad. Talán abból adó
dik, hogy az emberi testben az idegi impul
zusok sebessége véges. Ha a sebesség véges, 
struktúra keletkezik. Ahol struktúra van, ott

Dolog -5* Jellemző

1. ábra
Ranganathan osztályozáselméletének ontológiai 
alapfogalmai. (Exist. Entity, Attribute, Aggre

gate, Universe).
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megjelenik valamilyen logikus sorrend, a szekvencia is. Ha a szekvencia előmozdítja az 
adott cél teljesülését, akkor Osztályozásról van szó. A szekvencia, amely elkerülhetetlenül 
létezik -  hogy úgy mondjam -  a bőrünk alatt, megnyilvánul az idegrendszeren kívül is. 
A második értelemben vett osztályozás tehát idegrendszeri szükségszerűség. Végül is a se
gítő szekvencián, e második értelemben vett osztályozáson múlik, hogy éles-e a gondolko
dás, találó-e a válasz, világos-e a kifejezés, hibátlan-e a közlés, pontos-e a szolgáltatás? 
A filozófusok és a rendszerezők ilyen irányú munkássága általában e második értelemben 
vett osztályozásnak fogható fel.”

gondolat 
kifejezés 
kommunikáció 
válasz 
szolgáltatás

Véges sebesség* • szükségszerűség<-
A

idegi impulzus------------------------- i
A

struktúra- ► szekvencia

/

^osztályozás

/ \

. V
belső világ 
=„a bőrfelü- 
let alattt

/
/

külvilág \

- r -

idegrendszer - ember 6 '

• =,*az idegrend- )  
szeren kívül j

á l 
filozófus
rendszerező'

2. ábra

Az osztályozás ranganathani meghatározásának (a „második értelemben vett osztályozásnak”) gráfja. 
A <•.......... •> reláció csak közvetve adódik a meghatározás szövegéből.

Közvetett utalások a módszer lehetőségére

9. §. Néhány tanulmányban közvetve utalnak az ismertetett módszer lehetőségére. 
A szakkifejezéseket általában úgy értelmezik, mint valamilyen információkereső nyelvből 
kiválasztott fogalom képviselőjét, amely a kijelentés egészében megfogalmazott téma lé
nyegi összetevőjét képviseli. Ebben az értelemben tekintik a tezauruszt a „világra vonat
kozó tudás” képviselőjének5' 18' 20' 21. Utalnak a fogalmi struktúrákon alapuló kristályo
sító jellegű, asszociatív tanulásra is19. Petőfi a strukturált ismeretek közvetítésével foglal
kozik, melyek különféle explikádós formákban rögzíthetők, mint amilyen a „frame” és 
a tezaurusz15 16. Kashyap kiemeli a módszertani összefüggést az osztályozáselmélet okta
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A tezaurusz módszer alkalmazása . . . 9

tása és az elmélet fogalmai által alkotott struktúrák között. Eszerint egy kérdés tudomá
nyos tanulmányozása döntő mértékben azon alapszik, hogy mennyire ragadják meg a vizs
gált fogalom különböző ismertetőjegyei között fennálló relációkat valamilyen ítélet for
májában10 . Egyes rendszerelméleti megközelítésekben a tudományos kijelentések és kér
dések fogalmait eleve úgy tekintik, mint a kijelentések tartalmi strukturálásához szükséges 
be- és kilépési pontokat20. árejder az osztályozási rendszer/informádókereső nyelv két
arcúságából következő problémákkal foglalkozik, és e „kettős struktúrák” leírására a tole- 
rancai-reládókat * alkalmazza24 14. Felfogásában az osztályozási rendszerek tárgyköröket 
reprezentálnak, az informádókereső nyelvek pedig struktúrákat, s ebben a kettősségben 
az extenzionális-intenzionális leképzés nyilvánul meg. A tárgykörreprezentádóra vonat
kozó ismeretek összességét taxonómiának, a Strukturareprezentádóra vonatkozó ismere
tek összességét pedig meronómiának nevezi14. A fogalom tartalmi összetevőinek egységeit 
képviselő ún. meronok algebrai elméletéből az. a számunkra fontos következtetés adódik, 
hogy az adott tárgy(kör) meronómiai struktúráját képviselő tezaurusz valójában a tárgy
kör értelmét képviseli, szemben a taxonómiai szerkezetet képviselő osztályrendszerrel, 
mely a metainformációt képviseli24.

10. §. A  pre- és posztkoordináció értelmezése. A prekoordinált — többnyire mester
séges nyelven alapuló -  „osztályozási rendszerek” készítésekor általában a taxonómiai 
struktúrákat igyekeznek kialakítani (ilyenek például az ún. tartalomjegyzékek is). Ezek 
valójában nem osztályozási, hanem osztályrendszerek, afféle címkékből álló szerkezetek.

Bennük az ismeretek nevei szerepelnek, azok a leírások, amelyek alapján az ismere
tek azonosíthatók. A neveknek nincsen értelmük, csak jelöletük26 (64-84.p.). a prekoor
dinált rendszerek, tartalomjegyzékek, stb. egyes egységei tehát pusztán extenziók azono
sítói26 (323-P-), taxonnevek, melyek nem fejezik ki annak tudását, hogy mi is ez a taxon. 
A hierarchikus strukturálás csak némiképpen segít ezen a dolgon. Ezek a rendszerek tehát 
alkalmatlanok valójában arra, hogy a kijelentésekben foglalt ismeretelemeket2 közve
títsék.

A posztkoordinált -  többnyire természetes nyelven alapuló -  osztályozási rendsze
rekkel („nyelvekkel”) kapcsolatban az figyelhető meg, hogy készítésükben a meronómiai 
(intenzionális) struktúrákat igyekeznek megközelíteni. Nevezik őket ezért szemantikai 
reprezentációs nyelveknek — SRL -  is. Ezek valódi osztályozási rendszerek, azaz osztá
lyokat képviselő**fogalmak26 (79-P-> ismertetőjegyeit, tartalmi összetevőit tartalmazzák.
A taxont (az elemek összességét) az osztály neve jelöli. Ez a név egyben annak a fogalom
nak a neve, mely a taxonban szereplő elemek közös tulajdonságait képviseli. E tulajdon
ságokat alkotó struktúrákat írja le a meronómiai szerkezet, azaz a posztkoordinált osztá
lyozási rendszer (IKNY) egyes elemei.

♦A tolerancai reláció és a ,fuzzy” a hasonlóság-életlenség kérdésének két különböző -  gráfelméleti, 
szemléletes és halmazelméleti, leíró -  megközelítése; felfogható úgy is, mint ugyanannak a jelenség
nek intenzionális, illetve extenzionális értelmű megnyilvánulása.

♦•Értelmezésünkben -  Frege nyomán -  a nevek objektumokat jelölnek, a fogalmak pedig tulajdon
ságokat (relációkat) képviselnek.
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A módszer elméleti értelmezése = A módszer szemléltetése gyakorlati példákon

11. §. A módszer „helye” az ismeretközvetítésben. Felmerül a kérdés: hogyan értel
mezhető az ismeretközvetítésnek ez a módszere? Ahhoz, hogy erre válaszolhassunk, szük
ségünk van az ismeretközvetítésre és annak tárgyára — azaz az ismeretekre -  vonatkozó 
általánosabb elméletre, melyen belül módszerünk „helye” meghatározható. A következő 
fejezetben egy ilyen elméletet próbálunk nagyon röviden körvonalazni a generatív nyelvé
szet, a modellelmélet és a logika bizonyos fejezetei alapján.

Ugyanakkor elméletünk gondolatmenetének lényegét a tezauruszmódszer segítségé
vel, címkézett, irányított gráfokkal fogjuk vázolni. A következő fejezet tehát a tezaurusz- 
mószer gyakorlati alkalmazásának a példája is lesz egyben.

12. §. A z ismeretközvetítés fajtáinak kifejtése. Ismeretközvetítéskor tudati dolgokat 
adunk át kommunikáció útján. Bármely tudati dolog („Idea”) — mint ilyen az elmélet, a 
tudomány, az ismeretelem vagy maga az ismeret — ismeret tárgya lehet. Az ismereteket a 
gyakorlati szabályokat alkalmazó eljárás szempontjából úgy közvetíthetjük, hogy
— az ismeret tárgyát elkülönítve vagy más tárgyakkal „térben” , illetve időben összehason

lítva írjuk le ;
az elméleti szabályokat alkalmazó eljárás (azaz a logikai elveket tartalmazó módszer szem
pontjából pedig úgy, hogy
-  az ismeret tárgyát modellezzük (azaz formalizált -  leírt -  vagy strukturált -  szemléle

tes — formában jelöljük), vagy induktív illetve deduktív logikai műveletek segítségével 
kifejtjük. (Az elmondottak értelmét a 3. ábrán látható gráf jelöli.)

eljárás módszer

-------------2» nem-faj x----------->  reprezentációja -------------deredet eredmény
-----------^  egész-rész (extenziója-intenziója) —---------- >  tevékenység-tárgya
------------ >. eszköz rendeltetés------------^folyam at-term ék -<---------- egyéb összetartozás

3. ábra

Az ismeretközvetítés fajtáinak gráfja
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13. §. A z ismeretközvetítés tárgyának kifejtése. Szemantikai szempontból a tudati 
dolgok extenzionális értelemben ismeretet, intenzionális értelemben gondolatokat kép
viselnek (az összességek szintjén ismeret-, illetve gondolatkomplexumokat). Ha az összes
ségek szintjéül a gondolatok szintjét tekintjük, akkor a tudati dolgok extenzionális érte
lemben ismeretelemek, intenzionális értelemben pedig ismertetőjegyek.

A gondolat értelme az ítélet. Az ítélet és nyelvi hordozójának, a mondatnak az 
együttese a kijelentés.

Az ismeret-gondolat, gondolat—kijelentés, gondolat—ítélet, ítélet—mondat, isme
retelem—fogalom stb. párok mindig ugyanannak a dolognak különböző szempontból 
(szemantikai, morfológiai, logikai stb.) vett megközelítését képviselik. (E „szempont” 
lényegében megfelel annak, amit Ranganathan a „seminal” fogalmán értett.)

A tulajdonságok összefüggéseinek interpretációját képviselő leírások a szabályok. 
A szabályszerűségeken alapuló törvényszerűségek strukturálják az ismereteket. Ez az is
meretstruktúra tehát a tulajdonságok összefüggéseit képviseli. A szabályok összessége 
alkotja az elméleti ismereteket. Ha az ismeretek rendezetlen halmazát képviselő ismeret
területeket is törvényszerűségek segítségével rendezik, tudományok keletkeznek. Az el
méleti ismeretek rendezett összessége az elméleti tudomány. A szabályokat állítások for
májában kifejezve elveket kapunk. Ha az elvek segítségével, a törvényszerűségekre támasz
kodva tételeket állítunk fel, az adott tudomány elmélete keletkezik. Ez az elmélet írja le 
az ismeretet hordozó mondat struktúráját, a felszíni struktúrát, s ezért e struktúra mo
delljének tekinthetjük. A felszíni struktúra a kifejezések által képviselt mondat összefüg
géseivel azonos.

Az elvek összessége alkotja az „elmélet elméletét”, a formális elméletet. Ez a formá
lis elmélet írja le az elméleti ismeretet hordozó mondat struktúráját, mely az ismeretet 
képviselő struktúra szempontjából mélystruktúra, s ezért e struktúra modelljének tekint
hetjük. A mélystruktúra valójában a mondat fogalmainak ismertetőjegyei között fennálló 
összefüggésekkel azonos.

14. §. Tulajdonságok, posztulátumok. Értelmezésünk szerint a) a mélystruktúrából 
következő modell és a felszíni struktúrából következő modell ölelkező folyamatok ered
ménye: a tulajdonságok összefüggésein alapuló szabályokból következő ismeretek és a 
fogalmak ismertetőjegyeiből következő elvek találkozása, továbbá b) minden ismeretelem, 
ismeret, tudomány, elmélet (vagy egy másik szinten minden fogalom, gondolat, gondolat- 
komplexum) mögött létezik egy mélyebb ismeretelem, ismeret (=elméleti ismeret), tudo
mány (=elméleti tudomány), modell (=elméleti elmélet), melyek meghatározzák, hogy mi
lyen az elméletünk, a tudományunk, az ismeretünk. (Ha tehát van ismeretünk stb. vala
miről, akkor létezik ezek mélységi, formálisabb, vezérlő változata is, akár tudunk róla, 
akár nem. Helyes ismeret, tudomány, elmélet stb. esetén a tulajdonságokból következő 
összefüggések és a fogalmi ismertetőjegyekből következő összefüggések alkotta két mély- 
struktúra és két felszíni struktúra fedésben van, az információs rendszerként értelmezhető 
tudat találatot — igaz ítéletet -  jelez.), c) a tudomány és az elmélet viszonya szempontjá
ból a tudomány úgy értelmezhető, mint tárolt ismeretek (a tárgyi tudás) összessége, az 
elmélet pedig úgy, mint eme tárgyi tudásra vonatkozó metaismeret (ez utóbbi tudás a 
tárgyi tudáshoz képest már nem a Diemer-féle noematikus2 (1°*P-) hanem a deontikus 
-  eszköz — tudás összessége).
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A tudomány és az osztályrendszer közötti analógia csak addig érvényes, amíg a tárgyi tudás 
szintjén maradunk; ezen a szinten az ismeret-tételek (ismeretek) egy-egy osztályt (taxont) al
kotnak, melyek törvényszerűségek szerint rendezett összessége a tudomány. Egy-egy osztályt 
strukturálni -  osztállyá szervezni, azaz osztályozni -  csak a tárgyi ismeretekhez képest ele
mibb, elméletibb, eszközszerűbb ismeretek segítségével lehet. Ha azonban egy-egy ilyen ele
mibb ismeret (pl. egy egyszerű fogalom, a ranganathani Isolate) is valamilyen tárgyi ismeretet 
képvisel (pl. egy elmélet keretei között), akkor ez jelöl taxont, és a fogalom ismertetőjegyei 
lesznek az osztályozási rendszer elemei. Az osztályozási rendszer/információkereső nyelv ket
tősségében tehát az intenzionális-extenzionális szintek tudati dolgokra alapvetően jellemző ket
tőssége nyilvánul meg.

d) Ha az ismeretközvetítést úgy fogjuk fel, mint információs folyamatot, akkor a tudo
mány úgy értelmezhető, mint az ismeretek „tára”, benne a tárolt tételeket képviselő is
meretekkel. Az ismereteket (tételeket) az információkereső rendszerként értelmezhető 
elmélet segítségével lehet „kezelni”, és az elmélet fogalmainak összessége az információ- 
kereső nyelvet képviseli. (Az elmélet fogalmainak ismertetőjegyei eme elméleti faktogra- 
fikus adatait leíró adatszótár elemei, és az elmélethez mint információkereső rendszerhez 
képest egy még mélyebb, tudatelőttes szinthez tartozik, mely a tudati szintet közvetlenül 
megelőzi, és ezért szemantikai reprezentáció nem tartozik hozzá (a tudat nem mint tuda
ti jelenséget fogja fel, s ezért nincs is fogalmat jelölő általános neve.) Ez a képzeletvilág 
határa.

15. §. A Helyes fogalma az elmélet alapján. Mindezekből az következhet, hogy ha a 
mélystruktúrára vonatkozó elméleti ismeretek rendszerét („tárát”) képviselő elméleti tu
dományt bocsátjuk rendelkezésre ismeretközvetítéskor, elvileg a segítségével tartalmilag 
helyesen fogalmazhatók meg a felszíni struktúrát képviselő ismeretek, illetve kialakítha
tó a tudati dolgok ama rendszere (a tudomány), amely a tényleges dolgokat írja le ellent
mondásmentesen. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy egy tárgy(kör)t leírhatunk véletle
nül is helyesen (ha pl. valamit bemagolunk), de a helyes leírás magyarázata nem lehet vé
letlen. Ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne véletlenül is rábukkanni!

Ha valaki rendelkezik a szakkifejezések és a közöttük fennálló relációk ismeretével, 
el tudja dönteni az eme szaknyelven megfogalmazott kijelentések helyességét és maga is 
helyes állításokat fogalmazhat meg. Az, hogy e helyesség összhangban van-e a tényekkel, 
elsősorban attól függ, mennyire helyesen állapították meg az elmélet vagy a modell alap
jául szolgáló tulajdonságok összefüggéseit, a szabályokat. E szabályok egy-egy kultúra, 
tudomány vagy nyelv keretén belül mindig csak nagyjából képviselnek egyezményesen 
igazoltnak tekinthető összességet, mivel nem tartalmazzák az összes tulajdonságössze
függést adatként tárolva, de az egyedi tudat sem tartalmazza az összes tárolt ismeretről 
(=adatról) szóló tudást, információt róluk. Modellünkben tehát az adat nem más, mint az 
ismeret intenzionális megjelenése az információs rendszerként felfogott tudat szempont
jából, az elmélet és a gyakorlat pedig ugyanennek a kettősségnek a megnyilvánulása a 
funkció szempontjából.

Az ismeret fogalmi környezetét az extenzionális—intenzionális (azaz a terjedelmi- 
tartalmi) megjelenési formák szempontjából a 4. ábrán mutatjuk be. Az ábrán látható 
gráf a jelentésstruktúrálódás egy generatív modelljének is felfogható.
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Az ismeret fogalmának környezete az extenzionális-intenzionális 
összefüggések szempontjából

Az interakciók következtében folytonosan kettős struktúrák keletkeznek, ami a 
tudati képződmények (fogalmak, gondolatok, ítéletek, eszmék stb.) extenizonális—inten- 
zionális jellegében nyilvánul meg. Az egymáshoz viszonyított extenzionális-intenzionális 
összefüggést X------------ 3* éllel jelöltük. Az egyes párok ugyanakkor az általánosabb szin
ten fölérendelt fogalmakba olvadnak. Ezt a kapcsolatot nem—faj relációnak nevezik és a 
---------- éllel jelöltük. Az általánosabb szint fogalmai azonban megintcsak párokba ren
deződnek. Ilymódon minden jel szerint végtelennek tetsző — még ha talán önmagába 
visszatérő, ’’görbült” — háló keletkezik, melyet minden pontjáról nézve nyitottnak, szét
tartónak érzékelünk. Az extenzionális-intenzionális összefüggés a struktúra ’’időbeli” , a 
nem—faj reláción alapuló összetartozás pedig a struktúra ’’térbeli” összetevőjének is fel
fogható.

A gráf a következőképpen olvasható: az elméleti tudás mind a tárgyi tudás, mind 
az információ alapja, ez biztosítja az értelmezést. Az információ a metanyelvi kifejezés 
értelme, az adat pedig a tárgynyelven megjelenő kifejezésé. Ugyanekkor az adat értel
mezésének az alapja a tárgyi tudás, illetve az információ, azaz az adat tartalma. A struk
túra további lehetséges — ’’széttartó” — elemeit vékonyabb élekkel jeleztük (a tudás 
és az ismeret ’’tudati képződmény”, az ismeret meg a kifejezés ’’szemantikai képződ
mény”, ugyanakkor a ’’szemantikai képződmények” értelme, tartalma ’’tudati kép
ződmény” stb.).

A 13-15. §-ban leírt gondolatok gráfja az 5. ábrán látható.
16. §. A tezauruszmódszer értelmezése. A tezauruszmódszer nem más, mint egy 

adott tárgy(kör)re vonatkozó ismeretek modelljének a gyakorlati ismeretközvetítésre fel
használható változata, melynek segítségével az ismeretek értelmezhetők (azaz az értelme-
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zésükhöz szükséges fogalmak és összefüggések szemléletes formában megtalálhatók). 
Attól függően, hogy a gráf szerkesztésekor az általánosabb értelmű fogalmakból vagy 
speciálisabb értelmű fogalmakból indulnak ki, beszélhetünk az értelmezés deduktív vagy 
induktív módszeréről.

Hogy az ilyen -  valójában nagyon bonyolult -  belső logikai struktúrák viszonylag egyszerű 
formákban is jelölhetők, és nem vesztik el mégse hatékonyságukat teljesen, arra a részleges 
agysérülést szenvedett betegekkel szerzett és a Vigotskij-iskola által közzétett rehabilitációs 
tapasztalatok szolgáltatnak példát:
A sérült beteg nem tudott az orvos után mondani háromszavas mondatot. Ekkor elébe tettek 
három papírdarabkát, mely a térbeli tárgyi szerkezeten jelképezte az elvégzendő tudati felada
tot időbeli-tevékenységbeli struktúráját, és az igényelt tudati működés megindult, a beteg 
elmondta a mondatot.

A módszer helye az osztályozás oktatásában

17. §. A z osztályozás oktatása. A tartalmi feltárás, osztályozás—indexelés oktatása 
kezdettől fogva erősen kötődött egyrészt maguknak a létező osztályozási és tárgyszava
zási rendszereknek (újabban a tezauruszoknak) a leírásához, kezeléséhez, illetve történeti 
fejlődésük, újabban készítési technikájuk ismertetéséhez, másrészt pedig a szakkatalogi
záláshoz, amelytől a legtöbb helyen csak nemrég vált le.

Az osztályozás és a katalógusismeretek oktatásának hagyományosan erős összefonódása valójá
ban az osztályozás általánosított, a könyvtári, dokumentációs és információs tevékenység egé
szére vonatkozó értelmezésével szembeni ellenállás jele. Olyan ez, mintha a programozás oktatá
sában mindent kizárólag egyetlen fájltípusra vonatkoztatva ismertetnénk. Pedig nem a rendező 
rendszerek, illetve nyelvek szerkezete függ valamüyen speciális adatállománytól (mint amilyen 
a cédulakatalógus, a tárgymutató vagy a tartalomjegyzék, az invertált fájl a mágnesszalagos 
adathordozón), hanem fordítva. Indokolatlan az osztályozási rendszereket kizálólag a könyv
tári szakkatalógusokra vonatkoztatni, mint ahogy az se indokolt, hogy didaktikai szempontból 
hagyományos és nemhagyományos osztályozási rendszereket különböztessenek meg. Az osztá
lyozási rendszert pragmatikus szempontból a célja, rendeltetése szabja meg, ez a cél pedig na
gyon sokféle adathordozó segítségével valósítható meg.

18. §. A z oktatás módszerei. Az osztályozás oktatásának didaktikai kérdését érintő 
tanulmányok túlnyomó többsége lényegében a gyakorlatban megvalósult vagy optimális
nak tartott tanterveket állítja figyelmének középpontjába3 s a didaktikai kérdéseket en
nek függvényében tárgyalja8 . Néhány tanulmányban kifejezetten a gyakorlati osztályo
zási munka oktatásában látják az osztályozás oktatásának kulcsát; így Jackson9 és Neü13 
az osztályozási/indexelési helyzetek szimulációját javasolják, Heinrich8 pedig a példatárak 
fontosságára utal. Ennek jegyében kell értékelni a különböző, angol nyelvterületen meg
jelent programozott tankönyveket is1*17 közöttük olyan is van, amely a szemantikai és 
logikai struktúrák kidolgozását hivatott megismertetni11.

19. §. A tezauruszmódszer szerepe. A tezauruszmódszer az osztályozás oktatásában 
is csak az egyik módszer az ismeretközvetítés 12. §-ban ismertetett módszerei között. Ki
tüntetett szerepe egyrészt abból adódik, hogy maga a módszer egyben az osztályozás 
technikájának is jellegzetes eleme, segítségével tehát az osztályozást mintegy az osztályo-
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zással magával oktatják, másrészt pedig abból, hogy a tezauruszmódszer segítségével az 
osztályozás általános értelemben tanítható, olymódon, hogy az így szerzett ismeretek a 
könyvtárügy, a dokumentalisztika és az információfeldolgozás területein egyaránt érvé
nyesek és felhasználhatók.
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A M IKROPUBLIK ÁCIÖS T E V É K E N Y S É G  M A G Y A R O RSZÁ G I 
L E H E T Ő SÉ G E IR Ő L

BUDAI TAMÁS -  WEISZBURG JÁNOS

Az Országos Széchényi Könyvtár kezdeményezésére a Szervezési 
és Vezetési Tudományos Társaság keretében Zircz Péter főigazgató - 
helyettes irányításával működő tématanács megindította a mikro- 
publikációs tevékenység széles körű bevezetésének előkészítését1. 
E munkához a szerzők két feltáró, elemző tanulmánnyal járultak 
hozzá2' 3 . A következőkben e tanulmányok rövid összefoglalóját 
adjuk. Utalunk azokra a további, kiegészítő közlésekre is, melyek
ben ezek egy-egy részletét a szerzők bővebben is kifejtik. A tanulmá
nyok teljes szövege az Országos Széchényi Könyvtártól mikrofilm- 
lapon megszerezhető, vagy ott helyben olvasható.

Bevezetés

A mikropublikációs tevékenység ipari méretekben világviszonylatban is csak mint
egy húsz esztendős múltra tekinthet vissza. Lényege, hogy a mikro filmezés régen ismert 
lehetőségei felhasználásával a kiadványokat rögtön mikrofilmen jelentetik meg, nyomta
tott változat nélkül, vagy az előtt, vagy egyes esetekben párhuzamosan. Az eljárás techni
kai lehetőségei megelőzték a mikropublikációs tevékenységet, bár ennek kialakulásával 
természetesen megindult a berendezések és technológia ezen alkalmazás különleges igé
nyeihez igazodó fejlesztése is.

A feladat első áttekintése nyomán a mikropublikációs tevékenységet az alábbi terü
leteken találtuk leginkább alkalmazhat ónak:

1. olyan szakfolyóiratok párhuzamos vagy kizárólag mikroformában való meg
jelentetése, melyeknek nyomdai előállítása rendkívül költséges (pl. sok képletet, grafiko
nokat és egyéb vonalas ábrákat tartalmazó, bonyolult szöveg), viszont példány száma 
alacsony;

2. olyan értékes, nagy terjedelmű művek mikrokiadvány formájában való meg
jelentetése, melyeknek hagyományos módon való kiadása papírhiány és szűk nyomda
kapacitás miatt nehézségekbe ütközik;

3. olyan értékes, eddig négy-öt példányban előállított dokumentumok (pl. kutatá
si jelentések, disszertációk stb.) mikrokiadvány formájában való megjelentetése, melyek
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eddig a viszonylag alacsony érdeklődés és a magas előállítási költség miatt nem lettek pub
likálva;

4. olyan, a könyvpiacon keresett művek mikrokiadvány formájában való "után
nyomása”, melyeknek nyomdai úton való előállítása rendkívül költséges lenne;

5. főiskolai, egyetemi vagy más oktatási jegyzeteknek mikroformában való kiadása 
(ez gazdaságos lehet abban az esetben is, ha a hallgatókat kézi olvasókészülékkel kell 
ellátni);

6. kutatási jelentések kutatóhelyi és/vagy központi megőrzésének, terjesztésének 
elősegítése. (Nincs tudomásunk hazánkban olyan kutatóhelyről, melynek hiánytalanul 
birtokában vannak azok a kutatási jelentések, disszertációk, publikációk, melyeknek szer
zői munkatársaik, vagy a kutatóhely által megbízott személyek, nem is beszélve azokról a 
dokumentumokról, melyek máshol készültek az országban, de összefüggenek a kutató
helyen művelt témákkal.)

A hazai mikropublikációs tevékenység társadalmi-gazdasági háttere

Munkánk első lépése annak megismerése volt, hogy milyen is valójában, részleteiben 
és fejlődési trendjében e tevékenység. Egy elsietett vagy kellően meg nem alapozott kísér
let kudarca évekkel vetheti vissza a különben fontos és lehetséges új technika bevezetését.

Nyilvánvaló tény, hogy csak akkor van a mikropublikációs tevékenység hazai meg
valósításának reális alapja és indoka, ha

— valós társadalmi igényt elégít ki, olyant,
— amelyet a hagyományos kiadási formák nem képesek (költségviselő, nyomdai 

kapacitás stb. hiányában) kielégíteni,
— vagy amely kielégítésében a hagyományos formák nem versenyképesek (költség

ben, átfutási időben, anyag-, energia- és munkaidőigényben).

Társadalmi igények a hazai kiadással szemben
Kiadóink gazdasági és művelődéspolitikai okokból egyaránt a viszonylag nagy pél

dányszámú és tartósabb értéket jelentő, széles körű érdeklődésre számító könyvek/folyó- 
iratok kiadására koncentrálnak.

Azt a kockázatot, hogy a kisebb példányszámú, teljes áron esetleg eladhatatlanná 
váló, szűkebb olvasókört érdeklő monográfiák, szaklapok nem lesznek nyereséggel elad
hatók, az állam azzal egyenlíti ki, hogy a kiadási költségek egy részét — közérdekből — 
magára vállalja, s így a vásárlók a tényleges költségeknél olcsóbban jutnak hozzá a kiad
ványokhoz.

Körülbelül ez a helyzetkép alakult ki napjainkig a hazai kiadásban. Figyelembe 
véve társadalmunk és a nemzetközi környezet módosulásait, a jelenlegi helyzet megérett a 
változtatásra, aminek kényszerítő jelei már megmutatkoznak. Számunkra ez azért is fon
tos, mert a kiadási tevékenységben megjelent "hézagok” nyújtanak lehetőséget arra, hogy 
a mikropublikációs tevékenység valós társadalmi szükségletet kielégítve, megindulhasson.
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Igények és ellentmondások
a) Egyik oldalon az az igény, hogy a társadalom-, a műszaki és a humán tudomá

nyok terén szabad teret engedjünk a vitáknak, a nézeteknek, az álláspontok szabad kifej
tésének, többirányú feltárásának, magyarázatának, bírálatának. Ehhez az szükséges, hogy 
minden nézetet, véleményt megismerjünk, hiszen még a helytelen nézetek sem cáfolha
tók meg, ha azok nem válnak ismeretessé, a különböző nézetek közül pedig lehetetlen ki
választani a legjobbat, ha azok nem publikusak.

A másik oldalon, mik azok a tényezők, amelyek az elengedhetetlenül szükséges vita
kedvnek a könyv- és fplyóiratkiadás eszközeivel való kielégíthetősége ellen hatnak?

-  Mint említettük, a kiadási költségek nem kis részét állami hozzájárulás fedezi. 
Több kiadvány esetén vagy az állami hozzájárulás tömegét kell növelni, vagy a kiadványok 
árát arányosan emelni.

Az állami hozzájárulás összege aligha növelhető, sőt éppen olyan tendenciák érvé
nyesülnek, melyek az anyagi hozzájárulás megnyirbálását célozzák.

A kiadványok árának emelése pedig — a jelenlegi gazdasági helyzetben, mely a vá
sárlóerőt is erőteljesen beszűkíti — az értékesítési lehetőségeket akár az eladhatatlanság 
szintjéig csökkentheti. Ez ad abszurdum elsősorban a színvonalas műszaki és tudományos 
kiadványok megszűnéséhez vezethetne.

Az ellentmondás világos: nagyobb terjedelemben kellene megszólalási lehetőséget 
biztosítani — amire biztatjuk is fiatal és idősebb szakembereinket -  ám a jelenlegi szint — 
amelyen hely hiányában sokszor és sokan nem juthatnak szóhoz, — fenntartása sem lát
szik könnyen megoldhatónak.

-  A terjedelem növelésének nemcsak anyagi feltételei hiányoznak, de a meglevő 
technikai és személyi háttér sem elegendő arra, hogy több kiadvány megjelentetését rövid 
átfutással lehetővé tegye. A kapacitás, a technikai háttér fejlesztését sem az állam, sem az 
intézmények nem tudják magukra vállalni. Annál kevésbé, mert a befektetés gyors meg
térülése helyett, a fejlesztés arányosan növekvő állami hozzájárulást igényelne (vagy ki
adói nyereségcsökkenést), tehát mindenképpen viszonylagos ráfizetést eredményezne.

-  A gazdasági és a technikai feltételek korlátozottsága miatt kiadási politikánk 
szükségképpen szelekciós jellegű. A valóban publicitást nem érdemlő, nem közérdekű 
műveken kívül egy sereg dolgozat, mű kiadására csupán költségfedezet vagy technikai 
háttér hiányában nem kerülhet sor. S még a kiadásra kerülő művek átfutási ideje is 8-tól 
30 hónapig terjed. Folyóiratoknál sem ritka a 3 -6  hónapos átfutási idő. Ez a lassúság 
lehetetlenné teszi a hatékony vitát.

b) Gazdálkodásunk, gazdaságunk, termelésünk, műszaki fejlesztésünk, export- és 
importpolitikánk, készletfelhalmozásunk jobbítása, anyagi és szellemi kincseink jobb ki
használása, feltárása ugyancsak megkívánná, hogy e területeken is szabad teret engedjünk 
a vitának, a nézetek, álláspontok szabad kifejtésének, több irányú feltárásának, magyará
zatának, bírálatának. Ezt a követelményt azonban az a) pontban említett gyakorlati ne
hézségek miatt csak szelekciós kiadási politikával tudjuk teljesíteni.

Ám míg az a) pontban leírt esetben a szelekcióval, a késedelemmel szemben a poli
tikai, a társadalmi, a tudományos fejlődés nagyobb időléptéke miatt türelmesebbek lehe
tünk, s az esetleges téves szelekció könnyebben korrigálható, a gazdasági szférában gyor
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san reális veszteségek keletkezhetnek, s a kedvezőtlen gazdasági kihatások az esetek zö
mében soha többé nem lesznek korrigálhatok.

Itt nemcsak egy -  például megfelelő gyártmánykatalógus kinyomtatásának késedel
me miatt — elszalasztott üzletre kell gondolnunk. Nem egy esetben, jelentős műszaki gon
dolat nem kapott nyilvánosságot, s ezért kellő időben segítséget megvalósulásához. Ezzel 
prioritást vesztettünk a nemzetközi szellemi versenyben és extraprofitot a nemzetközi 
piacon. Jedlik Ányoshoz a dinamó magyar feltalálójához képest Rubik Ernő bűvös koc
kájával b e fu to tt”, de a nemzetközi piacon jogainkat már nem tudtuk teljes mértékben 
megvédeni. S az állítólag 30%-os üzemanyag-megtakarítást biztosító görgős eke mindkét 
szempontból évtizedes, vergődő ügy ma is4 .

Higgadtan szemlélve a kérdést nincs jogunk a téves szelekciót, a szelekciónál szük
ségképpen mutatkozó jóhiszemű tévedéseket kárhoztatni. Egy embertől vagy egy szűk 
körű testülettől nem várható, hogy minden eléje kerülő (esetleg ügyetlenül vagy félre- 
érthetően fogalmazott, kellően ki nem bontott) téma lényegét, társadalmi és gazdasági 
jelentőségét pillanatnyilag és prognosztizálva is helyesen ítélje meg. Erre sokkal inkább a 
társadalom egésze lenne illetékes. S ezzel máris eljutottunk újabb ellentmondásunkhoz: 
a társadalmi megítélésre éppen azért lenne szükség, hogy a kiadásra méltó, érdemes mű
vek szelekcióját tökéletesebben végezhessük. Viszont ez a társadalmi szelekció csak a mű
vek szelekció nélküli kiadásával lenne megoldható.

c) Egész kiadási tevékenységünk fejlődését tekintve azzal is számolnunk kell, hogy 
a kulturális alapok lerakásának feladatán túljutottunk. Az olvasóközönség ízlése differen
ciálódik, s így az egy-egy könyvre jutó olvasói érdeklődés rohamosan csökken. A tenden
cia, kevés könyv nagy példányszámú kiadása helyett a sok könyv kis példányszámú kiadá
sa felé mutat. S ez ismét ellentmondást jelent. Kiadóink még állami támogatással sem tud
nak elfogadható áron megjelentetni sorozatosan 200—500 példányban könyveket. így 
vagy lemondanak a megjelentetésükről, vagy vállalják a deficitet (vagy úgy, hogy ráfizetés
sel, ám elfogadható áron hozzák forgalomba a könyvet, vagy úgy, hogy olyan példány - 
számban nyomják ki, mely reális árat tesz lehetővé, viszont számolnak a kereslet hiányá
ban megmaradó példányok okozta veszteséggel). Tehát a kiadói (és tegyük hozzá: állami) 
ellenérdekűség hátráltatja a szűkebb szakterületek magas színvonalú gondolatainak, ered
ményeinek megismertetését. Ám hasonló helyzet adódik az olyan, akár 10 000 példány
ban megjelent műveknél is, amelyekből még 50—200 példány utánnyomására lenne szük
ség. (A gazdaságilag közvetlenül érdekelt kiadó legszívesebben mindig a reális piaci igény
nél kevesebb példányt jelentetne meg, csak az a kérdés, hogy mennyivel?)

A társadalmi-gazdasági háttér értékelése
Az előzőek szerint, tehát vannak olyan valós társadalmi igények, melyeket a jelen

legi könyv- és folyóiratkiadás egyrészt nem tud (technikai okokból), másrészt nem akar 
(gazdasági okokból) az igényelt, gazdaságtalanul kis példányszám, s esetleg technológiai 
nehézségek (időigényesség, importanyag, -alkatrész szükségessége stb.) miatt kielégíteni.

Ezen igények kielégítésében lehet versenyképes a mikropublikáció. Vizsgáljuk tehát 
most meg a mikropubiikációs kiadványok megjelentetésének feltételrendszerét: mire van 
szükség a megjelentetéshez és ez mennyiben áll rendelkezésre?
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A mlkropublikációs tevékenység feltételrendszere

Lényegében — mint minden más kiadásnál is — a feltételrendszer a következő fő 
elemekből épül fel:

Gazdaságosság. (Azonos szintű vagy jobb szolgáltatást nyújtson azonos vagy kisebb 
ráfordítás ellenében, illetve nyújtson olyan szolgáltatást a fizetőképes keresletnek, mely 
más módon nem biztosítható.)

Jogi szabályozás. (Szerzői, kiadói jog, illeszkedés a fennálló törvényes hazai és nem
zetközi keretekhez.)

Az előállítás technikája. (Kézirat, sokszorosítás, technológia, eszközök stb.)
A használat technikája. (Az olvashatóság biztosítása, hozzáférés, visszakereshetőség, 

nyilvántarthatóság stb.)
Az előállítás és a használat szellemi feltételei. (Szerkesztés, lektorálás, terjesztés, 

propagálás, a mikrokiadványok referálása a szakterület szaklapjaiban, illetve a már műkö
dő hazai és külföldi referáló lapokban, sajtószemlékben stb.)

A  kiadás jogi feltételeiről a meglevő hazai és nemzetközi szabályozás teljes mérték
ben gondoskodik, ugyanis érvényük akár könyv, akár folyóirat, akár más kiadvány eseté
ben a hordozó minőségétől független. Amennyiben e tényt a Kiadói Főigazgatóság 
és/vagy a Legfelsőbb Bíróság elvi döntése elismeri, semmi jogi akadálya nincs a hazai 
mikropublikációs kiadásnak.

A kiadvány elkészítésének technikai feltételei rendelkezésre állnak, a kapacitásbő
vítésének nincs akadálya. Ehhez importra ugyan szükség van, de ez fedezhető a papír
import csökkentésével. Az induláshoz azonban a meglevő kapacitások elégségesek.

A kiadvány használatának alapvető technikai feltételeit a megfelelő olvasóberende
zések képezik, mert a mikrokiadványok szabad szemmel nem olvashatók. Egy ilyen olva
sóberendezés legegyszerűbb kivitelben mintegy 10 000 Ft-ba kerül, de természetesen 
léteznek nagyobb teljesítőképességű (például a kívánt filmkockáról rögtön papírnagyítást 
is készíteni képes), mintegy 100 000 Ft-ért kapható olvasó-nagyító berendezések is. E be
rendezéseket az OFOTÉRT és a MIGÉRT rendszeresen importálja. A technikai feladat 
egyszerűsége miatt hazai gyártásuk is megszervezhető — ha ezt például a mikropubliká
ciós kiadványok hazai elterjedése megkívánja és gazdaságossá teszi. Ezért a mikrokiadvány 
használatának technikai feltételei számos helyen (minden nagyobb nyilvános könyvtárban 
és minden nagyobb vállalati könyvtárban) megvannak, illetve megteremthetők. Sőt ma
gánszemélyek számára sem jelentenek nagyobb anyagi megterhelést, mint például egy 
minőségi fényképezőgép vagy képmagnó megvásárlása.

Ami a mikrokiadvány gazdaságosságát illeti, egy hagyományos technikával készülő, 
mintegy 200 oldalas kiadvány 6000 példányos megjelentetése, jó minőségű kivitelben -  
önköltségen számítva — példányonként 145 Ft-ba kerül. A szerkesztés, szedés, kinyom
tatás időszükséglete hét-nyolc hónap. Mivel a kézirat összeállítása is négy-öt hónap, az 
olvasó az információhoz kb. egy év késéssel juthat hozzá.

Ugyanezen kiadvány négy darab A/6 méretű mikrofilmlapon elfér. A jó minőségű 
kézirat leadása után két héten belül (ha keli hamarabb is) a 24 000 mikrofilmlap elkészít
hető. A felmerülő költségek:
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4 darab mikrofilm-alaplap készítése 400,— Ft
ezekről 4 diazomásolat (= 1 ’’kötet”) készítése) 80,— Ft

Tehát az ”egy kötetre” jutó önköltség: 80 + = 80,07 Ft

Ez arra mutat, hogy a mikropublikációs eljárás nagy példányszám esetén is verseny- 
képes a hagyományos kiadási eljárással, és legalább tizedrészére rövidíti a kiadási időt. 
Ötven vagy ötszáz példány készítése esetén a különbség még kirívóbb lenne.

A mikrokiadás további előnye a kis méret miatt, a könnyebb szállítás (négy mikro- 
filmlap kényelmesen elfér egy kisalakú szabványos borítékban), a kisebb szállítási költség 
(ez a 6000 példánynál legalább 24 000 Ft megtakarítás) és könnyebb a tárolás.

A vázolt előnyökkel szemben áll az egyszeri kiadás, az olvasóberendezés ára. Ha 
csak a kiadványok árkülönbségét számítjuk, ez az összeg mintegy száz kiadvány vásárlása 
után megtérül, tehát a mikrokiadványok rendszeres használójának feltétlenül kifizetődő 
beruházás. (Ha az ember lemezjátszót vásárol 6000 Ft-ért és hozzá Beethoven Eroica 
szimfóniáját 200 Ft-ért, nem úgy mérlegel, hogy 6200 Ft-ért akár 120 alkalommal is meg
hallgathatta volna hangversenyen az Eroica szimfóniát: tehát ’’ráfizetett”. Inkább úgy 
vélekedik, hogy a lemezjátszó birtokában bármilyen lemezt, bármikor fáradság és után
járás nélkül meghallgathat.)

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a mikrokiadvány olcsóbb és használata az alkal
mankénti használónak a könyvtárban ingyenes, gyakoribb használat esetén kifizetődik az 
olvasóberendezés kölcsön vétele, a sűrű használat pedig megéri saját berendezés vásárlá
sát is.

A kiadás és a használat megszervezése nem jelenthet nehézséget egy olyan kiadvány 
esetében, amely iránt érdeklődés van, amely gazdaságos, amelynek megjelentetéséhez a 
jogi és a technikai feltételek biztosítottak.

Mivel a feltételrendszer adottnak vehető, a mikropublikációs tevékenység kísérleti 
vagy szélesebb körű megindítása azon múlik, hogy megszervezzük-e a kereslet és a kínálat 
találkozását. A következőkben néhány olyan területet ismertetünk, amelyeken a mikro
kiadványok készítése indokolt és kísérletként vagy végleges formában akár azonnal is 
megindítható lenne.

Mikropublikációs kiadási lehetőségeinkről

A feltárt lehetőségek közül azt a hármat ragadtuk ki, melyek bármelyikén meg
indulhatna a mikrokiadványok kísérleti megjelentetése.

Konferenciák, ankétok, rendezvények előadásainak és vitaanyagainak kiadása
Évente több száz, sőt több ezer rendezvény van az országban. Jelentős részük do

kumentumait nem adják ki, és ha igen, korlátozott példányszámban.
Például a kb. 15 000 tagot és csaknem 1000 jogi tagot (vállalatot) tömörítő Szerve

zési és Vezetési Tudományos Társaság (SZVT) rendszeres tevékenysége a műszaki fejlesz-
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tés, a szervezés, a vezetés, a pénzügy, az ellenőrzés, az anyagi-műszaki ellátás, a beruházás, 
a fővállalkozás, a kereskedelem, a prognosztika, a szövetkezetek, az idegenforgalom, a 
kreativitás, a személyzeti munka, az ergonómia stb. területén közérdeklődésre számot 
tartó ankétokat, szemináriumokat, akadémiákat, konferenciákat, illetve továbbképzést 
szervezni.

S bár e témák mindegyike ezernyi szakember és vezető munkáját érinti, a rendezvé
nyek kéziratainak nagy része nem válik ismertté. Érmek oka, hogy részint a publikálásra 
alkalmas szövegeknek csak kis hányada jelenik meg, ezek terjesztése is zárt körben törté
nik: egy rendezvényen néhány száz ember vehet részt. A konferenciakötetek ennek meg
felelő példányszámban szoktak megjelenni, tehát még az SZVT jogi tagjainak mindegyiké
hez sem jutnak el. E kötetek nem kerülnek nyilvános terjesztésre. Például az 1981.januári 
”A versenyképes vállalat műszaki fejlesztésének irányítása” című, győri SZVT konferen
cia előadásai több mint 1000 gépelt oldal terjedelemben, 2 kötetben, mintegy 1,5 év át
futással jelentek meg. (Az előadások kéziratát újra legépelték, szerkesztették, javították 
stb.) A két kötet költsége így legalább 600 Ft volt és lemásolásának költsége még több, 
2000 . . . 5000 Ft közötti költségű. Mikrokiadványként ugyanezt a ’’kötetet” 16-17 
darab levelezőlap méretű lapon, tehát 1000 gépelt oldalanként 320—340 Ft költséggel, 
kevesebb hibával, gyorsabban lehetett volna előállítani, akár egyetlen többlet-másolat 
igénye esetén is szinte azonos költséggel a későbbiekben. Az 1000 oldalas kézirat 550 pél
dányos megjelentetése mikrotechnikával nem egészen 2 hét alatt megoldható.

Az SZVT Elnöksége a közgyűlés által elfogadott 1982. novemberi beszámolójában 
rámutatott arra, hogy az állami és társadalmi intézményekkel, a jogi tagvállalatokkal, az 
egyes személyekkel való nélkülözhetetlen ” . . .  kapcsolattartás alapvető gyengéje, hogy 
az írásban kibocsátott szakmai anyagok az érdekelt szakembereknek csak szűk köréhez 
jutottak el” . Ugyanezen beszámoló a rendszeresített regionális tapasztalatcsere tanácsko
zásokról beszámolva megállapítja: ”Az új fórumrendszer működésének gyenge pontja, 
hogy publicitása csekély, az azokon részt vett szakembereken kívül mások nem jutnak a 
hasznos információkhoz.” S hasonló a megállapítása az SZVT rendezvényeinek az előbbi 
bekezdésben említett tanulmányköteteiről, konferenciaköteteiről is: ” . . .  az alacsony 
példány szám miatt is a szakembereknek szűk rétegéhez jutnak el a kötetek. Hatáskörük 
ezért igen korlátozott. E helyzeten a jövőben változtatni kell.”5

Az idézetekből következően mint potenciális igénylővel számolni lehet az SZVT-vei 
is, hiszen problémája megoldásához eszményi és gazdaságos lehetőséget nyújt a mikro- 
publikáció. Tegyük hozzá, hasonló a helyzet az MTESZ többi tagegyesületében is, sőt a 
kisebbeknél — a korlátozottabb lehetőségek miatt — talán még rosszabb.

Mikropublikdciós folyóirat
Ugyancsak MTESZ-probléma megoldására merült fel ez a gondolat: lényege abban 

áll, hogy az MTESZ mintegy hetven szakmai lapjának összteijedelme elégtelen és a tag
ság informálódási, illetve közlési igényeinek növekedtével relatíve egyre elégtelenebb lesz. 
A lapokhoz jelentős az állami hozzájárulás, s ennek növelésére nincs sok esély. A szerkesz
tőségekre egyre nyomasztóbb teherként nehezedik, hogy a szakemberek tájékoztatása, s 
egyben a szakma utánpótlásának fejlődése érdekében mit is jelentessenek meg:
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— az értékes, eredeti, de kevés embert érdeklő cikkeket?
— a tapasztalt, bevált szerzők súlyosabb, teijedelmesebb tanulmányait?
— a kevésbé értékes, de nagyobb kört érdeklő közleményeket? Az inkább informa

tív jellegű, mintsem a praktikus alkalmazást célzó részletekkel is "terhelt” köz
leményeket?

— a tapasztalatlanabb szerzők zsengéit?
Rossz kompromisszumok keresése helyett a többlépcsős kiadást lenne célszerű meg

valósítani a következő módszerrel :
1. Az MTESZ-lapok szerkesztőségeihez benyújtott szerzői kéziratokat a szerkesztő

ség először abból szempontból bírálja el, hogy a lap profiljába tartoznak-e vagy sem. 
A nem a lap profiljába tartozó kéziratot más, illetékes MTESZ-laphoz irányítják át, vagy 
általános MTESZ érdeklődésre számító cikk esetén az MTESZ Sajtóosztály vezetőjéhez. 
Az MTESZ profiljába nem tartozó kéziratokat visszaadják a szerzőknek.

2. A szerkesztőség a profiljába tartozó kéziratokat ezt követően az alábbi csopor
tokba osztja:

— mondanivalója, a várható olvasói érdeklődés, terjedelme alapján a lapban meg- 
jelentetendő közlemények;

— mondanivalója alapján a lap színvonalának megfelelő, de akár terjedelme, akár az 
érintett olvasói kör csekély száma miatt a lapban meg nem jelentethető, ám a 
lappal párhuzamos mikropublikációs sorozatban teljes terjedelmében megjelen- 
tetendő közlemények. (A mikropublikáció rövid kivonatát a lap közli, s az elő
fizetők mikromásolatot vagy papímagyítást rendelhetnek az általuk igényelt 
közleményekről. Természetesen maga a mikrosorozat is előfizethető.);

— a szerző (vagy munkahelye) saját költségén megjelentetni kívánt közlemények 
a lap a mikropublikációs sorozatában,

— azok a közlemények, melyek ugyan tematikailag beillenek a lap profiljába, de a 
szerkesztőség nem járul hozzá, hogy a lapban vagy mikropublikációs sorozatá
ban megjelenjenek.

3. Az MTESZ Sajtóosztály vezetője mellett szervezendő testület (szerkesztőség) 
lényegében a 2. pontban leírt módon minősítené a hozzá eljuttatott általános jellegű köz
leményeket is. Megjelentetésükre vagy az MTESZ központi sajtóorgánumai (Műszaki Élet, 
Fórum), vagy más lapok, vagy egy önálló MTESZ mikropublikációs sorozat jöhet számí
tásba.

4. A visszautasított kézirat szerzőjének (vagy munkahelyének) a rendszer keretében 
is maradna lehetősége publikálásra. Egy önálló ’’saját kiadás” jelzésű mikropublikációs 
sorozatban saját költségére jelentethetné meg a közleményt, ha tartalma az érvényes ren
delkezések szerint nem esik közlési tüalom alá.

Nyilvánvaló, hogy a fentebb leírt módszer más tudományos egyesületek, társaságok, 
szövetségek, sőt intézmények, intézetek, vállalatok publikációs tevékenységének megszer
vezésénél is alkalmazható.

Az elgondolás jelentős nyomda- és papírköltség, valamint élőmunka megtakarítása 
mellett a lapok cikkeinek az érdeklődők számához jobban igazodó megjelentetését, s azo
nos költségvetésből nagyobb számú közlemény közlését tenné lehetővé. Talán még a szer
zői honoráriumok vitatott kérdésén6 is lendíthetne.
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Anyag- és alkatrész-katalógusok
A termékeinkkel való gazdálkodásnál komoly, régi és sok pénzbe kerülő hiányosság, 

hogy nem rendelkezünk friss katalógusokkal. Emiatt a tervezők képtelenek követni a pia
ci helyzetet. Olyan alkatelemeket terveznek be, melyek már nem kaphatók, melyek még 
nem kaphatók, vagy amelyeknél korszerűbbek, olcsóbbak is léteznek.

Minden forint termelési költségből hetven fillér az anyagköltség, s kellő információk 
hiányában vállalataink — e téren jelentkező többletkiadása — a vállalat nagyságától függő
en -  10 000 Ft és 1 millió Ft között is lehet; ugyanis az országos anyagkészlet értéke 
több száz milliárd forint, s ennek akár 10%-a is inkurrens, felesleges lehet.

A hiradástechnika szakterületén több száz cég szinte naponta hoz piacra újabb ter
mékeket. Elképzelhető, hogy mit ér ma az egy évvel ezelőtt összeállított katalógus; de 
nincs más, és sok szakterületen még ez sincs.

A mikroformátumú kiadvány kínálkozik e probléma olcsó megoldására. Akár folya
matosan is lehetne küldeni a pótlapokat az előfizetőknek, valahányszor 60 gépelt oldalnyi 
új adat összejön.

Csökkenthetné az új formátum a szükségtelen, reprezentációs jellegű kiadási költsé
geket (nem kell díszes borító, színes nyomás, krómpapír stb.) s tetemesen az átfutási 
időt is.

Az alkatrészkatalógusok mikroformában való megjelentetése egyetlen nap alatt is 
kifizetődővé tenné egy 10 000 Ft értékű olvasóberendezés árát a felhasználónak, gyorsan 
és általánosan elterjeszthetné az olvasóberendezések használatát, ami így megteremtené a 
többi mikrokiadvány használatának technikai előfeltételét is.

Javaslat a hazai mikropublikációs tevékenység szervezetére

Az előző fejezetekből kitűnt, hogy a hazai mikropublikációs tevékenység megkez
désére

— valós, társadalmi-gazdasági igény van,
— a feltételrendszer biztosított, vagy könnyen biztosítható,
— s vannak konkrét területek, ahol e tevékenység kísérleti megindítása gyors ered

ménnyel kecsegtet.
Mindez arra mutat, hogy tulajdonképpen a vállalkozó kedven múlik a realizálás 

megkezdése. A tevékenység egyik lehetséges kereteként vázoltunk fel3 egy sajátos mikro
publikációs rendszert, a MICRODATA HUNGARICA-t (MH), mely az MTESZ és egy
idejűleg más igények kielégítésére is alkalmas. E rendszer felépítésének főbb jellemzői:

1. Az MH kiadványrendszer tulajdonképpen rugalmas keret, mely tetszés szerinti 
számú, önálló jelzetű sorozatot tartalmaz. Például:

MH—SZVT sorozatjelzés az SZVT kiadványait,
MH—MTESZ sorozatjelzés az MTESZ központi kiadványait,
MH—IPG sorozatjelzés az IPARGAZDASÁG című, vagy
M H-AR sorozatjelzés az ANYAGGAZDÁLKODÁS ÉS RAKTÁRGAZDÁL

KODÁS című folyóirat(ok) mikrokiad ványait jelölheti.
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2. Az egyes sorozatokban megjelenő monográfiákat, cikkeket el kell látni szabályos 
bibliográfiai és egyéb azonosító (pl. ISBN) jelzésekkel.

3. Az MH kiadás alapjául szolgáló primer dokumentum a szerző által készített, el
lenőrzött és aláírt, előírás szerint gépelt szöveg. A szöveg minden tartalmi, helyesírási 
hibájáért, szakmai tévedéséért a szerző felel.

4. Az MH kiadási munkáját a főszerkesztőség irányítja. A főszerkesztő a kiadó meg
bízottja. A főszerkesztőség tagjait javaslata alapján a kiadó vezetője kéri fel.

5. A főszerkesztőség feladata:
-  az MH tevékenységének figyelemmel kísérése,
-  a főszerkesztő félévenkénti beszámolójának értékelése,
— állásfoglalás újabb sorozatok indításának, illetve sorozatok megszüntetésének 

esetében,
— a sorozat-szerkesztőségek munkájának metodikai irányítása, koordinálása, rend

szeres, illetve szükség szerinti értékelése,
-  az MH éves programjának, fejlesztési elgondolásainak értékelése, elfogadása,
— az MH technikai kivitelezésének, e technika fejlesztésének figyelemmel kísérése.
6. A főszerkesztőség nem felel az MH keretében megjelent vagy tárolt szövegek 

tartalmáért.
7. Az MH kiadási munkáját a sorozatszerkesztpségek végzik. A sorozatszerkesztő

ségek főszerkesztőit, akik egyben a felelős szerkesztők is, a sorozatok megrendelői jelölik 
ki, technikai szerkesztőit az MH főszerkesztője. A sorozatszerkesztőségek további tagjait 
a sorozatok megrendelői kérik fel.

Az MH kiadványrendszer részletkérdéseit a hivatkozott tanulmány azzal az igénnyel 
tárgyalja, hogy a munka annak alapján megoldható legyen.

További alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg olyan technikák, mint például a 
mikro-opaque, a miniopaque, a COM1 2  3 *.

Az itt ismertetett rendszer más irányú alkalmazásaival további publikációkhoz utal
juk az olvasót7' 10. Úgy véljük azonban,hogy az eddig elmondottak a lehetőségeknek csak 
tört részét villanthatták fel.
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Tanulmány, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1982. november 29. 34 p.

3. WEISZBURG János: A mikropublikációs tevékenység magyarországi megindításának lehetősé
geiről. Tanulmány, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1982. november 29. 34 p.
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4. MEZEI András: Ilyen gazdagok vagyunk? Magvető Kiadó, Budapest, 1981.
5. Az Elnökség beszámolója a végzett munkáról, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság; 

jóváhagyta az SZVT Közgyűlése, Budapest, 1982. november 27. (5 ,1 3 ,1 6  p.)
6. JÉKI László: A múzsa csókja -  még egyszer, = Műszaki Élet, 37. No. 24. 7 p., 1982. novem

ber 25.
7. BUDAI Tamás -  TREMKÓ Györgyné -  WEISZBURG János: A vállalati tájékoztatási rendszer 

szervezésének tapasztalatairól. Előadás. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, III. Orszá
gos Vállalati Tájékoztatási Konferencia, Debrecen, 1982. október, Konferenciakötet 9 5 -1 1 7 .p.

8. BUDAI Tamás -  TREMKÓ Györgyné -  WEISZBURG János: A mikrofilmes információs rend
szer szerepe és lehetőségei a vállalat korszerű vezetésében és szervezésében. Előadás. Szervezési 
és Vezetési Tudományos Társaság, Korszerűen Vezetett és Szervezett Vállalat Konferencia, 
Budapest, 1983. május; Konferenciakötet 2. 331-353 . p.

9. TREMKÓ Györgyné: Mikrokiadvány -  Korszerű, gyors és olcsó vezetői információ. Előadás. 
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest, 1983. május.

10. ÓVÁRI Sándor: Lehetőségeink a hazai mikrokiad vány ok területén az igények és a nemzetközi 
tapasztalatok figyelembevételével. Korreferátum. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 
Budapest, 1983. május.

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRBAN. Ilyen című könyvet ismertet egy ameri
kai szaklap munkatársa, s így összegezi véleményét: Aki szükségét érzi annak, hogy mikro
számítógépet alkalmazzon a könyvtárban, az induláshoz kitűnő segítséget kap ettől a 
könyvtől. Aki pedig nem érzi szükségét — az sürgősen hagyja ott a könyvtárosi pályát.

(Journal of Library Administration, 1983. Március)

A NATIONAL UNION CATALOG online üzemmódban hozzáférhetővé válik. 1982 de
cemberében a Kongresszusi Könyvtár igazgatója kis ünnepség keretében mutatta be a 
300 meghívott vendégnek a NUC online file első, 82-1 . sz. tételét, J. Taggart ’’Peace on 
earth” c. verseskötetéről.

(Library of Congress Information Bulletin, 1983. Január)

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



29

A MARX KAROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
KÖNYVTÁRA ÚJ OLVASÓSZOLGÁLATI MODELLJE

WALLESHAUSEN GYULA

A tervezés kezdetétől világos volt; a hazai gyakorlattól teljesen eltérő, új típusú 
könyvtár első megtestesítője lesz intézményünk, s így a szervezeti modellt magunknak 
kell kidolgoznunk, majd kikísérleteznünk. A változás leginkább az olvasószolgálatot érin
ti, de kisebb-nagyobb mértékben kihat a többi szervezeti egységre is.

A gondolatok a tervezéssel párhuzamosan érlelődtek: hol az egyik, hol a másik rész- 
teendőre vetődött a hangsúly, s az átköltözésig kerekedett egésszé a modell. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden részlete végleges, helytálló. Mint minden újnak, e szervezet
nek is a gyakorlat próbáját ki kell még állnia, de később is módosításra szorul, hiszen a 
technológia változásait (pl. lopásjelző készülék felszerelése, gépi kölcsönzés bevezetése, 
a videotechnika, terminál alkalmazása stb.) a szervezetnek szükségszerűen követnie kell: 
a szervezet ’’karbantartása” állandó feladat.

Az új körülmények a hagyományostól eltérő szervezeti megoldást követelnek, egé
szen más gondolkodásmódot -  és ez nem könnyű. Kevés részterületen meríthetünk a ha
zai tapasztalatokból, az ismert külföldi megoldásoknak is csak egyes részleteit lehet adap
tálni, sok mindent nekünk kell kikísérleteznünk.

Az olvasótermek

Az öt olvasóterem mindegyike más és más rendeltetésű. Egyetlen közös vonásuk 
csupán az, hogy mindegyikben lehet olvasni. Állományuk egymást kiegészítik, de szük
ségszerű átfedések is vannak. Nem szakolvasótermek; funkciójukat is nehéz lenne egyetlen 
szóval kifejezni, ezért a termeket híres közgazdászokról neveztük el.

a) A Háy László terembe lép az utcáról az olvasó1. Vegyes hasznosítású terem: itt 
van a ruhatár, a kölcsönző, a katalógusok övezete és ennek közelében a tájékoztatószolgá
lat, a konzultációs övezet, továbbá a bejárat közelében 24 kiállítási vitrin.

Az övezeteket részben körülfonják, részben tagolják a 319 méternyi szabadpolc áll
ványai, amelyek prézens és kölcsönözhető anyagot egyaránt tartalmaznak.

A konzultációs övezet polcain a hazai kurrens bibliográfiák, referáló lapok, szótá
rak, lexikonok — tehát segédkönyvek — továbbá a külföldi referáló lapok és bibliográfiák 
lezárt, bekötött évfolyamai vannak. (A kurrens évfolyamok az Erdei teremben találha
tók.) így a referensz szolgálatnak is kéznél vannak e kiadványok, és ez az övezet egyben 
alkalmas a hallgatók szakirodalomkutatási oktatására is.
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A falak mellett és a katalógusok körül elhelyezett állványokon a marxizmus klasszi
kusainak kölcsönözhető művei és egy válogatott szépirodalmi gyűjtemény található.

b) A ruhatár mögötti ajtó a Karvasy terembe nyílik. E terem rendeltetése a tervezés 
alatt többször változott. Eredetileg a nagyforgalmú Közraktár utca várható zaja miatt itt 
lett volna a büfé, amelynek asztalain a legkeresettebb napilapokat, folyóiratokat kívántuk 
elhelyezni.

A büfé azonban végül is az I. emeletre került; helyét átadta a leggyakrabban kere
sett, kölcsönözhető műveknek2.

Ezután vita volt arról, hogy mit helyezzünk ide. Vajon — külföldi példák alapján -  
csupán tankönyvgyűjtemény legyen-e, vagy annál több?

Jelenleg e terem 352 méternyi szabadpolcán az anyag magvát a hallgatók által leg
keresettebb tankönyvek alkotják, de folyamatosan bővül az új hazai és külföldi közgazda- 
sági művekkel. (Tehát nemcsak a kereslet szabja meg az idekerülő művek körét, hanem 
kínálatot is tartalmaz.)

Az átköltözés utáni hetekben kiderült: a tervezőknek igazuk volt, amikor azt állí
tották, hogy a gumiszigetelésű ablakok az utcai zajt elviselhetővé szelídítik. Felmerült 
ezért az a gondolat, hogy nem lenne-e helyes, ha a konzultációs övezetet helyeznénk a 
Karvasy terembe, a szabadpolcos állományt pedig a katalógusok mellé, a bejárattól balra 
levő oldalra. így a katalógusban való keresgélést megtakarítaná az olvasó.

c) Az első emeleti Antos István terem a legnagyobb az öt közül. 774 folyóméter
nyi prézens anyagával -  kb. 12 ezer kötet könyv és jobbára hazai folyóirat -  első pilla
natban a hagyományos olvasóteremre emlékeztet. Ám amíg a régi olvasóterem eléggé szűk 
kapacitású polcaira a leggyakrabban keresett művek (főleg a tananyag) kerültek, az Antos 
terem polcai ennél többet kínálnak: ide olyan különgyűjtemények is helyezhetők, ame
lyeknek darabjai nem kölcsönözhetők ki. (Egyetlen példányos kutatási jelentések, doktori 
disszertációk, szakdolgozatok stb.) Ennek azonban előfeltétele az itt elhelyezett gyors
másoló, amelyen azonnal és igen olcsón készíthető másolat. De ide kerülnek a raktár 
mélyéről Marx, Engels és Lenin összes műveinek idegennyelvű kiadásai is.

d) Az Erdei Ferenc kutatóterem  a II. emeleten foglal helyet. A kutatóterem meg
jelölés idézőjelbe kívánkoznék, ugyanis nem a kutatók kizárólagos birodalma.

A szabadpolc-állomány tartalmának meghatározásához a régi épületben igyekeztünk 
körvonalazni a kutatói igényeket. A külföldi folyóiratok iránti érdeklődés egyértelműen 
megállapítható volt. Az egyedi művek használata azonban oly nagy szóródást mutatott, 
amely szinte a könyvtár teljes állományára kiterjedt. A segédkönyvek közül főleg az al- 
manachokat és az egyes országok statisztikai évkönyveit vették kézbe a kutatók. Mivel e 
művek a referenszkönyvtár részei, az Erdei terembe helyeztük e fontos állománytestet, 
külön szakrendszerrel.

e) A Berzeviczy teremnek saját állománya nincs; három fala üvegből van és a terem 
mérete (68 m2) miatt nincs lehetőség állványzat elhelyezésére. E terem értekezletek tar
tására, továbbá a különösen becses vagy óvandó művek olvasására szolgál.
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Katalógusok és szakrendszerek

Helyi betűrendes katalógusa a Karvasy, az Antos és az Erdei teremnek van — bár 
igaz az a megállapítás, hogy a logikusan felállított, könnyen áttekinthető szabadpolc leg
többször mellőzhetővé teszi a katalógus használatát. E külön katalógusok csupán átmene
ti megoldást jelentenek: kívánatos, hogy az alapkatalógusok tartalmazzák a termek 
ideiglenes jellegű állományát is. A változások átvezetése az alapkatalógusokba hagyomá
nyos módon igen munkaigényes és sok hibalehetőséget is tartalmaz, ezt megbízhatóan 
majd csak számítógéppel lehet elvégezni. Addig a helyi, az egyes termekben elhelyezett 
betűrendes katalógusokra kell támaszkodjanak a könyvtárosok és olvasók egyaránt.

Nyilvánvalóan megkönnyíti a keresett mű gyors megtalálását az egységes szakrend
szer használata, vagyis.ha az olvasó a katalógus szakrendszere — az ETO — szerinti felállí
tásban találja a könyveket minden teremben a szabadpolcokon is.

Az általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtárak is csupán módosításokkal -  
összevonásokkal és a természetes számsor felcserélésével — tudják használni az ETO-n ala
puló szakrendi raktározást szabadpolcos állományuk felállításához. Szakkönyvtárakban a 
számok csereberéje a kerékbetörésig fokozódnék és így értelmét vesztené; továbbá a kívá
natos mélységű tagolás olykor 12—14 számjegyig is terjedne, amihez még az adott mű 
gerincén az egyedi megkülönböztető jelzet is csatlakoznék.4

Az ETO-nak azonban vannak előnyei is. Óriási előnye pl., hogy ’’kéznél van” és 
továbbfejlesztéséről gondoskodik a FID. Ettől indíttatva — kísérletképpen — a négy terem 
egyikében, a Karvasyban az ETO szerint helyeztük el megfelelő jelzetekkel ellátva a 
könyveket.

Az Antos teremben -  szintén kísérletképpen — csupán a könyvek gerincére ragasz
to tt színcsík jelzi a szakot, szakon belül a művek sorrendje a szerzői betűrendet követi. 
A szakok sorrendjét, hierarchiáját meghatározó szakrendszer az Antos teremben nincs, 
mert az állványok elrendezése — amint az alaprajz mutatja — ezt nem teszi lehetővé.

Az Erdei teremben felállított segédkönyvtámak külön — e terem felelőse által ki
dolgozott — szakrendszere van.

A teendők

Az új körülmények között értelmetlenné válik egy sor eddigi feladat, ugyanakkor 
sok új vonással gazdagodik a termekben dolgozók munkaköre.

Felül kellett vizsgálni a hagyományos olvasótermi tevékenység minden mozzanatát, 
majd számba kellett venni az új teendők elemeit; ezeket több metszetben vizsgálni és a 
feladatköröket kialakítani.. így kirajzolódnak a munkakörök; ezek után alakulhat csak ki 
a szervezet és rögzíthető a szabályzat.

A vizsgálódásnak már az első perceiben vüágossá vált, hogy a hagyományos terem- 
felügyelő leglényegesebb teendői: az olvasójegy kezelése, ülőhelyszámok átadása, átvétele 
stb. elmaradnak, így értelmét veszti a teremfelügyelő elnevezés is. Várhatóan -  a szabad- 
polcos állomány gazdagodásával — a raktári kérések száma, így a kérőcédulák továbbítása
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is csökkenni fog. Jelentősen megnövekszik ugyanakkor az érdemi tájékoztatás iránti 
igény. Az egyszerű eligazítás ( ’’technikai tájékoztatás”) eleinte még sok lesz, de az olvasók 
önállóságának növekedésével, az olvasói terek és az állomány megismerésével csökkenni 
fog az erre fordítandó idő.

Éppen ezért nagy körültekintéssel, az eddiginél átgondoltabban és különböző mó
dokon kell az olvasók önálló tájékozódását segíteni (eligazító feliratok rendszere, könyv
tárbemutatók, ismertető füzetek, röplapok stb.).

Teljesen új feladatot jelent az állományépítés: az öt teremben elhelyezett művek ki
választása. Amíg korábban az egyetlen olvasóterem prézens állománya nemigen terjedhe
tett túl a tanszékek által megadott tananyagon (legfeljebb a példányszámot lehetett latol
gatni), most tudatos alakításra — gyarapításra és kivonásra — van szükség; az állomány 
összetételének sokrétű (szak, nyelv, példányszám, kölcsönözhető-e vagy prézens, melyik 
terembe kerüljön stb.) meghatározására.

A vázolt -  komoly felkészültséget feltételező — tartalmi feladaton kívül sok mun
kát ad a szabadpolcos állomány teremkatalógusainak gondozása, legjelentősebb teendő 
azonban — ezt hangsúlyozni kell -  az állomány folyamatos rendbentartása, a müvek sor
rendjének naponkénti ellenőrzése, az új művek elhelyezése, az elavult és kiszorult művek 
kivonása, a folyóiratok nyilvántartása, köttetésre előkészítése, a reprográfiai szolgálat 
ellátása, továbbá az olvasókészülékek használatának segítése.

A szervezet

A teendők számbavétele után meg kell határozni a létszámszükségletet (hány dolgo
zó kell csekély forgalom mellett és mennyi a legforgalmasabb téli napokon); a dolgozók
tól megkívánt szakképzettséget és a szakképzettség szerinti összetételt.

A fentiekből két funkconális szervezeti részegység körvonalai bontakoznak ki; 
nevezzük ezeket alosztályoknak.

A tájékoztatási alosztály tagjai — felsőfokú végzettségű könyvtárosok és közgazdá
szok -  állnak kapcsolatban az olvasókkal. Feladataik: tájékoztatás, igényfigyelés, állo
mányalakítás.

Az állománygondozói alosztály főleg könyvtárkezelői feladatokat lát el: a szabad- 
polcos álllomány rendjét tartja fenn, a teremkatalőgusokat gondozza, összegyűjti, rendezi 
és nyilvántartja a termek állományalakítási igényeit, javaslatait, kezeli a másológépet és 
— szükség szerint — segítséget nyújt a leolvasók használatához. E csoport tagjai könyvtár- 
kezelők; nem feladatuk a tájékoztatás, nincs meghatározott ’’támaszpontjuk”, tevékeny
ségük nem korlátozódik egyetlen teremre. ’’Szakosodásra” itt is lehetőség van: lesznek, 
akik folyóiratkezelésre, mások katalógusgondozásra stb. specializálódnak.

Ehhez az alosztályhoz tartozik a kölcsönzés, továbbá az ellenőrző pont. Az alosz
tály vezetője diszpécser feladatot is ellát: szükség szerint átcsoportosíthatja munkatársait 
a sürgetőbb feladatokra.

A vázolt funkcionális (függőleges) tagozódás mellett -  bár ez a döntő — nem nélkü
lözhető a vízszintes (a terem faláig terjedő) feladatkör-meghatározás sem. Vagyis: minden
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teremnek legyen egy állandó ’’gazdája”, felelőse. A tájékoztatáson, igényfigyelésen, állo
mányalakításon kívül a csend, a rend fenntartása is mindennapi feladata. Az állványok el
rendezésére, a berendezés helyesebb kialakítására is neki kell a megfigyelések, tapasztala
tok alapján javaslatot tennie és a világítás, fűtés, lift zavarainak bejelentése is az ő feladata.

Ilyen jelentős területű és létszámú olvasószolgálat zavartalan működéséhez az osz
tályvezető állandó jelenléte szükséges. Mivel a heti nyitvatartás időtartama a hatvan órát 
is meghaladja, az osztályvezető távollétében feltétlenül szükség van osztályvezetői jogkör
rel rendelkező szolgálatvezetőre. A szolgálatvezető feladata a rend, a fegyelem fenntartá
sa, kivételes esetekben a használati szabályzat alóli felmentés,illetve engedélyezés. Gon
doskodik a szolgálat végeztével a zárásról, a működési zavarok elhárításáról (lift, villany 
stb.), veszélyhelyzetekben megteszi a szükséges intézkedést (baleset, tűz- és vízveszély).

JEGYZETEK

1. A takarékossági intézkedés 1980-ban a beruházási költségek 20 százalékos csökkentését írta elő, 
vagyis az eredetileg öt szintre tervezett épületből egyet elvitt, ezért a tágasra tervezett előtér 
néhány négyzetméterre zsugorodott. Az előtér pótlására szinte kínálja magát a megoldás: a be
járat előtti udvar lefedését üvegtetővel, egyúttal a két végének lezárását kapuval. így igen kelle
mes hangulatú, fedett, belső udvar jönne létre, amely a bejáratot is védené az időjárás viszon
tagságaitól, egyben pihenőül is szolgálhatna.

2. Más könyvtáraktól átvett, pongyola kifejezéssel "szabadpolcos kölcsönző". Az elnevezés pon
tatlan, mert a kikölcsönzés nem itt történik, hanem ugyanott, ahol a raktárból kért könyveké.

3. A kutatótermek hazánkban a negyvenes-ötvenes évek fordulóján születtek: a tudományos és 
szakkönyvtárak ekkor tárták szélesre kapuikat az olvasók előtt, ezért a kutatóknak, -  hogy a 
legforgalmasabb időszakokban is helyet kapjanak, s zavartalanul dolgozhassanak - ,  külön-ter- 
met rendeztek be. Ide természetesen csak külön engedéllyel kiállított kutatójeggyel lehetett be
lépni. (Tudomásom szerint először -  1949-ben -  az OSZK rendezett be kutatótermet.) A kuta
tótermet tehát a helyhiány hozta létre.
A külföldi új könyvtárépületekben ismeretlen a kutatóterem: a kutatók elhelyezésére igen egy
szerűen -  és ésszerűen -  az olvasótermekben kb. 2 m2 alapterületű, kb. 180 cm magas, kulcs
csal zárható fülkéket állítottak fel, amelyeknek külön világításáról sem kell gondoskodni, mi
vel felül nyitottak. A fülke falán az asztal feletti polcra a kutató összegyűjtheti a legszüksége
sebb műveket, s ezekhez senki nem nyúl, amíg a kutató be nem fejezi munkáját. (Sajnos hazai 
kínálat nincs e fülkékből, pedig több könyvtár is érdeklődnék irántuk.)

4. Ez az állítás némi magyarázatra szorul, hiszen Szabó Ervin éppen könyvtárunkban alkalmazta 
először Magyarországon a tizedes szakrendszert -  a könyvek felállítására is! A könyvek gerince 
ma is őrzi a hajdani szakjelzeteket, amelyek közül egyik-másik már akkoriban is túlságosan 
hosszú volt. Később megszüntették a szakok szerinti tárolást.
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A MARX KAROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
KÖZPONTI KÖNYVTARÁNAK ÚJ ÉPÜLETÉRŐL

PAPP ISTVÁN

A külföldi szakirodalom általában nem foglalkozik a tervezés stádiumában vagy 
épülőfélben levő könyvtári épületek bemutatásával; inkább a tényleges eredmény, az el
készült építmény ismertetésére, bírálatára kerít szívesebben sort. Nem úgy mi, akiknek 
annyi fájó hiányunk van, hogy nincs türelmünk kivárni nemhogy a használók értékítéle
tét, de az avatás napját sem, s máris örömmel újságoljuk világgá egy-egy új épület terveit, 
adatait, ha megvalósulásának reális kilátásai vannak.

Ez történt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára 
(MKKEKK) esetében is. Folyóiratunk 1981.4. számában Walleshausen Gyula, a könyvtár 
igazgatója, valamint Mányi István és Pál Katalin, az épület tervezői szóltak arról, milyen 
is lesz a Közraktár utca -  Zsil utca sarkán emelkedő könyvtár. Ezért az olvasót arra ké
rem, vegye elő a hivatkozott számot, üsse fel a 262—271. lapokat, s elevenítse fel magá
ban, amit a szerzők annak idején mondottak; az ott hiányzó II. emeleti alaprajzot itt ta
lálja. Nagyjából-egészében meg is valósultak a tervek (ha például egyelőre nincsenek gyors
másolók az olvasói terekben, az nem a tervezők hibája), következésképpen jelen írásnak 
nem az adatszerű ismertetés a dolga. Hanem az, hogy véleményt mondjon az eredmény
ről, kissé mindig a jövőbe sandítva, mert a pozitív és negatív tanulságok számbavétele fő
ként az elkövetkező építkezések — legyenek azok rekonstrukciók, bővítések vagy új épü
letek - ,  számára fontos.

Valószínű, hazai könyvtárépítészetünk történetében rekordnak számít az az idő, 
amennyi a beruházásra vonatkozó döntés meghozatalától az új épület használatba vételéig 
eltelt; de nemzetközi összehasonlításban sincs mit szégyenkezni. Ilyen nagyságrendű épü
let esetében az ötödfél év igazán gyors tempót jelent: 1978. június 26-án adott zöld utat 
a beruházásnak a Művelődési Minisztérium; a szakmai program az év októberére persze 
azért is készülhetett el, mert az első félévben már megkezdődtek előmunkálatai; a kiviteli 
tervek 1980 végére lettek készen (ez a fázis azért tartott ennyi ideig, mert az eredeti terv- 
koncepció többször is változott a konzultációk során, — például öt szint helyett csak 
négy ”fért be” a költségvetésbe); 1981. január 12-én volt az ”első kapavágás”, 1981. no
vember 5-én tartották a bokrétaünnepet, s 1983. február 9-től ha hivatalosan nem is, de 
már az olvasók rendelkezésére állt az új épület; a hivatalos megnyitó 1983. március 11-re 
esett. A költözés miatt mindössze két hétig szüneteltették szolgáltatásaikat; ez a teljesít
mény, ha nem is világrekord, de elismerést érdemel. A gyors ütem elsősorban az anya- 
intézmény szorongató épületgondjainak köszönhető, de szempontunkból ez igazán mellé
kes kérdés; a fő tanulság az, hogy nem szükségszerű a könyvtári beruházások elhúzódása 
sem.
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Az anyaintézmény elhelyezésbeli problémáinak összefüggésében kell látni az új 
könyvtár helyének a megválasztását is. Gyakorlatilag két alternatíva előtt állt az egyetem: 
vagy a főépületen belül bővíti könyvtárát, vagy a Műegyetem által átengedett épület- 
együttesben keres helyet számára. Az előbbi mellett szólt az, hogy abban az épületben 
marad a könyvtár, ahol az oktató-kutató munka zöme folyik, ellene a szerényebb terület- 
növekedés, de főképpen a könyvtári terek funkcionális szétesése; az utóbbi mellett egy 
szolgáltatási és üzemelési szempontból korszerű könyvtárépület megteremtésének esélye, 
ellene a főépülettől való távolság és a várhatóan nagyobb zajártalom. Mindent egybevetve, 
a könyvtár vezetésének javaslatára helyesen döntött az egyetem, amikor az utóbbit vá
lasztotta. Bár a földszinti és az első emeleti olvasói terek Közraktár utca felé eső sávjában 
nem olyan hatékony (részint a rosszul záródó ablakok hibájából) a zajszigetelés, mint 
amennyire a tervezés ígérte, s kétségtelen, hogy az 5 -1 0  percnyire levő könyvtár haszná
lata nem épülhet be oly szervesen a hallgatók napirendjébe, mint korábban (amikor akár 
egy őraközi szünet alatt is be lehetett ugrani, nem szólva a ’lyukas” órák célszerű felhasz
nálásáról), a funkcionális előnyök, amelyeket nap mint nap tapasztalnak, alighanem a 
használók zömét is meggyőzték a döntés helyességéről.

Természetesen nem volt mentes a kötöttségektől az új telepítési hely sem. Hiszen 
egy épületekkel két oldalról is behatárolt telek (a régi, U-alakű építmények két szára 
között), valamint az U-nak a Zsil utca felé eső szárnyának egy része állt a könyvtáros és 
az építész rendelkezésére, hogy elképzeléseiket megvalósítsák. Ám talán éppen ezek az 
adottságok is hozzájárultak ahhoz, hogy az eddigi hazai egyetemi könyvtárépítészeti 
hagyományokon túllépve, átültessék és adaptálják saját szükségleteiknek megfelelően a 
korszerű egyetemi könyvtár épületmodelljét, ha itt-ott némi kompromisszum árán is.

Hangsúlyoznom kell az MKKEKK épületkoncepciójának újdonságát két másik, 
1945 után épült egyetemi könyvtárunkkal szemben is. Az azonos nagyságrendbe tartozó 
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (7445 m2) épülete ugyan 
megtette a döntő lépést a nagy szabadpolcos olvasószolgálati terek felé, de továbbra is 
fenntartotta a klasszikus hármas tagoltságot a raktárállomány kikülönítésével és a könyv
tárosi munkahelyek földszintre való helyezésével (amelynek aztán elkerülhetetlen követ
kezménye, hogy az olvasó, ha belépett a könyvtárba, még nem lálja a könyvtárat: egy 
’’díszlépcső” nyújtózik előtte, s ezt manapság már nemigen kedveljük). A soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára épületének érdeme, hogy lebontotta az 
olvasói tér és a raktár között álló ikonosztázt, s a használók bizonyos kategóriái számára 
a raktári állománnyal azonos térben alakított ki munkahelyeket, de kicsinysége (1416 m2) 
ellenére három szintre kényszerült, s ezek közül is az alsó nem a közönséget szolgálja.

Mit látunk ezzel szemben az MKKEKK esetében? A régi épületből kapott szárny 
négy szintjére kerültek a szolgálati helyiségek, a műhelyek, vagyis mindaz, ami általában 
cellás elhelyezést igényel. S ehhez kapcsolódik négy, egyenként mintegy ezer négyzet- 
méteres nyüt terület, amelyek közül az alsó kettő és a harmadik fele a szabadpolcos állo
mányt, a nyilvános szolgálatot és az olvasói munkahelyeket, a harmadik másik fele és a 
negyedik (legfelső) egésze pedig a raktárai fogadja be. Tehát a szolgálati terek az olvasói 
és a raktári övezet mellett (és nem fölött vagy alatt), a raktári övezet pedig az olvasószol
gálattal részben azonos szinten, de még inkább fölötte kapott helyet (és nem külön épü
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letben, több szinten, mellette). Ennek az elrendezésnek az előnyeit talán fölösleges részle
teznem. Itt mutatkozik azonban egy olyan kényszerű kompromisszum, ami a már meg
levő épület adottságaiból következik, s ami miatt az elvileg jő megoldás a gyakorlatban 
csak nehézkesen működik. Arról van ugyanis szó, hogy a Zsil utcai traktusban a szakrefe
rensek és a feldolgozók munkaszobáit egy belső folyosó, a függőleges közlekedők és a vi
zes helyiségek választják el az olvasói és a raktári terektől, lehetetlenné téve a közvetlen 
belépést. S nyilvánvaló állományvédelmi okokból a két épületrész közötti — bár minden 
szinten biztosított -  átjárókat zárva kell tartani.

A hatszor hat méteres raszterben kialakított, azonos teherbírásra méretezett olvasói- 
raktári terek maximális flexibilitása lehetővé tesz minden későbbi, a használat által indo
kolt változtatást. Akár a raktári és az olvasói övezet arányán kell módosítani, akár a sza
badpolcos állománynak és a használói munkahelyeknek szánt alapterületekén, mindez 
egyaránt lehetséges. Ha valamikor a szabad raktár álláspontjára helyezkednének, annak 
sincs akadálya. Már most is kialakíthatók lennének a 3. és 4. szinten a raktárnak a Kinizsi 
utca felé eső, ablakokkal ellátott sávján olvasói munkahelyek, — persze, ha sikerülne a 
szemközt levő tornatermekből kidörgő csatakiáltásokat valamiképpen letompítani; e zajt 
azonban egyébként is feltétlenül meg kell szűrni.

Lényeges tényezője a terek flexibilitásának, hogyan helyezik el a függőleges közle
kedési és szállítási vonalakat, valamint a vizesblokkokat. Igen előnyösnek mutatkozik, 
hogy a tervező a négy szintet összekötő közönségforgalmi lépcsőt és liftet az olvasószolgá
lati-raktári övezeteknek a bejárattal szemben levő szélére húzta vissza. így keletkezett a 
legkisebb holt tér a közlekedési akna körül, ez a sáv a régi épület miatt amúgy is ablakta
lan, s a személylift mellé mindjárt el lehetett helyezni a ”kétarcú” , az olvasószolgálati
raktári és a munkahelyi övezetet egyaránt szolgáló, ám kissé nehézkesen működő teher- 
liftet. Az aknát körülvevő fal föltételezhetően azt a célt szolgálja, hogy a közlekedés ne 
zavarja az olvasókat. El is fogadható ez a megoldás, — persze megvan annak is az előnye, 
ha a lépcsőházon keresztül megmutatkoznak a felsőbb szintek —, ha nem lenne alapja 
azoknak az olvasói kifogásoknak, amelyek a védőfalba helyezett ajtók hangos csapódását 
tették szóvá; lehet, hogy tűzvédelmi rendszabályról van szó, s ez esetben nincs mit tenni. 
(Dicséretes, hogy a könyvtár egy-két füzet kihelyezésével már kezdettől fogva gyűjti a 
használói véleményeket; valószínűleg a későbbiek folyamán más módszerekkel is ki kell 
faggatni azokat, akiket az új épület szolgál.) A négy szintet mértani középpontjában üti 
át a két könyvlift. Helyének megválasztása előnyös a raktári munka és az olvasók kiszolgá
lása szempontjából; ha viszont a kölcsönzőszolgálattal kombinált ellenőrzési pont oldalá
ról nézem, akkor szívesebben látnám a bejárathoz közelebb. (Sajnos a könyvlift aknája 
huzatos, a liftet pedig csak hívni lehet, küldeni nem.) Ügyes megoldás, hogy a mellék- 
helyiségek és kézmosók a régi épületbe kerültek, a természetes megvilágítástól legtávolabb 
eső területre; egyébként, ha a tervező arra gondolt, hogy a mellékhelyiségek takarása vé
gett is szükséges a függőleges közlekedőt körülvevő fal, fölösleges az aggodalma: elegendő 
egy belépővel elválasztani az olvasói tértől a mellékhelyiségeket.

A három szinten elhelyezkedő nyilvános tereken belül a földszinten találhatók az 
olvasók fogadásával kapcsolatos szolgálatok (ruhatár, technikai referensz, beiratkozás, 
kölcsönzés), a szaktájékoztatás, a könyvtár teljes állományát feltáró katalógusok, a köl
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csönözhető szabadpolcos állomány, a kiállítások és a használók kisebb csoportjai közötti 
beszélgetéseket megengedő, a hallgatói csoportok közös munkáját és a könyvtárhasználati 
oktatást is szolgáló konzultációs övezet; ez utóbbi hasznos, szinte nélkülözhetetlen voltát 
mutatja, hogy a használói igények még néhány régi épületben is kikövetelték maguknak 
ezt a teret. (Az 1981/4-es számunkban közölt alaprajzon a konzultációs övezet még kuta
tási célokra volt szánva.) Elnagyoltan fogalmazva az mondható, hogy az I. emelet a hall
gatói, a II. emelet az oktatói-kutatói igényeket szolgálja prézens állományával, s a hozzá
tartozó katalógusokkal. Azonban szó sincs merev elkülönítésről, valamiféle könyvtári 
kasztrendszer bevezetéséről, hanem magával a kihelyezett állománnyal valósítják meg az 
olvasótábor differenciált kiszolgálását. Gyakorlatilag minden olvasószolgálati tér bárki 
számára nyitva áll, pusztán a biztonság kedvéért — s alighanem átmenetileg, mert tényle
gesen nem volt rá eddig szükség —, a II. emeleten néhány asztalt fenntartanak a kutatók 
számára. Nem tekintik véglegesnek ezt a rendet. Például már most gondolkodnak azon, 
hogy esetleg a két fölső szint szabadpolcain is jelenjék meg a kölcsönözhető állomány; 
az épület adottságai több variánst tesznek lehetővé.

Örömmel láttam, hogy az olvasószolgálat munkaszobái az I. emeleti olvasói térből 
közvetlenül megközelíthetők, s örömmel fedeztem fel egy szemináriumi helyiséget, ami 
többek között a hallgatók könyvtárhasználati oktatását is szolgálhatja; csak azt sajnáltam, 
hogy ez utóbbi a II. emeletre került, lentebb jobb helye lett volna. Az I. emeleten találjuk 
a szép büfét is a régi épületrészben. (Az 1981/4-es számban közölt alaprajz jobb felső 
csücskében levő kis raktárhelyiség egy részéből s pótlólag hozzácsatolt helyiségekből ala
kították ki a tervezők.) Egyelőre ugyan még nem üzemel, de dicséljük meg a tervezést 
azért, hogy az ellenőrzési ponton belülre helyezte (vagyis nem kell az ellenőrzésen keresz
tülmenni, ha valaki egy kávét kíván inni), s azért is, hogy kétpultossá formálta (vagyis a 
szolgálati szárny felől a dolgozók is igénybe vehetik).

Mindez azonban járulékos előny, amely mit sem ér, ha az alapfunkciók számára 
nincs elegendő tér. Sallai István számításai szerint1 nagyobb humán egyetemek könyv
tárait úgy kell méretezni, hogy egy lehetséges használóra 1,6 m2 alapterület (beleértve a 
szolgálati helyiségeket, műhelyeket, közlekedőket stb. is) essék. Az 1981/82-es tanév 
adatai szerint 2146 nappali, 1117 esti (ebből 346 vidékre kihelyezve) és 738 levelező ta
gozatos hallgatója volt az intézménynek, 202 fő készült szakosító diplomavizsgára, s 
382 fő- és 65 részfoglalkozású oktatót alkalmazott. Sallai számításait követve, a vidéki 
hallgatók 20%-át figyelembe véve a potenciális használók számát kerekítve 3550 főben 
állapíthatjuk meg. A szorzást elvégezve 5680 m2 -nyi helyszükséglet adódik. A MKKEKK 
azonban egyben országos jellegű szakkönyvtár is, amelynek széles külső használói körrel 
kell számolnia. így a 6726 m2 -es bruttó alapterület nem látszik túlzottnak; igaz, kevés
nek sem. Sallai a potenciális használók 12%-ának egyidejű leültetését javasolja, ami 430 
ülőhelyet jelent. Durva számításom szerint a földszinten 80, az I. emeleten 270, a I lo n  
130, összesen 480 olvasóhely van. Ez a szám fedezni látszik a várhatóan tovább erősödő 
külső igénybevételt is.

Az olvasóhelyekről szólva nem hallgathatom el a rájuk vonatkozó aggályaimat. El
ismerést érdemel az a törekvés, hogy csupa egyedi asztalt kívántak beállítani a használók 
kényelmére; amivel nem értek egyet, -  s ezzel nem vagyok egyedül - ,  az az asztalok
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mérete. (80x80 cm; hogy felületük matt, jó, hogy porfogó, rossz.) Mert mit mond az az
óta irányelvvé átminősített közművelődési könyvtári építési szabvány2 ? (Bár e tekintet
ben továbbra is szabványnak vehető, hiszen sem az emberi test, sem a dokumentumok 
méretei nem változtak azóta.) Többszemélyes asztal esetén legalább 85x60 cm-t, egy
személyes esetén legalább 100x75 cm-t ír elő (6.2 pont), s egy-egy férőhelyre 2 ,5-3 ,5  m2- 
nyi alapterületet szán. Sallai idézett műve egyetemi könyvtárak számára 2,5 m2 -t javasol 
olvasói munkahelyenként. S mit mondanak a szovjet normák? Egyszemélyes asztalok 
(105x60 cm) esetén 2,7 m2-t. Az NDK-s normák 3,6 m2-t, az NSZK-beliek 2,5 m2-t, s 
megjegyzik, hogy az asztal hosszúsága ne legyen kevesebb, mint 100 cm, szélessége pedig 
70 cm .3 Tehát a nemzetközi tapasztalatok alapján célszerűbb lett volna a földszinten és 
az I. emeleten kétszemélyes asztalokat (180x60 cm, szovjet norma) elhelyezni, ami azt 
jelenti, hogy kis forgalom esetén igen kényelmes helye van az olvasónak, ha pedig minden 
olvasóhely foglalt, előnyösebb a hosszabb, mint a mélyebb asztalfelület. S a II. emeleten, 
ahol feltétlenül indokolt az egyszemélyes ültetés, a 7500, a 7000 vagy a 6300 cm2-nyi 
téglalap alakú asztalok (válogathatunk a normák között) jóval kényelmesebbek lennének, 
mint a 6400 cm2 -es négyzetalakúak. Aggályaimnak azonban még nincs vége.

Attól az érthető törekvéstől vezérelve, hogy a régi épületben rendelkezésre álló 
olvasóhelyek számát (366) érezhetően megnöveljék, az új épület olvasói terei zsúfoltakká 
váltak. Mert egy-egy raszteregység 36 m2 -én általában 15 olvasóhelyet és 9 (de nem ritkán 
több) állványfolyómétert (aminek csak az alapterületi igénye 2,25—2,7 m2 , nem szólva 
az előttük szükséges legalább 90 cm-es közlekedési sávról!) helyeztek el. A zsúfoltságnak 
és az egyszemélyes asztaloknak esztétikai hátrányuk is van: az asztalok közel lévén egy
máshoz, egy-két centiméteres elcsúszásuk is a rendetlenség benyomását kelti.

S még egy: az általánossá tett egyszemélyes olvasóhelyek nem mentenek fel az alól 
a kötelezettség alól, hogy egy egyetemi könyvtár meglehetős számú kutatófülkét, sőt 
akusztikailag szigetelt kutatóhelyet is ne alakítson ki.

Az olvasói terek másik lényeges eleme a szabadpolcos állomány. Az 90 cm-es állvá
nyok elhelyezésénél némi nehézséget okoznak a vastag tartóoszlopok, ha egy-egy térrész 
teljes lezárását kívánják velük megoldani; egy vagy két állványt itt rövidebbre kellett 
szabni. Egyelőre 50 ezer kötet számára van hely az olvasói térben, s 30 ezer már fent van 
a polcokon. Hogy ez elegendő lesz-e a jövőben, vagy sem, azt majd a használat fogja meg
ítélni; elképzelhető, hogy az olvasói férőhelyek csökkentésével a későbbiekben növelni 
kell a szabadpolcos állomány nagyságát. A használói igények nyomására olyasfajta jó öt
letek még eszébe juthatnak a könyvtárosoknak, mint amilyen a magyar folyóiratok utolsó 
tíz évfolyamának szabadpolcra helyezése az I. emeleten.

Vitákat váltott ki már eddig is az olvasói terek állványzattal intimebb hatású kisebb 
egységekre való tagolása. Akik ellenezték, azok az állományvédők voltak, akik helyesel
ték, azok a használók; talán megegyezésre jutnak. A tér tagolása a II. emeleten látszik a 
legszerencsésebbnek, az I. emeleten néhány állvány akadályozza az áttekintést; lehetséges, 
hogy itt a szabadpolcos állományt összevontabban, nem ennyire ’’terítve” kell majd 
elhelyezni.

Több kollégával ellentétben engem nem zavarnak a szellőztetés csövei (gondoljunk 
csak arra a praktikus előnyre, amit a belmagasságban nyertek az álmennyezet elhagyásá-
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val) és az olvasói övezetek színkompozídóját is tetszetősnek tartom. Kár, hogy a föld
szintre nem ju to tt padlószőnyeg. Vagy nem akartak tenni? Én azt hiszem, hogy az utcai 
sártól-piszoktól egyéb módon is meg lehetne szabadítani a lábbeliket, minthogy ezer 
négyzetméterre linóleumot terítünk. (Úgy tudom, a könyvtár vezetése már töri azon a 
fejét, hogy a tornatermek és a könyvtár bejárata közé eső szabad területtel kezdjen vala
mit; ez ugyanis a sár leverésén túl több más célra is hasznosítható lenne.) Zavar viszont, 
s nemcsak engem, ami a legkisebb baj, de az olvasókat, s az ott dolgozó könyvtárosokat is, 
a földszinti és az I. emeleti pult bástyaszerű kiképzése, számtalan ügyetlensége (hogy csak 
egyet említsek: az egész térben a leggyengébben éppen a kölcsönző és a tájékoztató könyv
táros munkahelyét világították meg); előbb-utóbb új bútorzat kell a helyére.

Nem tudok megbékülni a földszint telepítési rendjével. Itt található a legszélesebb 
szolgáltatási skála, itt van a legnagyobb használói forgalom. S az olvasói útvonalak itt a 
legbonyolultabbak. Persze, az olvasó okosabb, mint a fehér patkány, hogy ne tanulná meg 
elég hamar, hogy mi hol van, pláne, ha nem villannyal, de szép szóval, igen jó feliratozás
sal (bár ezek kissé magasan függenek és a sárga felirat a zöld alapon nehezen olvasható), 
szép és funkcionális piktogrammokkal, alaprajzi ábrákkal és nyomtatott útmutatókkal 
irányítják a számára szükséges szolgáltatásokhoz, mint ahogy teszik is; ennek ellenére úgy 
vélem, hogy egy-két-három év tapasztalatai alapján érdemes volna újrarendezni a földszin
ti alaprajzot, különösen ami a ruhatár helyét illeti. Ez a 70 m2-es sziget gyakorlatilag két
felé metszi az áttekinthetőség végett egységben tartandó teret; helyének szerencsésebb 
megválasztásával és méretének csökkentésével (vajon érdemes-e arra az évenként egy-két 
alkalommal, ha előforduló használati telítettségre méretezni, s nem inkább az átlagosra? 
— racionálisabb, ha a ruhatárat rugalmasan lehet bővíteni a néhány nagy roham óráira) 
szerepet játszhatna az olvasói forgalom útjának természetes terelésében, a ki- és bemenet 
ellenőrzésében. Szerencsére a földszinti válaszfalak szétszerelhetők és átrakhatok.

Hadd ejtsek néhány rövid szót a bútorokról is, bár más összefüggésben már tettem 
rájuk néhány megjegyzést. Az Allmedia alapbútorzat funkcionálisan megfelelő, ha külö
nös esztétikai kvalitása nincs is. Panaszok vannak azonban a folyóiratállványok felhajtha
tó  lapjaira: nem illeszkednek pontosan, s gyöngék. Megfelelnek a székek is, de az olvasók 
talán nem bánnák, ha karfa is szolgálná kényelmüket. A fotelek közül amelyik kényel
mes, az gurul és csikorog, amelyik nem, az szilárdan áll. A katalógusszekrények konstruk
ciója megfelel, kár, hogy a feliratokat befogadó vájat alkalmatlan, s kisebb pontatlanságok 
zavarják a szemet; a melléjük rendelt ülőkék lábazata megtöri az egységes stílust.

Hasonlóképpen távirati stílusban az épületgépészetről, mert végső véleményt csak 
hosszabb használat után lehet mondani. (A berendezések zöme a Közraktár utcai szárny 
ötödik szintjén, mintegy 500 m2-en helyezkedik el.) Meleg nyári nap volt, amikor kriti
kai célzattal felkerestem a könyvtárat, s kellemes klíma fogadott az olvasói terekben, el
térően attól, amit újabb építésű könyvtárainkban megszoktunk. A léghűtés kielégítően és 
zajtalanul működött. (Új szakasz kezdődik a magyar könyvtárépítészetben?) Megnyugtat
tak a betörésjelző szenzorok a földszinti ablakokon. (Ámbár manapság már nemcsak a 
kívülről betörőktől kell félteni az állományt.) Nincsenek az audiovizuális dokumentumok 
használatához szükséges szerkezetek. (De az igazság az, hogy maguk a dokumentumok 
sincsenek még.) A reprográfiai berendezések hiányát már említettem. (De ez van olyan
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fájó hiány, hogy kétszeri említést is érdemel.) Néhány olvasó visszakívánja a régi könyv
tárban megszokott helyi világítást. (A terek szélső sávjaiban megoldható lenne, de pénzbe 
kerül.) Nem sok könyvtárunk bocsáthat nyilvános telefonállomást használói rendelkezésé
re; az MKKEKK igen. (De jobb helye lenne közelebb a bejárathoz, fülkével, vagy legalább 
védőlapokkal körülvéve.) A mellékhelyiségek közül néhányat tolókocsiban kötekedők 
számára alakítottak ki. (Először Magyarországon.)

S hogyan jelennek meg az olvasói terek kívülről? Mit lát a könyvtárhoz közeledő 
használó? Talán egyetemi könyvtár esetében el lehet tekinteni a homlokzat, a bejárat 
hangsúlyozottan olvasócsalogató kiképzésétől, hiszen a használók nem beesnek”, hanem 
eleve elhatározott szándékkal térnek be a könyvtárba. Mégis, egyelőre kissé szikárnak, 
kopárnak látszik a bejárat, annak ellenére, hogy sok elemét fenntartás nélkül lehet dicsér
ni. így például az utcára nyíló ablaksort, amelyen keresztül be lehet pillantani a könyvtár 
életére, a rámpás alternatív megközelíthetőséget (mozgássérültek!), a tornatermek felé eső 
homlokzaton végighúzódó gömblámpasort, a Közraktár utca felőli földszinti homlokzat- 
rész fokozatos bevételét és négy köpcös zöld oszlopát. Lehet, hogy mindez együtt azért 
nem képes a kellemesség érzetét kelteni, mert az alsó két szint ablaksora fölött szörnyű 
tarnak hat a két fölső szint sima fala (kerül-e rá egyáltalán valami díszítő elem?), ideigle
nes tábla jelzi egyelőre a könyvtárat, s a régi épület Kinizsi utcai szárnyán és udvari trak
tusain még műidig folynak a felújítás munkálatai.

Idehaza még nem szoktuk meg, hogy a raktár az épület fölső szintjeire is kerülhet; 
a telek szerény mérete sem tette lehetővé azt a megoldást, hogy az olvasói tömb mellett 
legyen a raktári. Kétségtelen, ez erősebb födémeket igényel, de ezt az árat meg kell fizetni 
azért, hogy az olvasói terek közelebb eshessenek a bejárathoz. A mintegy 1500 m2-es 
alapterület hagyományos elhelyezéssel 600 ezer kötetet, tömör raktározással 900—1200 
ezer kötetet képes befogadni. Figyelembe véve a könyvtár jelenlegi állománynagyságát 
(félmillió egység), az évi tízezres gyarapodást, a szabadpolcos terek befogadóképességét, 
s a könyvtár vezetésének azt a rokonszenves politikáját, mely az egyre bővülő állomány 
okozta raktározás problémára nem csak azt a választ ismeri, hogy új meg új raktári szár
nyakat kell emelni a régi mellé, hanem vállalja a felelősségteli, de radikális állománykivo
nást is, tudatosan tervezi egyes dokumentumtípusok mikroformátumban való megőrzését 
is, s számol a ritkán keresett anyag külső elhelyezésével is, nyugodtan nézhetnek az elkö
vetkező évtizedek elébe.

A Zsil utca felől nyílik a szolgálati bejárat a 2189 m2-nyi szolgálati övezetbe; 
a könyvszállító kocsi kifuthat az utcára is, mert se lépcső, se küszöb nem gátolja mozgá
sát. (Biztosak vagyunk benne, hogy egyébként szigorúan ellenőrzik a kocsi kifutását!) 
A földszinten található a nagy anyagigényű sokszorosító (bár felszerelése egyelőre csak a 
reprográfiai szolgáltatásokhoz elegendő) és könyvkötészeti műhely, a fölső három szintre 
pedig a könyvtárosi munkahelyek kerültek. Nagyobb tereket a feldolgozó részlegek szá
mára sem alakítottak ki a dolgozók kívánságára, viszont két-három szobát egységbe foglal
tak a köztük nyitott ajtókkal. A berendezésre, amely Alfa-bútor, nem hallottam panaszt. 
Nincs zsúfoltság a munkahelyeken, egyelőre, bár ahogy erősödik az MKKEKK országos 
szakkönyvtári szerepe, egyre inkább indokolt, hogy visszakapja az egyetem más részlegei
től a számukra ideiglenesen átengedett szobákat. Nem lehet panasz a szociális ellátásra
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sem: minden emeleten zuhanyozó és teakonyha áll a dolgozók rendelkezésére. Gondos
kodtak egy nagyobb étkezőhelyiségről is, de ezt átmenetileg ugyancsak más célokra ren
delte az egyetem; remélhetőleg nem sokáig. Addig meg kell elégedniük a büfével, amely 
— mint már említettem - ,  a szolgálati szárny felől is használható. A racionálisan megfor
mált irodai övezetben nagyon kellemes hatású a lépcső eredeti fakorlátja, s a Dunára néző 
L emeleti tanácsteremben a múltat idézi a könyvtár régi, értékes könyveinek gyűjteménye.

* * #

Türelmet kér minden új épület, így ez is a használótól, könyvtárostól és bírálótól 
egyaránt. A leggondosabb tervezéssel és előkészülettel sem lehet kikerülni a használatba
vétel, a le la k á s ” kisebb-nagyobb döccenőit. Ezért van szükség arra, hogy a könyvtár 
valamennyi munkatársa árgus szemmel figyelje a mindennapi üzemelést, ellenőrizze, mi
ként állják a bútorok, berendezések és felszerelések a gyakorlat próbáját, hogyan válik be 
az állomány és különféle szolgáltatások telepítési rendje, célszerűek-e a használat és a 
szolgálat közlekedési útvonalai stb. stb. Egy bizonyos idő elteltével, ami egy évnél bizto
san hosszabb, de öt évnél biztosan kevesebb, az összegyűjtött megfigyelések és adatok 
alapos elemzése után sor kerülhet, ha szükséges, kisebb-nagyobb módosításokra. Nem 
javaslom, hogy minden fölfedezett hibát, irracionalitást azonnal, s az egésszel való össze
függéséből kiragadva próbáljanak meg kijavítani, mert ezzel esetleg máshol többet árta
nak, mint itt javítanak. Különösen az olvasószolgálati övezetre érvényes ez a tétel, mert 
semmi sem zavaija jobban a használót, mintha nap mint nap ki van téve a könyvtáros 
kísérletező kedvének.

A könyvtár dolgozói nagy próbatételnek voltak alávetve: az új épületben az eddig 
megszokottól eltérő üzemmódot kellett megteremteniük és megszökniük. Nehéz volt 
elsősorban azt a szemléletet kialakítaniok magukban, amellyel a megváltozott elhelyezési 
feltételek között a problémákat megközelíteniök és megoldaniok kell, hiszen közülük 
csak néhánynak volt módja személyes és helyszíni tapasztalatokat gyűjteni arról a kor
szerű egyetemi könyvtári modellről, amely alapját képezte az építész tervező kezébe adott 
szakmai programnak. Ha tart is még a szemléletváltás folyamata, úgy láttam, a nehezén 
már túl vannak. Egyre inkább tudják és érzik, hogy hogyan kell az új épületben, a meg
változott könyvtárban dolgozni.

Szerencséjük volt ám a könyvtárosoknak, hogy olyan építész partnerekre leltek, 
mint M ányi István és Pál Katalin, akik megértették az új könyvtári modell lényegét, s ké
pesek voltak a számára szükséges épületkömyezetet megteremteni. Nem önmaguknak 
akartak emlékművet emelni, hanem hagyták, hogy a funkció, a tartalom szabja meg a 
neki megfelelő formát, s így jutottak el egy, az adottságokhoz képest harmonikus épület
hez. Bár hasznosíthatnák, amit itt tanulságul szereztek, más egyetemi könyvtári építke
zéseken!

* * *
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Információim szerint az épület, beleértve az új szárnyat és a felújított régit, vala
mint a bútorzat 140 millió forintba került; a négyzetméterenkénti 20,7 ezer forint — az 
eredményt tekintve — nem volt kidobott pénz.
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A KÖNYVTÁRÜGY ÉS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK FŐ IRÁNY
ZATAI A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN címmel 1983. március 1 -3  között az Állami 
Lenin Könyvtár konferenciát szervezett. A konferencia több mint 200 résztvevője a jelen
tősebb tudományos könyvtárak és a kulturális főiskolák szakemberei voltak. A résztvevők 
meghallgatták N. Sz. Kartasovr&k. ”A lenini örökség megvalósulása a szocialista országok 
könyvtárügyében” című előadását és a 22 felszólalást. A résztvevők kifejezték meggyőző
désüket, hogy ez a konferencia és az ott elhangzott előadások jelentősen hozzájárulnak a 
szocialista könyvtártudomány problémáinak elemzéséhez. A konferencia ajánlásokat foga
dott el, amelyben megállapították, hogy a Szovjetunióban létrejött egy rendszer, amely a 
szocialista országok könyvtárügyéről és bibliográfiai tevékenységéről tájékoztat; erősödött 
a kapcsolat a baráti szocialista országok könyvtárosaival. A Bibliotekovedenie i biblio- 
grafîâ za rubezom c. lap elősegíti a szocialista országok könyvtártudományának és a 
könyvtárakban folyó gyakorlati munkák mélyebb megismerését. A külföldi könyvtár- 
tudomány tanulmányozásának és a róla való tájékoztatásnak az 1981—1985. évekre szóló 
tervét elkészítette a Lenin Könyvtár. A konferencia résztvevői javasolták, hogy a nagy 
tudományos könyvtárak és a kulturális főiskolák fordítsanak még nagyobb gondot a szo
cialista országok könyvtárügyének kutatására, vonjanak be a disszertációk tematikájába 
olyan témákat is, amelyek a szocialista országok könyvtárügyével és bibliográfiai tevé
kenységével foglalkoznak. A Bibliotekovedenie i bibliográfia za rubezom szerkesztősége 
több elemző jellegű cikket tegyen közzé, valamint olyan cikkeket is jelentessen meg, 
amelyek tükrözik a szocialista országok könyvtári tevékenységének pozitív tapasztalatait 
és fokozatosan szélesítsék a szocialista országokból származó szerzők körét. (R.Á.)
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ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK

KAMARÁS ISTVÁN

Sokismeretlenes egyenlet megoldásához hasonlíthatóak a könyvtáros döntései egy- 
egy mű beszerzéséről, példányszámáról, ajánlásáról vagy éppen selejtezéséről. Ha csak a 
legfontosabb tényezőket vesszük is figyelembe, akkor is legalább ötismeretlenes egyenle
tet kell megoldania a könyvtárosnak, amennyiben a szóbanforgó megítélendő érték mű
vészi alkotás. A mű esztétikai értéke, politikai megítélése, lehetséges olvasóinak köre (vár
ható olvasottsága, kedveltsége), a könyvtár gazdasági helyzete és a könyvtáros ízlése olyan 
tényezők, amelyek bármelyikének figyelmen kívül hagyása az olvasóra és a könyvtárosra 
nézve egyaránt komoly következményekkel járhat. Hogyan képes a könyvtáros arra, hogy 
ilyen kacifántos egyenleteket ’’fejben” megoldjon? Képes-e arra, hogy a rendelőjegyzék 
felett görnyedve mindig valamennyi tényezőt figyelembe vegye? Milyen következmények
kel járhat egyes tényezők figyelmen kívül hagyása? Mennyire válhat rutinszerűvé ez a rop
pant bonyolult döntési tevékenység? Átérzik-e eléggé a könyvtárosok munkájuk összetett
ségét, tudatosan végzik-e ezt a tevékenységet? Ilyen és hasonló kérdések megválaszolását 
tűztük ki célul az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ Olvasáskutatási 
osztályán, amikor a könyvtáros értékközvetítői tevékenységét kezdtük el vizsgálni. Jelen 
tanulmány ebből az adósságból próbál valamit törleszteni.

A sokismeretlenes egyenletet -  meglehetősen önkényesen ugyan, de talán indokol
tan, hiszen a "kevesebbről többet”  elvet próbáltam érvényesíteni -  háromismeretlenesre 
leegyszerűsítve azt próbáltam megvizsgálni, hogy a közművelődési könyvtárakban dolgo
zó, felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosoknak milyen elképzeléseik vannak a 
magyar olvasóközönségről, hogyan működik esztétikai mércéjük és politikai érzékük, 
amikor könyvtáruk értéktárának alakítása során döntéseket kell hozni. Ez a három muta
tó  egyben a könyvtárosok értékrendjét is jellemzi, legalábbis, ami értékrendjük működé
sét, gyakorlati alkalmazását illeti.

Első lépésként egy eléggé egyszerű mérőműszert használtam: ötvenkét művészi alko
tást, szerzőt, műfajt kellett elhelyezni egy háromdimenziós kategóriarendszerben: esztéti
kai értékük, elteijedtségük és politikai megítélésük alapján. Azt a kategóriarendszert alkal
maztam, amelyet a könyvtárosok is ismerhetnek a Kultúra és Közösség 1981.1. számában 
megjelent Êrtékes-e a deviáns című írásomból. A napi gyakorlatban a könyvtárosnak, 
(illetve a döntéshozó könyvtáros kollektívának) egyrészt egy igen-nem-típusú (beszerez-
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zűk-e vagy sem) másrészt egy mennyiség-típusú (hány példányban) döntést kell hozni. 
Ez bizonyos tekintetben könnyebb, más vonatkozásban nehezebb, de mindenképpen más, 
m int megtippelni, hogy milyen 1) a mű politikai megítélése (a támogatás vélt mértéke 
alapján három kategóriába kellett sorolniuk a műveket); 2) esztétikai értéke (értékes, 
közepes értékű, értéktelen minősítéseket kértünk); 3) a mű ismertsége, olvasottsága (tö
meges, közepes, kis csoportra terjedő kategóriákba kellett elhelyezni a műveket). Annak, 
aki nemigen gondol ezekre a szempontokra, hanem csak rutinból, vagy ’’érzéssel” dönt, 
persze meglehetősen nehéznek bizonyult ez a művelet, ez volt vizsgálódásom első tanul
sága.

Hetven könyvtáros ajánlotta fel segítségét: zömmel városi, nagyközségi és nagyüze
mi könyvtárak vezetői, módszertanosai és olvasószolgálatosai, valamint néhány SZMT 
központi könyvtárban dolgozó kolléga. A nők és a férfiak aránya három az egyhez volt, 
kétharmadrészük 30—40 év közötti, a többiek inkább fiatalabbak.

Érték és lépték

A legnehezebb feladat a művek, szerzők, műfajok léptékének, vagyis elterjedtség 
körének megítélése volt. Még nehezebb lett volna, ha a mű hatókörét kellett volna meg
állapítani, ha az olvasottságon (nézettségen, hallgatottságon, ismertségen) kívül a kedvelt- 
séget is figyelembe kellett volna venni. Jogos lett volna, hiszen az egyébként tömeges 
(mert a felnőtt lakosságnak legalább 30%-a által olvasott) elterjedtségű regények
nek ma már olyan alacsony a kedveltségi mutatójuk (vagyis annyira alacsony olvasóik szá
mához képest a kedvelőik, a műveiket magasra értékelők száma), hogy csupán olvasóik 
széles köréről lehet beszélni, nagy mértékű népszerűségükről, nagy hatókörükről már nem.

Az elterjedtség, az olvasottság meglehetősen ’’egydimenziós” mutatója az ’’érték 
léptékének”, hiszen két ugyanakkora olvasói kör egészen különböző összetételű lehet. így 
fontos szempont (és az érték beszerzéséről döntő könyvtárosnak ezt is figyelembe kellene 
venni) a kör homogeneitásának (más oldalról heterogén voltának) mértékét is. Másképpen 
fogalmazva: a könyvtárosnak tudnia kellene azt is, hogy elsősorban kik között számíthat 
olvasókra a könyvtárba kerülő mű. Ugyancsak fontos mutatója az elterjedtségnek és a 
hatókörnek is a kör szűkülésének vagy bővülésének tendenciája és üteme, tehát a jelenség 
időbeli alakulása.

Ebben a vizsgálódásban csupán a mű (szerző, műfaj) elterjedtsége felől érdeklőd
tünk. Háromféle lehetőség közül választhattak a könyvtárosok: tömeges (a felnőtt lakos
ságnak több mint egyharmadára kiterjedő) — már nem, vagy még nem tömeges — csak kis 
körre (a felnőtt lakosság egytizedére sem) terjedő olvasottság, nézettség, hallgatottság. 
Az olvasóismeretre voltunk elsősorban kíváncsiak, de az olvasót nem csak olvasmányai, 
hanem kedvenc filmjei, tévéműsorai, színészei, zeneművei is jellemzik, ezért a megítélen
dő értékek (a továbbiakban ezt a kifejezést fogom használni) között nem csak regények 
és költemények, írók és költők, hanem olyan művek, műfajok és jelenségek is szerepeltek, 
mint a magyar nóta, az átlag krimi, az átlag sci-fi, a táncházak, Beethoven szimfóniái, a 
Mozgó Világ, a rádió politikai kabaréi, a Latjelenség, a Nem  kell mindig kaviár
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című tv-sorozat, diáklapok szépirodalmi alkotásai, happeningek, pornográfia. Ne feledjük, 
az elsősorban irodalmi értéket közvetítő könyvtáros olyan olvasóknak is partnere, akik 
elsősorban nem olvasók, hanem tv-nézők, rock-zene kedvelők, magyar nótáért rajongók.

Az ötvenkét érték közül mindössze négy olyan akadt, amelynek léptékét a kérde
zettek egyöntetűen jól ítélték meg (Berkesi és Szilvási regényeit, H ofi Géza műsorait és 
a Nem kell mindig kaviár című tv-sorozatot), ezzel szemben tizenöt érték megítélésénél 
igen nagy volt a szóródás. Egy átlagos sci-fi elterjedtségét kilencen egészen kicsi, harmin
cán tömeges léptékűnek képzelik, és csak harminchármán ítélik meg helyesen ennek a 
műfajnak az elterjedtségét. Hasonló mértékű a szórás (és a ”mellélövés”) a Biblia, a 
Makra, az Elfájta a szél, a Száll a kakukk fészkére,* Kálmán operettek esetében is. Regé
nyek esetében már azért is elgondolkodtató az ilyen mértékű bizonytalanság, hiszen jó 
néhány olvasáskutatás (elég most talán csak az Élményalakzatok I. adatbankjára utalni) 
meglehetősen pontos adatokat közöl ezeknek a műveknek az elterjedtségéről. Hetven 
közül tizenkilencen érzik a Makra olvasottságát tömegesnek, tizen pedig csak kis körre 
terjedőnek. (Holott 1973-ig a könyvtártagoknak 19%-a olvasta az 1971-ben megjelent 
művet, aminek alapján a felnőtt lakosságban legfeljebb 20-25%-ra lehetne becsülni ennek 
a műnek az olvasottságát, ám mindenképpen többre 10%-osnál.) A Biblia elterjedtségét 
tizenhatan vélték tömegesnek, és tizenkilencen csak kis körre terjedőnek. (Holott csak, 
illetve már a lakások egyötödében található meg ez az alapkönyv), összesen hét ilyen, 
alá- és folébecsült érték szerepelt az ötvenkettő között. Négy érték (az Angi Vera című 
film, a Micimackó, a Húsz óra és -  ez a legsúlyosabb tévedés — a Gyökerek című tv
sorozat) körét a valóságosnál jóvei kisebbre, tizenkilenc (!) érték körét pedig a valóságos
nál jóval nagyobbra becsülték a könyvtárosok, közöttük ilyenekét mint József Attila 
Ódája, A nagy utazás, az Iskola a határon, Pilinszky költeményei, A látogató, a punk- 
rock zene, Petri György legújabb versei. Meglepő, hogy Magyarországon vagy magyar 
nyelven ki nem adott regények olvasottságát is többen közepes mértékűnek ítélték. 
Pilinszky olvasottságát heten, O ttlik regényét öten, Örkény műveit tizenegyen ítélik — 
helytelenül -  tömegesnek. Huszonegy könyvtáros úgy érzi, hogy a pornográfia elterjedt
sége Magyarországon tömeges, hatan pedig a harmadik csatorna "exkluzív” sztereo-hang- 
játékainak hallgatottságát ítélik tömegesnek.

Mindent összevetve: a lépték megítélése az esetek nagyobb részében ’’föléhord”, 
im it persze valamiféle pedagógiai optimizmussal is lehet indokolni, de a roppantul bi
zonytalan ’lépték-érzék” magyarázata korántsem merülhet ki ebben. A könyvtárosok 
olvasóképe, olvasóismerete korántsem kielégítő, ennek egyik oka feltehetően az oktatás 
nem kielégítő színvonala. A könyvtárosok -  ezt másféle vizsgálatok is érzékeltették, — 
meglehetősen különbözőképpen képzelik el az ’’átlagolvasót”, és ez még természetes is, 
a baj az, hogy eléggé kevesen látják mögötte a sokféle olvasót. Megtéveszti a könyvtáro
sokat a művek példányszáma, vagy meg sem tévesztheti, de nem is segítheti, hiszen éppen 
a szépirodalmi műveket kiadók egy része ’’csak azért sem” tünteti fel ezt az adatot a ko
lofonban. A könyvtárosok egy részét a sok esetben eléggé gyorsan levonuló, és végül is 
csak az olvasók kisebb részét érintő divathullámok tévesztik meg. Nehezítheti a lépték 
megítélését az elterjedés ütemének változása, és nem számolnak eléggé az olvasási telített
ség bekövetkezésével sem. Természetesen eltorzíthatják a valóságos képet a különféle
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”kell”-ek: amiről úgy érezzük, hogy azt egy művelt olvasónak ismernie kell, arról köny- 
nyebben elképzeljük, hogy már sokan ismerik is. Többeket a kötelező olvasmányok zavar
nak meg, mert nem számolnak azzal, hogy mióta és milyen iskolatípusban azok. Sokszor 
éppen saját értékkiválasztási gyakorlatuk szolgálhat rossz kiindulópontul, amennyiben az 
rendre alá- vagy föléhord. Nem lehet mentség a könyvtárosnak -  legfeljebb enyhítő körül
mény -  hogy valószínűleg a könyvkiadás és a könyvteijesztés sem dicsekedhetne sokkal 
jobb eredménnyel a lépték megítélésében. (Amint azt jó néhány példányszám-megállapí- 
tás is bizonyítja.)

Az esztétikai megítélés

Ez sem könnyebb feladat, hiszen itt sem lehet csalhatatlanságot biztosító mércét 
kézbeadni. Nem csak a többféle esztétikai megítélés vagy a viták zavarhatják a könyvtá
rost, legalább ennyire a megfellebbezhetetlen kinyilatkoztatás, illetve a megítélés hiánya 
is. Az esztétikai érték természetét jól ismerő könyvtárosok számára közhely az érték tár
sadalmi meghatározottsága, a változó mérce, a műítészek közötti megegyezés hiánya. 
Az ötvenkét érték esztétikai színvonalának megítélésében mutatkozó szórás mértéke 
mégis zavarba ejtő* hiszen közülük mindössze Pilinszky költeményeinek, Örkény egyper
ceseinek, József Attila Ódájának, a Bibliának, A  Mester és A  nagy utazás
nak és Beethoven szimfóniáinak esztétikai megítélése volt egyöntetűen helyes. Nyolc 
érték esetében egészen nagy, tizennégy érték esetében pedig eléggé nagy volt a szórás az 
esztétikai érték megítélésében. Néhány jellemző példa: a magyar nótát négyen értékesnek, 
negyvenen értéktelennek, a rádió politikai kabaréit heten értékesnek, tizenhármán érték
telennek, a szájhagyomány útján terjedő politikai vicceket négyen értékesnek, huszon
hármán értéktelennek, a Mozgó Világot harmincketten értékesnek, harminchármán köze
pes értékűnek, József Attila költeményeit Koncz Zsuzsa előadásában négyen értéktelen
nek, harmincán értékesnek, Petri György legújabb költeményeit öten értéktelennek, 
tizenhatan közepes értékűnek, tízen értékesnek, Illés Béla regényeit öten értéktelennek, 
harminckilencen közepes értékűnek, húszán értékesnek tartják.

Az első tanulság, amit leszűrhetünk az, hogy a könyvtárosok az irodalmi értékek 
megítélésében kevésbé bizonytalanok, mint az egyéb művészeti ágak alkotásai esetében. 
Négy értéknek tulajdonítanak a valóságosnál alacsonyabb esztétikai értéket, ám ezek kö
zül három alig-alig hozzáférhető, és így az esztétikai értékítélet feltehetően nem közvetlen 
élmény alapján született, hanem a "bűnös” távollétében. Természetesen nem alkalmaz
ható ez a magyarázat a negyedik mű, az Iskola a határon esetében. Harminckilencen tart
ják értékesnek, tizenkilencen közepes értékűnek, tizenketten pedig tartózkodnak. Nem 
magyarázható konzervatív ízléssel sem, hiszen A Mester és Margaritát közülük egy kivétel
lel mindenki értékesnek tartotta. Valószínűleg a regény körüli hallgatás bizonytalanította 
el a könyvtárosokat is (és kevésbé tűnik valószínűnek az a magyarázat, hogy a válaszolók 
háromnegyedét kitevő nők számára idegennek tűnhet a "katonás” tematika).

A túlértékelt nyolc érték között négy regény is szerepel. Elgondolkodtató, hogy 
ketten Berkesi és Szilvási regényeit is értékesnek tartják, de az is, hogy húszán és tizen
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nyolcán közepes értékűnek. Még meglepőbb Illés Béla regényeinek esztétikai megítélése, 
ugyanis húszán tartják értékesnek, harminckilencen közepes értékűnek és öten értéktelen
nek. Az is elgondolkodtató, hogy a Gyökerek című tévésorozatot heten tartották értékes
nek és csak négyen értéktelennek. Ugyancsak heten helyezték Beethoven szimfóniái és a 
Bulgakov-regény mellé a rádió politikai kabaréit vélt esztétikai értéke alapján. Érdekes az 

Elfújta a szél értékelésének alakulása is: hárman tartják értékesnek, huszonnégyen köze
pes értékűnek, negyvenegyen értéktelennek.

Mi lehet annak az oka, hogy a könyvtárosok több esetben tulajdonítanak a valósá
gosnál magasabb, mint alacsonyabb esztétikai értéket a művészi vagy annak vélhető alko
tásoknak? Bizonyára szerepet játszik ebben az a nézet, mely szerint amit megjelentetnek, 
az valószínűleg értékes is, de számolhatunk ”a nép szava Isten szava” elv működésével is. 
Ezt igazolja az ellenpróba: ami tiltott, az csak rossz lehet. Számolnunk kell azzal is, hogy 
az úgynevezett ’’szocialista eszmeiségű” műveket ideológiai okokból sokan felértékelték, 
örvendetes viszont a modem irodalom iránti nyitottság, még a kritika által vitatott művek 
esetében is, hiszen Csalog Zsolt szociográfiáit negyvenen tartják értékesnek, huszonketten 
közepes értékűnek és tizennégyen tartózkodnak, Esterházy regényeit harmincnégyen ér
tékesnek, huszonötén közepes értékűnek és tizenegyen tartózkodnak.

A könyvtárosok és a művelődéspolitikai megítélés

Ebben a tekintetben valamivel nagyobb a bizonytalanság, mint az esztétikai érték 
megítélésében. Érthető is, hiszen itt jóval kevesebb a fogódzó: nincsenek listák, kevés az 
egyértelmű megnyilatkozás. Sok mű művelődéspolitikai státusa változik, gondoljunk csak 
olyan értékekre, mint a Rozsdatemető, H ofi munkássága, Pilinszky költeményei, a Mici
mackó, A  Mester és Margarita, a táncház, Weöres művei a vizsgáltak közűi. A támpontok 
— a példányszám, a díjak, a Népszabadság kritikái, a tananyagba emelés, olvasómozgalmi 
pályázatok listái, tv-adaptáció, a művelődéspolitikai jelentőségű áttekintések — egyenként 
eléggé megtévesztőek lehetnek, az viszont eléggé ritka, hogy az értékközvetítő egyszerre 
három-négy, egymást erősítő támpontot vehetne figyelembe.

A művelődéspolitikai minősítés megítélésében (hiszen ez volt a feladat, és nem az, 
hogy maga a könyvtáros — művelődéspolitikusnak képzelve magát — melyik kategóriába 
sorolná a művet!) kevesebb esetben tapasztalhattam nagy szórást és több alkalommal 
(tizennégy érték esetében) egyöntetűen helyes megítélést, mint az esztétikai érték meg
állapítása esetében. Ugyanakkor nagyobb volt a valóságosnál nagyobb támogatást és a 
valóságosnál kisebb támogatást érzők, mint az esztétikai értéket vagy értéktelenséget el- 
túlzók aránya, örvendetes, hogy ez esetben is az irodalmi művek megítélése sikerült job
ban. Helyesen ítélte meg csaknem mindenki a Makra, a Húsz óra, az A Mester és Marga
rita, a Micimackó, a Nagy utazás, az örkény-egypercesek, a Weöres-költemények, az 
Illés-regények és a Rozsdatemető művelődéspolitikai pozícióját. Nagyon bizonytalanok 
voltak viszont a Csalog-szodográfiák, a Száll a kakukk fészkére, az Esterházy-, a Berkesi-, 
a Szilvási- és a Konrád-regények, a sci-fi, Latinovits tevékenysége és a punk-rock politikai 
megítélésének megállapításában. A Konrád-regények esetében volt a zavar a legteljesebb:
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tizenheten a támogatott, harminchármán a tűrt, hatan a tiltott kategóriába sorolják, tizen
négyen pedig tartózkodnak.

Sokan a valóságosnál szigorúbban ítélik a ’’művészetpolitikát” , pontosabban, a mű
vészetet megítélő politikát; talányos módon csaknem mindig népszerű, tömeges léptékű 
értékek esetében. Hogy miért gondolják József Attila Ódájáról ketten, a Gyökerek soro
zatról tizenhármán, Hofi Géza tevékenységéről huszonkilencen, Lázár Ervin meséiről 
tízen, a Koncz Zsuzsa énekelte József Attila versekről tizenegyen, és ami még meghökken- 
tőbb, Szilvási és Berkesi regényeiről negyvenen, valamint a Nem kell mindig kaviár soro
zatról negyvenketten, hogy csak a második fokozatba (a mérsékeltebben támogatott mű
vek közé) tartoznak, arra elég nehéz magyarázatot találni. Többen feltehetően úgy okos
kodnak, hogy az esztétikailag vitatható értékű művek -  mint mondjuk, Berkesi és Szil
vási regényei, és a tv-sorozatok -  nem lehetnek erősen támogatottak, ám megfeledkeznek 
a támogatás (félre nem érthető) mértékéről. Még nehezebb annak a magyarázata, hogy 
vajon miért érzik úgy heten az egyébként eleinte valóban csak mérsékelten támogatott 
Kesey-regényről, hogy ez is a ’’tiltott gyümölcsök” egyike.

Jó néhány példa van az ellenkezőjére is, a támogatás felnagyítására. Az még csak 
hagyján, hogy a Bibliát tizenhatan, a Mozgó Világot huszonegyen, Csalog Zsolt szociográ
fiáit harmincötén, Ottlik regényét negyvenhatan, az amatőr színjátszók produkcióit negy- 
venhatan érzik erősen támogatottnak, de hárman az Elfújta a szélt is (tizennyolcán pedig 
a második fokozatba sorolják), hatan Petii György legújabb költeményeit is (tizenkilen
cen úgy érzik, csak a második fokozatba sorolhatók), nem zavartatva magukat attól, 
hogy ezek a művek a nagyközönség számára nem hozzáférhetőek. Az ilyen vélemények 
egy ’’ami megjelenik, az támogatott’’-típusú gondolatmenet következményei lehetnek. 
A könyvtárosok egy része a támogatás és a tűrés, másik részük a tűrés és a tiltás között 
nem érzi a különbséget. Bonyolítja a helyzetet a helyi (megyei, városi, községi) értékren
dek működése is. Ezt leginkább a könyvheti és egyéb rendezvények szervezésekor érzik 
a könyvtárosok, amikor meglepődve hallják, hogy egyik vagy másik író, újságíró, kritikus, 
társadalomtudós mindenhová meghívható, csak megyéjükbe, városukba nem. Kialakulhat
nak természetesen könyvtári és könyvtárhálózati értékrendek is, olykor például a tanácsi 
és a szakszervezeti hálózatban is egészen különbözőek.

A zavar okát a nem kellő tájékoztatásban és a nem megfelelő tájékozódásban látom. 
Ha valakiről vagy valamiről vitatkoznak, ha valamit vagy valakit megbírálnak, akár csak 
esztétikai fogyatékosságaiért, ’le n t” ezek az értékek — félhivatalosan — gyorsan átkerül
hetnek a tűrt vagy tiltott kategóriába. A könyvtárosok gyakran elfeledkeznek arról, hogy 
joguk és kötelességük is a tájékozottság. Sokat javíthatna a helyzeten, ha megnövekedne 
a nyilvánosság alapterülete, ha szaporodna a fórumok száma, ahol gyakorta szó eshetne, 
eszme cserélődhetne az értékek megítéléséről és a megítélés változásáról. Ilyen fórum le
hetne maga a könyvtár is. Alaposabb tanulmányozás tárgya kellene legyen — a képzésben 
és a továbbképzésben is — az, hogy sokféle esztétikai érték áll szemben többféle állam- 
polgári és olvasói értékrenddel, mindeme sokféleség pedig bizonyos értékeket előnyben 
részesítő, a marxista értékrend hegemóniájával jellemezhető művelődéspolitikánkkal, 
amelynek a demokratizmus is fontos jellemzője, amiről a Társadalmi Szemlében megjelent 
nagyjelentőségű dokumentumban ez olvasható: ”A politika intézményei minél széleseb
ben fejezzék ki a társadalomban meglevő vélemény- és értékmozgásokat, és azt, hogy 
ezeknek kifejeződési tere is legyen.”
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A MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE 
HALASZTHATATLANNA VÁLT 

(Hozzászólás Ágoston Mihály: Az országos műszaki szakirodalmi 
tájékoztatás helyzete és fejlesztése c. tanulmányához)*

HÉBERGER KÁROLY

Ágoston Mihálynak, az Országos Könyvtárügyi Tanács ülésén is megtárgyalt tanul- 
mánya nagy jelentőségű a hazai műszaki tájékoztatásügy helyzetének leírása és a meg
teendő intézkedések szempontjából egyaránt. A tanulmány legnagyobb érdeme korszerű
sége s azon módszerek és eljárások felvázolása, amelyekkel a műszaki információs rend
szer kiépíthető. A tanulmányban közreadott helyzetkép azonban nem mindenben kielé
gítő; egyes részletek alaposabb kifejtése szükséges, éppen a megteendő intézkedések érde
kében. E hozzászólásban néhány problémásnak vélt részletnek a kifejtésére vállalkozom.

* * *

A szerző, nagyon helyesen, az MSZMP Politikai Bizottságának a tájékoztatás hazai 
helyzetének negatív megítéléséből indul ki. Ez az a magasszintű állásfoglalás, amelyre 
építeni lehet és kell. A párthatározatok (elsősorban a tudománypolitikai irányelvek) 
ugyanis megállapították, hogy a kutatóhelyek informáltsága nem kielégítő, korszerűtle
nek az információs eszközök stb., tehát tenni kell a helyzet megváltoztatása érdekében.

A szerző, az információszolgáltatás várható fejlődésének vázolása során megállapít
ja: ” . . .  a döntések, a KF és általában minden tevékenység információs megalapozása 
múlhatatlan követelménnyé vált.” Ha ez igaz is a fejlett országokra nézve, sajnos egyálta
lán nem jellemző hazai viszonyainkra. Nemcsak a párthatározatok állapítják meg az in
formáció-hasznosítás terén fennálló elmaradásunkat, hanem nap mint nap találkozunk az 
információk lebecsülésével, az informatikai problémák leegyszerűsítésével, s az informá- 
ciónak^mint költségtényezőnek a fejlesztési tervekből való kihagyásával. Lássunk néhány 
egészen friss példát.

Az ipari miniszter a közelmúltban felvázolta az ipar fejlesztésének irányait, a leg
fontosabb célokat.1 Megállapította: ”Az eredményes alkalmazkodás érdekében állandóan 
lépést kell tartanunk a nemzetközi műszaki fejlődési irányzatokkal.” Később még preg
nánsabban jelölte meg a feladatot: ”Az innovációs tevékenységben mutatkozó egyenet
lenségeket fel kell számolnunk, és a piaci szabályozó mechanizmusokat kell olyanná ten
nünk, hogy a vállalatok ”éhesek” legyenek a tudományos és technikai haladás eredményei

♦Könyvtári Figyelő. 1982. 6. sz. 590-604 . p.
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iránt, és létkérdéssé váljon számukra azok leggyorsabb hasznosítása.” A szakemberek tud
ják, hogy ezeket a feladatokat információk nélkül megvalósítani lehetetlen. Nagy mérték
ben megkönnyítette volna azonban az információs szolgáltatások fejlesztési feltételeinek 
megteremtését, ha erre vonatkozó utalás is lenne a miniszteri expozéban. Nem egyedi je
lenséggel állunk szemben: bár a feladatok megoldása nyilvánvalóan lehetetlen az infor
mációk beszerzése és felhasználása nélkül, az ehhez szükséges feltételek előirányzásáról 
azonban sehol sem ejtenek szót.

A Művelődési Minisztérium országos vitára bocsátotta a felsőoktatás fejlesztésének 
irányelveit.2 Hibáztatni kell a dokumentum készítőit, mert a könyvtár szerepével messze 
nem kielégítően foglalkoznak, holott a 2000-ig terjedő időszakra vonatkozóan bizony 
meg lehetett és meg kellett volna fogalmazni a tudományos kutatómunka igényét a kor
szerű információs rendszer iránt.

Lehetne a példákat tovább sorolni. Egyes intézmények, iparágak fejlesztési tervei
ben gyakran még utalás sincs a feladataik ellátásához szükséges információk beszerzési 
forrásaira, az információs eszközökre és az informálódás költségeire. Ezért ki kell monda
nunk, hogy a hazai gyakorlatban fordulatot kell elérni az információk feltárása és haszno
sítása terén.

* * *

Ágoston azt hja: ”A szolgáltatások tartalma esetlegesen igazodik az igényekhez, 
előállításuk technológiája lassú ütemben korszerűsödik. A legtöbb szakterületen közel 
húszesztendős a késés.” Később a tanulmányban megtaláljuk az elmaradás szubjektív 
okait, úm. a fogyasztói szokások elmaradottak, a vezetők informálódása gyengélkedik, 
a szakemberek képzéséből hiányzik az információ jelentőségének ismertetése.

Feltétlen érdemes ezeket az okokat részletesebben is megvizsgálni. Az alacsony 
igényszintben van a problémák gyökere. Hazai információs szolgáltatásaink még messze 
nincsenek kihasználva, noha színvonaluk s főleg merítési bázisuk a külföldihez képest el
maradott, s ezért jogosan bírálhatók. De miért alacsony a szakemberek információs igény
szintje? Egyik fontos tényező mindenképpen az, hogy az informatika egyes jelenségeit 
(az információk mennyiségi növekedése, a szakirodalom szóródása stb.), kialakult mód
szereit (referáló, indexelő kiadványok, összefoglaló szemlék, gyorsindexek, számítógépes 
tájékoztatás stb.) és új eszközeit (reprográfiai produktumok, adattárolók és visszakérésük, 
új információhordozók stb.) éppen a legmagasabb szintű kutatók nem kezelik fontossá
guknak megfelelően. Mindezek igazolására közlünk néhány példát.

E sorok írója javaslatot juttatott el az MTA elnökéhez, hogy az informatika prob
lémakörét tűzzék az Akadémia következő közgyűlésére.3 Az Akadémia elnöke udvarias 
válaszában megköszönte a javaslatot, majd közölte, hogy az 1980. évi közgyűlés teljes 
tisztújítással egybekötött, ciklust záró ülés lesz. A felkészülés e programnak megfelelően 
folyik, így nincs lehetőség annak megváltoztatására. Majd így folytatta: ”Más akadémiai 
fórumon történő tárgyalása sem látszik — jelenleg — aktuálisnak, egyrészt mert a téma
kört az elmúlt években kétszer is vitatták akadémiai ankét keretében, másrészt az MTA 
Könyvtára által a közeljövőben indítandó gépi tájékoztatási szolgáltatás tapasztalataihoz 
is hosszabb idő kell.”
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A válasznak az ankétokra utaló része azt a benyomást keltheti, hogy íme, foglalkoz
tak már vele. Tehát rendben van minden a kutatás területén az informatika szempontjá
ból? Dehát éppen ez az; hiszen nincs minden rendben! Nem kielégítőek a kutatás módsze
rei, a disszertációk opponensei nem kérik eléggé számon a jelöltektől a szakirodalom is
meretét. A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában sokféle vizsgálat foglalkozott a 
disszertációk hivatkozásaival.4 Itt csak annyit említünk, hogy a kutatók egyes dokumen
tumfajtákat egyáltalán nem használnak kutatásaik során. (A vizsgálatok alapján ki lehet 
jelenteni, hogy sok olyan kutató van hazánkban, aki nem ismeri szakterületének külföldi 
és hazai referáló kiadványait, nem látott még soha mikrofilmlapot, nem volt a kezében 
szabadalmi leírás és nem ismeri az Egyetemes Tizedes Osztályozást, legalábbis annak saját 
munkája szempontjából hasznosítható finomságait.)

A közelmúltban egyik professzorunk adatokat kapott az MTA SZTAKI online szol
gáltatásától, s teljesen elégedett volt a korszerű módszerrel. Ez egyedi eset. Miért nem fo
galmazódik meg az információs igény a kutatók többségének részéről? Az indokolt, meg
alapozott igényeket nyilvánvalóan ki kellene elégíteni, ami másfelől a fejlődés mozgató
rugójává válhatna.

Az MTA elnöksége a legutóbbi időben megszüntette több folyóiratát. A kiadványok 
csökkentésének több oka volt. Egyik (talán nem a legdöntőbb) a lapok késedelmes meg
jelenése. Ismét egy gyenge láncszem az információs folyamatban. Képtelenek vagyunk el
érni, hogy tudományos folyóirataink pontosan, időben, s ne egy-két éves késéssel jelenje
nek meg. A nyomdák számára a külföldi bérmunka és a reklámcímkék, prospektusok 
gyártása kifizetődőbb, mint a tudományos kiadványok előállítása. Ez is az információk 
lebecsülésének egy tényleges és látványos megnyilvánulása.

Már több mint két évtizede felismerték az illetékesek, hogy a vezetők képzésében és 
továbbképzésében hatalmas tartalékok rejtőznek a népgazdaság eredményeinek fokozása 
szempontjából. Mégis, a legutóbbi időkig a vezetőképzésben nem folyt szervezetten infor
matikai oktatás. EUsmerésre méltó az OMIKK kezdeményezése ezen a téren, még akkor 
is, ha az oktatás tartalma és módszerei bírálhatók. Ez a pozitív példa könyvtári-informá
ciós oldalról jövő kezdeményezést mutat be, s ez nagyon is jellemző. Nem az lenne a ter
mészetes, hogy az igény a felhasználók oldaláról indulna ki?

Nem tudunk kellően előrelépni a mérnökhallgatók irodalomkutatási oktatásában 
sem. A miniszteri utasításban megjelölt óraszám kevés az anyagban való elmélyedéshez, 
s éppen a legkorszerűbb számítógépes tájékoztatás bemutatására nem marad idő. Talán 
nem érdektelen itt közölni, hogy amikor a rektor bejelentette a szakirodalmi ismeretek 
kötelező tárgyként való bevezetését az egyetemi tanácsülésen, az egyik professzor meg
jegyezte: odajutottunk, már azt is tanítani kell az egyetemen, hogyan kell a könyvet a 
polcról levenni. S bár azon nyomban sikerült megmagyarázni, hogy nem azt kell tanítani, 
hogyan kell levenni, hanem azt, hogy melyiket, az eset nagyon jellemző. A legutóbbi idő
ben újabb veszélyes érveket találtak ki. Ezek lényege, hogy az irodalomkutatásra csak a 
fejlesztő mérnököknek van szükségük; ők a hallgatók 10—20%-át teszik csak ki, s ezért 
nem érdemes a kérdéssel foglalkozni.5 A helyzet illusztrálására be kellett mutatnunk ezt 
a legújabb ’’belső” nehézséget.

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



A műszaki tájékoztatás . . . 55

Ennyi példa talán elegendően bizonyítja, hogy az igényszint alacsony volta az oka a 
jelenlegi, elmaradott helyzetnek.

* * *

Ágoston tanulmányából nem elég világos, hogy a műszaki tájékoztatás, illetve az in
formációs rendszer mely intézményekből fog állni. Az információ áruként való bemutatá
sakor a szerző példaként hozza fel, hogy az 1983. évi tőkés folyóiratrendelések központi 
csökkentése ” . . .  az önállóan kezelt vállalatok elemi érdekeit sértette.” Ebből az tűnik 
ki, hogy a vállalatok is információk gyűjtésére és feldolgozására rendezkednek be. Ha pe
dig nem, milyen sérelem érte őket, ha a tényleges ’’főhivatású” információs intézetek pon
tosan nyújtják szolgáltatásaikat? Ez a probléma nagyon lényeges. Ha az informatikát el
fogadjuk szakmának, akkor nyilvánvaló, hogy az információk feltárása, áruként való keze
lése szakértelmet igényel; ezt pedig általában nem lehet az egyes vállalatoknál biztosítani, 
mert máskülönben fenyegetnek a kisipari módszerek. S akkor még nem említettük a szük
séges dokumentumbázist. A vállalatokkal mindezt megértetni nem lesz könnyű. Pedig 
egyszerű: a dolgozóknak a munkavégzéshez (sok egyéb feltétel mellett) testi és szellemi 
táplálékra egyaránt szükségük van; a vállalatok nem óhajtják saját maguk előállítani a táp
lálékot (nem termelnek burgonyát, nincs húskombinátjuk stb.), mert nyilvánvalóan nem 
gazdaságos; miért akarnának a szellemi táplálék előállítására berendezkedni, hiszen ez 
szintén gazdaságtalan.

Nagyon vonzó elképzelés és lényeges előrelépést jelent az információnak áruként 
való kezelése. Érthető az a célkitűzés is, hogy az ’’OMIKK . .  . saját elhatározásából az ár
bevétel megkétszerezését és ennek további lépéseként az Országos Műszaki Könyvtár tel
jes fenntartásának átvállalását tűzi ki célul . . .  megkísérli a költségvetésre háruló magas és 
növekvő tőkés devizaterheket először csökkenteni, majd fokozatosan átvállalni.” Messze
menően egyetértünk a hazai információs termékek külföldi eladásával, és a könyvtár do
kumentumbeszerzéséhez szükséges deviza ily módon való biztosításával. Azzal is egyet
értünk, hogy a vállalatok az információs árukat tényleges értékükön vásárolják meg. Szá
mításba kell venni azonban, hogy az OMIKK információs szolgáltatásait nemcsak vállala
tok, hanem költségvetési szervek, intézmények is vásárolják. Az egyre dráguló informá
ciós szolgáltatásokra az állam aligha lesz képes a költségvetési fedezetet is folyamatosan 
emelni, — különösen annak érdekében nem, hogy az OMIKK, mint vállalat nyereséges 
legyen.

* * *

Szólni kell még a primer dokumentumok szerepéről is. Helyesen állapítja meg a 
szerző tanulmányában, hogy a ” . . . korszerű technikai eszközökkel felszerelt informá
ciós iparban a hagyományos szolgáltatások is fennmaradnak . . .” . Különösen fontos a 
faktográfiai információk szolgáltatásának módja. A műszaki feladatok megoldásához 
szükséges adatok, mint pl. az inercianyomatékok, a keresztmetszeti tényezők, az anyagok 
rézsű-szögei, szögfüggvényértékek, az anyagok fajhő értékei stb., stb. egyelőre nincsenek
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betáplálva a számítógépekbe, ezért ezeket ma még a hagyományos primer dokumentu
mokból kell kikeresni. A számítógép persze már első megközelítésben is sokat tud segíte
ni, ha például betápláljuk a memóriájába az ilyen adattárak lelőhelyeit. Mindezt azért 
hangsúlyozzuk, mert a korszerű információs rendszerben is gondoskodni kell a primér 
dokumentumok folyamatos gyarapításáról.

* * *

A tanulmánynak a feltételekkel és lehetőségekkel foglalkozó része túlzottan opti
mista és nem kellően részletes. Egyelőre nem látható, hogy a szükséges beruházások (a 
mikrográfiai, a reprográfiai berendezések, a számítógépes tájékoztatás devizaterhei) mi
ként biztosíthatók, a posta kábelhálózatának korszerűsítése milyen ütemű lesz, s nem 
utolsósorban az NTMIR fejlesztése és szolgáltatásai hogyan alakulnak.

IRODALOM

1. MÉHES Lajos: Iparunk jövőjéért. = Népszabadság. 41. évf. 1983. szeptember 24. 3 -4 . p.; to
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KURRENS NEMZETI SZAKBIBLIOGRÁFIÁINK HELYZETE

BAJUSZ ÁGNES

A tanulmány a szombathelyi Tanárképző Főiskola tudományos diákköri 
pályázatára készült dolgozat rövidített változata.

'A szakemberek közül sokan tudják, még többen sejtik, hogy a magyar bibliográfia 
ügye milyen gondokkal küszködik. A felhasználók nem gondolkoznak el a problémákon, 
számukra csak a jelenlegi helyzet riasztó. Ezért e dolgozattal célom a figyelemfelkeltés, az 
elgondolkoztatás, hogy a bibliográfia ügye közüggyé váljon, de ehhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy társadalmi funkcióját felismerjük, felismertessük. Számomra a történeti 
kiindulási alap: 1961. Gödöllői Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet.1 (Határozott 
állásfoglalást te,tt a magyar bibliográfia-ügy minden kérdésében.) Ezt követően a legfon
tosabb dokumentum: Fügedi Pétemé tanulmánya2 , melyben nemcsak a problémákat ve
tette fel, de előremutató javaslatokkal is szolgált. Célom Fügedi Pétemé vizsgálatának 
megismétlése volt, hogy ezzel lehetőséget adjak a fejlődés illetve stagnálás kimutatásához. 
A terjedelem szűkössége miatt itt néhány szempontot elhagyok, másokat kevésbé részle
tesen tárgyalok. A vizsgált bibliográfiák felsorolása a jegyzetekben található.

Kurrens nemzeti szakbibliográfiáink és tartalmuk

Ma már elfogadott tény, hogy szükség van kurrens nemzeti szakbibliográfiákra, 
hogy azokat a kurrens nemzeti bibliográfia sem pótolhatja. Egyértelműen tisztázódott a 
kurrens nemzeti bibliográfiával szemben (melynek fő feladata a számbavétel és azonosí
tás, illetve általános jellegű tájékoztatás) a nemzeti szakbibliográfia funkciója. (Egy adott 
tudomány, tudományág, szakterület teljes anyagának regisztrálása nemzeti keretek kö
zött, majd az anyag rendezése és visszakereshetővé tétele a tudomány sajátos igényeinek 
megfelelően.) A teljességben rejlik az a többlet, amit a szakbibliográfiák a nemzeti bib
liográfiákkal szemben nyújtanak. A szakbibliográfia sajátossága, hogy nincs tekintettel az 
információhordozó formai jegyeire (ugyanakkor a nemzeti bibliográfia kiadványtípuson
ként tagolódik). A szakbibliográfiák tartalmát mindig a tudományág és a felhasználó 
igényei szabják meg. A nemzeti bibliográfia válogatási szempontjai szakterülettől függet
lenek (gyakran formai kritériumokon nyugvóak). Amíg a nemzeti bibliográfia a doku
mentumok tartalmi minősítésében szükségképpen egyszerűsít, addig a szakbibliográfia 
feltárása több szempontú, jobban szolgálja a szakember felhasználó igényeit, feldolgozza 
a kapcsolódó határterületeket is. Tehát a nemzeti bibliográfia nem pótolhatja a szak
bibliográfiákat.
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A szakterület elhatárolása

Mi okozza a fő problémákat? Növekszik az információ, az információhordozók 
száma, a tudományok egyre differenciáltabbak, de egyre több új kutatási terület születik, 
folyóiratprofilok fellazulnak, jelentős mennyiségű a szóródó irodalom stb. Az okokkal 
most nem foglalkozunk, csak az eredményt, a jelenséget akarom bemutatni.

Az általános irodalom regisztrálása során szinte valamennyi társadalomtudományi 
bibliográfia feldolgozza a Magyar Tudomány, a Társadalmi Szemle, a Valóság, a Világos
ság, a Művelődési Közlöny anyagát. S ez a többszörös feldolgozás egyrészt munkaidő- és 
erőpocsékolás, másrészt hozzájárul a bibliográfiák késéséhez.

De vannak ennél súlyosabb gondok is. A tudományszak és a résztudomány viszo
nyának elmosódottsága, a feladatok egyeztetésének hiánya az eddig meglévő bibliográfiák 
létének figyelmen kívül hagyása. (Vagy nem is tudnak egymásról?) Mindez nemcsak a fel
dolgozásban okoz párhuzamosságokat, hanem a bibliográfiai kiadványokban is. Már 
Fügedi Péterné felhívta a figyelmet erre. ”A Századokban megjelenő éves történettudo
mányi bibliográfia mellett van külön hadtörténeti és külön munkásmozgalomtörténeti 
bibliográfia is.”3 Az átfedés nyüvánvaló, de a helyzet változatlan. Sőt a Magyar Könyv
tári Szakirodalom Bibliográfiája mellett megjelent a magyar könyv-és sajtótörténet iro
dalma a Magyar Könyvszemlében. A ’’megduplázott” anyag nyilvánvaló. A társadalom- 
tudományon belül a politika áll a dokumentátorok érdeklődésének középpontjában. 
A politika területén négy kurrens nemzeti szakbibliográfia is létezik! 1974-ben indult a 
Társadalomtudományi Információ (folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus kataló
gusa) a FSZEK kiadásában4 . 1978-ban jelent meg a Politikai Vitakör Kiskönyvtára című 
kiadvány (1981-től Reflektor) mely negyedéves friss és jó válogatású cikkbibliográfiát 
hoz, tárgyszavas elrendezése körülbelül ugyanabban a témakörben s ugyanazokat a folyó
iratokat, illetve napilapokat dolgozza fel, mint az előző. 1978-ban pedig a Hajdú-Bihar 
megyei könyvtár indította el a Tájékoztató jegyzék vezetők számára5 c. periodikumot, 
amelyben a feldolgozott folyóiratok, könyvek, napüapok köre nagyjából szintén meg
egyezik az előbb említettekkel. No és van még egy másik kiadvány, a legteljesebb, ezt a 
Politikai Főiskola Könyvtára adja ki cédulaformában. (Jellemzőnek tekinthető, hogy a 
szakirodalom alapján nem tudtam megállapítani az indulás évét.) A választék bősége per
sze gondot okoz, a kisebb könyvtárak esetében dönteni kell, hogy melyiket rendelje meg 
(ez persze attól is függ, hogy melyik létezéséről értesül). Nagyobb könyvtárak általában 
mind a négyet megrendelik, s ezekből építik analitikus katalógusaikat. A katalógusépítés 
újabb problémákat vet fel, mivel az átfedés jelentős, a tárgyszavazás pedig különböző. 
Az egyesítést, illetve a duplikálódott anyag kiszűrését már a könyvtáraknak kell elvégezni, 
nekik kell eldönteniük a tárgyszavakat is.

Vannak más jellegű nehézségek is. Az Állam- és jogtudományi bibliográfia ’’legfris
sebb” kötete az 1973—1976. évi anyagot dolgozza fel; A magyar irodalom és irodalom- 
tudomány bibliográfiája 1977-nél tart a feldolgozásban. A késés jelentős, veszélybe került 
a kurrens bibliográfia alapvető célja a gyors tájékoztatás a friss irodalomról. Ennek át
hidalására indult meg 1980-tól az újdonságértesítő szerepkört ellátó A magyar állami és 
jogtudományi irodalom c. bibliográfia. Tehát a kurrens bibliográfia késése egy újabb
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kurrens bibliográfia létrejöttét teszi szükségessé! Az irodalomtudomány területén is volt 
egy űjdonságértesítő szerepkörű bibliográfia, mely az Irodalomtörténeti Közleményekben 
jelent meg A magyar irodalomtörténetírás címmel 1962 óta, évente. Jelenleg szerepkörét 
a Hungarológiai Értesítő vette át. 1981. évi számában találhatód magyar irodalom bib
liográfiája. 1979. Ezen kívül reménykedhetünk A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája megjelenési ütemének gyorsulásában.

Gondot okozhat a határterületek feldolgozása, pl. az irodalomtudományi bibliográ
fiában ugyanúgy szakcsoport az olvasásszociológia, mint a Magyar Könyvtári Szakiroda- 
lom bibliográfiájában. Átfedések vannak a rokon tudományok területén, pl. a közgazda- 
sági és belkereskedelmi bibliográfiánál azonos tárgyszavak: АВС-áruház, árképzés . . . 
Az anatómiával foglalkozik az orvosi, az állatorvosi és a sportbibliográfia is. De a példákat 
lehetne még sorolni.

Az irodalom szóródását jól példázza a feldolgozott folyóiratok mennyisége és 
milyensége. A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia feldolgozza pl. a Borsodi Szemlét, az 
Építésügyi Értesítőt, Épületgépészetet, Könyvtárost, Könyvtári Figyelőt. A Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája figyeli a Kirakat, a Mezőgazdasági Mérnök, a Sör
gyári Dolgozó, a Vendéglátás című lapokat.

A fenti bibliográfiákat legalább kézbe lehet venni, de a koordinálatlan gyűjtőmunka 
következtében súlyosabb gond is adódik. A legsúlyosabb, hogy bibliográfiáink nem egy 
rendszer részeként működnek. (Beszélhetünk egyáltalán rendszerről?) Vagy ha igen, ak
kor ez a rendszer hiányos, fehér foltokkal tarkított. Ma is vannak ellátatlan szakterületek. 
Bár 1970 óta megjelent a szociológiai és az állatorvosi bibliográfia, ma sincs a pszicholó
giának, filozófiának, földrajznak, biológiának stb. önálló kurrens bibliográfiája. Egyes 
részterületeiket más bibliográfia feldolgozza: pl. a pszichológia esetében

-  a pedagógiai bibliográfia (de csak amennyire témájához kapcsolódik, gyermek- 
és fejlődéslélektan, felnőttnevelés, s erősen válogatva);

-  szociológiai (tömegpszichológiával foglalkozik);
-  állatorvosi (fejlődéspszichológiai szempontok);
-  testnevelési és sport (sportpszichológia);
-  orvosi (klinikai pszichológia).
A részek azonban nem helyettesítik az egészet. A bibliográfia csak egy rendszer 

részeként funkcionálhat megfelelően. Ennek a rendszernek azonban célszerű, tervezett, 
tudatos munka eredményeként kell létrejönni.

Mit mondtak eddig a bibliográfiai rendszerről?
Csűry István (1961): ”A jelenlegi rendszer nemcsak tág teret nyújt a spontaneitás

nak, de teljes mértékben arra épül . . .  Az irodalom hiánytalan nyilvántartása és a társada
lom sokrétű bibliográfiai igényeinek kielégítése csak akkor valósulhat meg tervszerűen, 
és a rendelkezésre álló erőket csakis úgy hasznosíthatjuk ésszerűen, ha az irányításra hiva
tott központi szerv valóban irányít, valóban kezdeményez.”6

Fügedi Péterné (1972): ’’Tudatos, szervezőmunkára van szükség. Az egyes bibliográ
fiák profilegyeztetése, a tervszerű munkamegosztás kialakítása, az egymástól független 
erőfeszítések közösen végzett munkává szervezése sürgősen megoldandó feladat.” 2
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A rendszer mellett foglalt állást Szabó Sándor is (1981): ”A bibliográfiák, így a 
szakbibliográfiák is egymást kiegészítő,egymáshoz igazodó rendszert kellene, hogy alkos
sanak, amely viszont csak akkor működhet jól, ha azt előre megtervezik. A magyar bib
liográfiai munkálatok ma gyakran az egyes érintett intézmények anyagi és szellemi kapa
citásától, a vezetők belátásától, egyes bibliográfusok lelkesedésétől függenek, csak esetle
gesen veszik figyelembe a tényleges szükségleteket és a reális lehetőségeket.5’7

Horváth Tibor pedig így ír a rendszer fogalmáról:” . . .az egyes bibliográfiák úgy kap
csolódjanak egymáshoz, mint a ház tetején a cserepek, egymáshoz illesztve-kötve, egy
mást kiegészítve, hogy a terület lefedése hézagtalan maradjon . . .  E bibliográfiai rendszer 
. . .  az emberiség legnagyobb alkotásai közé emelkedik: a világról és önmagunkról való 
tudatunk teljes számbavételének egyetlen eszköze.5’8

Deklarációban tehát nincs hiány, de a valóság mást mutat.

Dokumentumtípusok feldolgozása

Bibliográfiáink nagy többsége bevezetőjében megnevezi azokat a dokumentumokat, 
amelyekre a gyűjtés kiteljed. A legtöbb még mindig könyv. Szinte minden bibliográfiában 
találunk monográfiát, gyűjteményes műveket (ezeket többnyire analitikusan tárják fel). 
Tankönyvek esetében változó a helyzet, az éves jogi bibliográfia csak az egyetemi oktatás
ban használt tankönyveket veszi fel, amíg a műszaki, vendéglátási, jogi idegenforgalmi, 
belkereskedelmi, történelmi gyűjtőköre az egyéb felsőoktatásban alkalmazott tanköny
vekre is kiteljed. A testnevelési pedig az alapfokú oktatás tankönyveit is feldolgozza. 
A szöveggyűjteményt, mint fontos forrást a szociológiai és a történelmi bibliográfiában 
találjuk meg. Jogszabálygyűjteményre elsősorban a jogi bibliográfiában figyelhetünk fel, 
de fontosságát mutatja, hogy pl. a belkereskedelmi, vendéglátási bibliográfiába is bekerült. 
A hivatalos kiadványok jelentőségének növekedését nemcsak a jogszabálygyűjtemények 
mutatják, hanem a rendeletek (pl. tudományszervezési), hivatalos közlemények (pl. peda
gógiai) feldolgozása. Gyakran találkozunk szabványokkal (pl. vendéglátási, belkereskedel
mi). A kutatási jelentések (idegenforgalmi, vendéglátási, belkereskedelmi, szociológiai 
. . . ), tanulmányúti beszámolók (mezőgazdasági, MKSZB), belső kiadványok, jelentések, 
intézeti kiadványok (szociológiai, pedagógiai, mezőgazdasági . . . ) feldolgozása is egyre 
nagyobb mértékű. A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája feldolgozza a szak- 
dolgozatokat is. Doktori értekezésekkel a vendéglátói, belkereskedelmi és a mezőgazda- 
sági bibliográfiában is találkozunk. Akadémiai tudományos fokozatokért benyújtott 
disszertációkat pl. az évenként megjelenő jogi bibliográfia dolgoz fel (de csak akkor, ha 
elfogadták). Az irodalomtörténeti bibliográfia, ha akadémiai fokozatért nyújtották be a 
dolgozatot, még a gépiratot is feldolgozza. A konferenciák, kongresszusok jelentőségét 
mutatja, hogy anyaguk egyre több bibliográfiába kerül be (sőt az orvosi bibliográfia külön 
kötetben, supplementumként jelenteti meg a kongresszusi anyagot).

A folyóiratok, napilapok, periodikumok analitikus feltárásánál az elsődleges szem
pont most is a tanulmány, de már gyakran találkozunk cikkekkel, közleményekkel, hí
rekkel, nekrológokkal és könyvismertetésekkel is. Az idegenforgalmi bibliográfiában a 
térképeket is feldolgozzák.
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Vannak bibliográfiák, melyek tágan értelmezik gyűjtőkörüket, míg más bibliográ
fiák teljesen leszűkítik. Csak a cikkanyag feldolgozására vállalkozik a munkásmozgalom
történeti, a Reflektor politikai, és a Látóhatár általános kulturális jellegű cikk-bibliográ
fiája, a műszaki pedig épp a cikkeket mellőzi.

A szakbibliográfia számára közömbös az információ megjelenési formája. Mégis azt 
kell mondani, hogy a nem hagyományos dokumentumok eddig még nem találták meg útju
kat a bibliográfiák felé. Mindössze egy-két érdekes esettel találkoztam: a Magyar Könyvtári 
Szakirodalom Bibliográfiája és a numizmatikai bibliográfia feldolgozza a rádió és a tele
víziónak a szakterületébe eső műsorát is.

Szakbibliográfiáink nem zeti jellege

Évtizedekkel ezelőtt természetesnek számított a hungarika anyag feldolgozása, ma 
azonban más a helyzet. Okaira csak következtethetünk: időhiány, több dokumentum
féleség megjelenése, vagy nem is tartjuk annyira fontosnak? Bibliográfiáink oly sok, 
szinte alapvető problémával küszködnek, melyek mellett a hungarika anyag feltáratlan- 
ságának gondjai elenyészőek. Mondhatnánk így is, de ez az a terület, melynek számba
vételét nem várhatjuk el mástól, hiszen ez elsősorban számunkra fontos. Kis nemzet va
gyunk, ránk,szinte csak akkor figyelnek, ha felhívjuk magunkra a figyelmet. De ehhez 
ismernünk kell jelenlegi helyzetünket a világban. Ezt segíti elő a hungarika anyag fel
tárása, amely hellyel-közzel meg is történik, de nem mondhatjuk el, hogy általánosan 
jellemzi szakbibliográfiáinkat. Elsősorban az ún. nemzeti tudományoknál (történelem, 
irodalom stb.) van a hungarika anyagnak nagy jelentősége. Ezért sajnálatos, hogy a Száza
dok történettudományi bibliográfiája csak a Magyarországon megjelent könyvek, tanul
mányok feldolgozását végzi el, illetve a külföldön megjelent, de magyar vonatkozású 
könyvek ismertetését regisztrálja. Az állatorvosi bibliográfia a magyar szerzők külföldön 
megjelent könyveit, tanulmányait tárja fel. Ugyanezt teszi a hidrológiai bibliográfia is. 
Az irodalomtudományi bibliográfia a külföldön megjelent, de magyar nyelvű irodalom 
feldolgozására is vállalkozik. Legteljesebb a szociológiai és a néprajzi bibliográfia hunga
rika anyaga. A szociológiai már címében is megfogalmazza: a magyar nyelvű és magyar 
vonatkozású szakirodalom válogatott bibliográfiája, s valóban teljesíti feladatát. (Gyakran 
járul hozzá fordítások mutatója, mely a magyar szerzők fordításban megjelent írásait so
rolja fel nyelvi bontásban.) A néprajzi bibliográfia bevezetőjében megfogalmazza, hogy 
tartalmazza a Magyarországra és általában hazánk népeire vonatkozó közleményeket, a 
magyar kutatók más népekről szóló munkáit, külföldi kutatóknak hazánkban megjelent 
publikációit függetlenül a közlési nyelvtől.

A bibliográfiai tevékenység sok része csak kooperációval képzelhető el, ugyanezt 
kell mondani a hungarika anyag feltárásáról is. Az együttműködés eredményeképpen 
(hiszen az anyagot a különböző könyvtárak bibliográfusaitól kapja az OSZK) indult 1971- 
ben a Hungarika Irodalmi Szem le, s 1972-ben a Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok című 
kiadvány (mindkettő a nemzeti bibliográfiai rendszer része). A két kiadvány azonban a 
feldolgozásnál sok megszorítással él, s épp itt tud a szakbibliográfia tovább lépni, azaz az 
érdemi teljességre vállalkozni. De így is megoldatlan az OSZK által feltárt hungarika anyag 
felhasználása, pedig ez kevés munkát igényelne a szakbibliográfiáktól.
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A katalogizálási gyakorlatról

Most is igaz, amit Fügedi Péterné 1972-ben megállapított, kurrens nemzeti bib
liográfiáink általában az egy mű, egy bibliográfiai egység elvét vallják, ennek megfelelően 
a monográfiákról teljes, a gyűjteményekről és a periodikumokról analitikus leírás készül. 
Nem kívánok foglalkozni a dokumentumleírás' problémáival, az ellentmondásos gyakor
lattal, mert a jövő útja úgyis az új bibliográfiai leírási szabvány alkalmazása lesz (bár eddig 
szakbibliográfiáink egyikénél sem tapasztaltam).

Szakbibliográfiáink szerkezete

A szakbibliográfia, ha valóban a felhasználót szolgálja, anyagát szakrendi beosztás
ban tálja az információt kereső elé. A szakrendi csoportosítás többféle lehet. A bibliográ
fiák felosztása is sokféle alapon végezhető el, én is megpróbálkoztam eggyel (melynek 
eredményeként 26 bibliográfiát osztottam az alábbi csoportokba).
1. A bibliográfiákban a tételek besorolása kizárólag a tudományág szakrendszerének 

megfelelően történik, azaz a bibliográfia beosztása csak szakrendi csoportosítást 
alkalmaz (15 bibliográfia).

1.1 Először durva szakcsoportosítás történik, majd ezen belül haladunk a mélységek 
felé (néprajzi).

A) általános
B) tárgyak, népcsoportok
C) tárgykörök

népköltészet. . .
kisebb műfajok . .  . 

közmondás
1.2 Kevés szakcsoport képzésével a se nem finom, se nem durva beosztást valósítják 

meg. A régészeti öt, a levéltári bibliográfia nyolc szakcsoportot képez, s ezen belül 
alfabetikus sorrendben osztja be anyagát (ezek a bibliográfiák viszonylag kis tétel- 
számúak, így az áttekintés nem nehéz).

1.3. Sok szakcsoportot alkalmazó bibliográfiák, de ezt
1.3.1. követően nem bontják tovább az anyagot. A nyelvtudományi bibliográfia 16 cso

portot képez, a Tájékoztató jegyzék vezetők számára 26 csoportot (az MSZMP 
KB-tól a művelődésügyig, jellege tulajdonképpen egy erősen leszűkített tárgyszó- 
jegyzék).

1.3.2. Sok szakcsoportot képeznek, de ezen belül még mindig tovább osztják anyagukat 
egészen részletezően (pedagógiai, közgazdasági, mezőgazdasági, orvosi, állatorvosi, 
szociológiai, idegenforgalmi). Az orvosi bibliográfia pl. 35 szakcsoportot képez (az 
általános orvostudománytól a radiológiáig, s ezek után még további bontást alkal
maz). Az idegenforgalmi bibliográfia például 15 szakcsoportjának egyikét így 
bontja:
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idegenforgalmi kínálat
idegenforgalmi fogadóképesség

idegenforgalmi szálláshelyek
kereskedelmi szálláshelyek 

szállodák
gyógyszállodák (az irodalom 2 tétel)

1.3.3. Részletes szakcsoport bontás, de betűrendben (a belkereskedelmi és a vendéglátási 
bibliográfia tartozik ide).

1.4. ETO szerinti bontás alkalmazása (a műszaki bibliográfia árválkodik ebben a cso
portban, a többi bibliográfia legfeljebb tájékoztatóként adja meg a tételek mellett 
az ETO jelzetet).

2. A tételek besorolásánál a bibliográfia figyelembe veszi a kiadványtípust;
2.1 de csak a második rendező elvként (zenei, sport, jogi II.)

azaz a szakcsoportok képzése után
a) önállóan megjelent művek,
b) cikkek, tanulmányok.

Van néhány olyan bibliográfiánk is, mely nem választja két részre az anyagot, ha
nem a tétel mellett jelzi *-gal vagy •-tál, hogy milyen dokumentumtípusról van 
szó. (Pl. Közgazdasági, mezőgazdasági.)

2.2. Olyan bibliográfia, amely harmadik rendező elvnek választja a dokumentumtípust 
(jogi bibliográfia).

— durva szakrend — általános rész
— szak rész

— ezen belül a származáshely alapján — belföldi anyag
— külföldi anyag

s csak ezek után a dokumentumtípus szerint -  kézikönyv
— könyv

3. A harmadik csoportba azokat a bibliográfiákat soroltam, melyek jellegükből adó
dóan kénytelenek más szempontot is figyelembe venni, mégpedig a hely és az idő 
szerinti beosztást, külön-külön vagy együttesen is.

3.1. Az időrend, a kronológia volt mindig a történeti jellegű bibliográfiák számára a 
legkézenfekvőbb rendezési elv. Ez a szempont most is meghatározó a történelmi, 
hadtörténelmi és a könyv- és sajtótörténeti bibliográfiákban.

3.2. Az egy kiadványon belül többféle rendezési elvet használó bibliográfiák. Az iro
dalomtudományi bibliográfia (talán mert oly sok mindent vállalt magára, vagy 
mert szerintem túl tágan értelmezte a határterületeket, kénytelen a legtöbbféle s 
legkevésbé tiszta feldolgozást alkalmazni);

— mivel történettudományi anyagot regisztrál, időrendet is kell alkalmaz
nia (mégpedig maximális részletességgel, például külön fejezet a Mohács 
vitája, melyet még a Századok bibliográfiája sem emel ki mindig),

— a magyar irodalomtörténet tárgyalásánál szintén az időrendre támaszko
dik,

— a magyar irodalom külföldön részben a földrajzi besorolást hívja segítsé
gül (országonként csoportosítja az irodalmat),
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— az egyetemes irodalom és irodalomtörténet feldolgozásánál a legkézen
fekvőbb, ha nyelvileg határolja el egymástól az anyagot.

A Hungarológiai Értesítőben megjelenő bibliográfia is ehhez hasonlóan bontja az 
anyagot, csak talán kevésbé részletezően, hiszen az anyag mennyisége is kisebb. 
Ide tartozik még a művészettörténeti bibliográfia, mely részletes felosztást alkal
maz (a céhtörténettől az ipari formáig); a történeti jellegű dokumentumok eseté
ben két kategóriát alkalmaz: régi és új (az utóbbi, ami ma élő személyekre vonat
kozik) ezen belül a művészeti ág képviselőinek névsorában halad. A műemlékvéde
lem és a magyar, illetve külföldi csoportos kiállítások esetén földrajzi bontást al
kalmaz (Ajkától-Zalaegerszegig és Bazeltől-Zürichig).

Az én szempontjaim által nyert csoportok természetesen nem tiszta kategóriák, 
nem is ez volt a célom. A legjelentősebb, legjellemzőbb momentumokat, tendenciákat 
próbáltam érzékeltetni.

A dokumentumok besorolása (tulajdonképpeni osztályozása) bizonyos fokig mindig 
függ a szubjektumtól, az osztályozó, tárgyszavazó stb. szakembertől. A felhasználó számá
ra azonban nem teljesen egyértelmű, hogy ha egy bizonyos téma érdekli, azt nem mindig 
egy szakcsoport alatt fogja megtalálni. Ezért van olyan nagy jelentősége

— a többszöri besorolásnak,
— az utalásoknak,
— az analitikus feltárásnak,
— a mutatóknak.
E téren is nagy a tarkaság. Vannak bibliográfiák, amelyek a közleményeket csak 

egyszer íiják le, a többi szakcsoportban csak a tételszámra utalnak, vagy a ”ld. még” uta
lást használják (testnevelési, belkereskedelmi, szociológiai információ stb.). Vannak olya
nok, amelyek a több szakcsoportba sorolható adatokat minden szakcsoportban teljes le
írással közlik (irodalomtudományi, részben a műszaki is).

Az anaütikus feldolgozás is különböző. Az egyik bibüográfia leírja a gyűjteményes 
kötetet, utána sorolja fel a benne található közleményeket (műszaki, Szociológiai Infor
máció stb.), a másik külön-külön írja le az egyes közleményeket, majd feltünteti, hogy az 
milyen kötetben található (közgazdasági, könyvtártudományi stb.). Van, ahol a betűren
des mutatóban szerepel az anaUtikusan feldolgozott tanulmányírónak a neve, van, ahol 
csak a gyűjteményes kötet szerkesztője szerepel a betűrendes mutatóban.9

összegezés, problémák

Mint már emütettem, a problémák alapvető forrása, hogy nincs bibUográfiai rend
szer. Ennek következményei: egyes szakterületeken egyáltalán nincs bibUográfiai feldolgo
zás, más területeken 2 -3  bibüográfia sem ritka jelenség. BibÜográfiák születnek s meghal
nak, de ezt senki sem kérheti számon. Megoldatlan az egységesítés: a bibUográfiai leírás, a 
leírást kiegészítő adatok, rövidítések használata stb. Amely szakterület bibUográfiai re
gisztrálásának nincs gazdája, ott a folyóiratok veszik át ezt a feladatot. Tevékenységük dí
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cséretet érdemei, de az eredmény gyakran kétséges. Jónéhány területen megoldatlan a 
szóródó irodalom feldolgozása.

Nem mindig megfelelő a visszakereső apparátus, vagyis a mutatózás. Óriási problé
mákat okoznak a késések stb. A nehézségeket még sorolhatnánk, de a legfontosabb, hogy 
megértsük és átérezzük a helyzet súlyosságát, s a megoldás felé törekedjünk, mely most 
már valóban és végérvényesen (úgy mint eddig?!) összefogással, szervezett munkameg
osztással, a minőségre nagyobb gondot fordítva, csak egységes bibliográfiai rendszerben 
képzelhető el.

JEGYZETEK

1. Az állásfoglalás részletes kifejtésére itt nincs lehetőség, pedig a mai helyzettel való összehason
lítása sok tapasztalattal szolgálhat. Ld. Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet, Gödöllő, 1961. 
[Teljes anyaga.] (Sajtó alá rend. BERECZKY László.) [Közread, az (0[rszágos] Sz[échényi] 
Kfönyvtár] Könyvtártudományi és Módszertani Központ. (Bp, 1962.) VI, 284 p. Gépirat.

2. A részletes ismertetés és a program kifejtése helyett ld. FÜGEDI Péterné: : Kurrens nemzeti 
szakbibliográfiáink elemzése, összeáll. — . [Közread, az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ.] Bp. NPI, 1972. [1973.] 59 p.

3. I.m . 15 .p.
4. A Társadalomtudományi Információ tájékoztatást nyújt katalóguscédula formájában a marxiz- 

mus-leninizmus, a munkásmozgalom, a gazdasági élet, a bel- és külpolitika stb. témakörben.
5. A Tájékoztató jegyzék vezetők számára című kiadvány havonta jelenik meg a megye vezetői 

számára, feltárja a politikai, közéleti és vezetéselméleti témájú cikkeket, könyveket. Hajdú- 
Bihar megyével külön foglalkozik, s jó név-, tárgy- és földrajzi mutató egészíti ki.

6. CSŰR Y István beszámolója. = Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet, Gödöllő, 1961. 24. p.
7. SZABÓ Sándor : A bibliográfia helyzete Magyarországon. = Könyvtári Figyelő, 27. évf. 1981. 

2.sz. 96. p.
8. HORVÁTH Tibor: A bibliográfiák funkcióiról. = Bibliográfiai tanulmányok. Bp. OSZK-KMK, 

1 9 7 8 .1 6 .p.
9. A legtöbb betűrendes névmutató nemcsak a szerzőket, közreműködőket stb. veszi fel, de a 

személyekre vonatkozó irodalmat is közli, s ezt valamüyen módon el is különíti.

A CIKKBEN EMLÍTETT BIBLIOGRÁFIÁK JEGYZÉKE

ö n á l l ó  k i a d v á n y o k

a) Társadalomtudományi bibliográfiák

Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. [Köz
read. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. FSZEK, 1961.

Állam- és jogtudományi bibliográfia. 1973-1976. [Közread, az] MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézet. Bp. KJK, 1980.
1958 -

A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. 1981. l.sz . [Közread, az] Ország- 
gyűlési Könyvtár. Bp. OGYK, 1981.
1958-
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A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. [Közread, az] Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. OSZK-KMK, 1982.
1973 -
Előtte: Gyorstájékoztató a magyar könyvtártudományi irodalomról

Magyar pedagógiai irodalom. [Közread, az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp. 
OPKM, 1981.
1972 -
Előtte: Magyar pedagógiai információ

Magyar közgazdasági irodalom. Szakbibliográfia. 1979. [Közread, a] Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Könyvtára. Bp. MKKEK, 1980.
1972-
Előtte: Magyar közgazdasági és statisztikai irodalom

A magyar belkereskedelem válogatott bibliográfiája. 1980. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató 
Intézet Könyvtára. Bp. Belker. Kút. Int., 1981.
1974-
Előtte: Magyar belkereskedelmi szakbibliográfia

Idegenforgalmi szakbibliográfia. 1970. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató Intézet Könyvtára. 
Bp. Belker. Kút. Int., 1981.
1 9 65 - (1964-70-es tárgyidőszakkal)

A magyar testnevelési és sportszakirodalom 1980. évi bibliográfiája. [Közread, a] Testnevelési 
Főiskola Könyvtára. Bp. Testnevelési Főisk. 1981.
1962-

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1977. [Közread, az] Országos Széché
nyi Könyvtár, Bp.
Előtte: Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája

Szociológiai információ 1981. 2. sz. [Közread, a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. FSZEK, 
1982.
1972 -

Tájékoztató jegyzék vezetők számára. 1979. [Közread, a] Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Deb
recen, Hajdű-Bihar Megyei Könyvtár, 1980.
1979-

Társadalomtudományi folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus bibliográfiai katalógusa. 
[Közread, a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. FSZEK, 1982.
1980 -
Előtte: Társadalomtudományi információ

Az MSZMP Politikai Főiskolájának analitikus kartotékjai. [Közread, az] MSZMP Politikai Fő
iskola, Bp.

b) Természettudományok és alkalmazott tudományok bibliográfiája

Magyar mezőgazdasági bibliográfiája. 1982. [Közread, a] Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Mi
nisztérium Információs Központ. Bp. AGROINFORM. Bp. 1982.
1 9 69 -

Magyar orvosi bibliográfia. 1981. [Közread, az] Országos Orvostudományi Intézet és Könyvtár. 
Bp. ÓIK, 1982.
1 9 59 -
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Műszaki bibliográfia. 1970-1979. [Szerk.] Jánszky Lajos. Bp. Műszaki Kvk. 1982.
1959-

Hidrológiai bibliográfia. 1975. [Közread, a] Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet és 
az Union Geodesique et Geophysique Internationale. Bp. VIZDOK, 1976.
1955-

Magyar állatorvosi bibliográfia. 1977. [Közread, az] Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára. 
Bp. Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára, 1980.
1972 -

A vendéglátás szakbibliográfiája. 1979-80. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató Intézet 
Könyvtára. Bp. Belker. Kút. Int. 1981.
1975-
Előtte: A magyar vendéglátás válogatott szakbibliográfiája

F o l y ó i r a t o k b a n  m e g j e l e n ő  b i b l i o g r á f i á k

c) Társadalomtudományi

Bibliográfiai áttekintés a magyar tudományszervezés újabb irodalmából. = Tudományszervezési 
tájékoztató. 1982. 3 -4 . sz. A folyóirat címe 1983-tól: Kutatás Fejlesztés

A sajtóval foglalkozó magyar irodalom bibliográfiája. = Magyar sajtó. 1978.5. sz.
1963-

A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke. = Párttörténeti Közlemények. 
1981.4. sz.
1954-

Az 1979. évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. = Hadtörténeti 
Közlemények. 1981. 4.sz.
1953-

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. = Néprajzi Hírek. 1980.
1972-
Előtte: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. = Index Etnographicus

A magyar műemlékvédelem 1971. évi irodalma. = Műemlékvédelem. 1979.4. sz.
Előtte: Magyar Műemlékvédelem

A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. = Művészettörténeti Értesítő. 1978. 4.sz. 
1951-

Hírlapokban és folyóiratokban megjelenő numizmatikai közlemények. = Numizmatikai Köz
löny. 1978-1980.
1901-

A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek váloga
tottjegyzéke.) 1979. január 1 —december 31. = Századok. 1980.4.sz,
1954-

A magyar könyv és sajtótörténeti irodalom. = Magyar Könyvszemle. 1980. 4.sz.
1977-

Válogatás a politikai sajtó cikkeiből. = Reflektor. 1982. 3. sz.
1981-
Előtte: Politikai Vitakör Kiskönyvtára
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A magyar zenetudományi bibliográfia. = Zenetudományi Dolgozatok.
1 9 79 -

Magyar régészeti irodalom. = Archeológiái Értesítő. 1980.
1 9 61 -

A magyar irodalomtudomány bibliográfiája. = Hungarológiai Értesítő. 1 9 8 1 .1 -2 . sz. 
1979 -

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája. = Hungarológiai Értesítő, 1 9 8 1 .1 -2 . sz.
1 9 60 -

A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 1976-1977. = Levéltári Közlemények. 1978. 
1 9 60 -

Cikkbibliográfia. = Látóhatár. 1982. 7. sz.
1 9 73 -

dI Természet- és alkalmazott tudományok

A magyar földtani irodalomjegyzéke. = Földtani Közlöny. 1981. 3 -4 . sz.
1 9 52 -

FÜGGELÉK

A túloldali táblázat a mutatózással, a bibliográfiák járulékos részeivel, periodicitásukkal, késé
sükkel foglalkozik. A táblázat az 1982. IX-XI. havi állapotot tükrözi.
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KITEKINTÉS

A HARMADIK FORRADALOM

A Strategies for meeting the information needs of society in the year 2000. 
(Martha BOAZ, Littleton, Libraries Unlimeted, 1981. 197 p.) című kötet 
tanulmányai alapján NÖVÁK ISTVÁN szemléje.

Az információrobbanás és a kommunikáció forradalma az Egyesült Államokból in
dult ki, és ma már szülte az egész világra kiteljed. Az információ szabadon áramlik az 
országhatárokon át, és a jelenlegi trendek arra mutatnak, hogy a jövő társadalmában az 
információszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az 
árutermelés.

Amíg napjaink bonyolult, magasan civilizált világáig eljutottunk, a társadalom el
különíthető fejlődési szakaszokon ment keresztül. Az utóbbi néhány száz évben a követ
kező periódusok különböztethetők meg:

az ipari társadalom előtti társadalom, amelyben a nyersanyagok játszották a döntő 
szerepet;

az ipari társadalom, amelyet a kézi erő gépi erővel való felváltása és a nagyipari ter
melés kialakulása eredményezett;

az ipari társadalom utáni társadalom, amely az információra, mint az ismeretek 
áramlásának alapjára épül.

Az információs technológia fejlődése az ipar korszakát egyre inkább az információ 
korszakává változtatja. Az elméleti tudás szisztematikus rendezése -  ez lesz az az alap
vető erőforrás, amely a társadalom jövőbeli szerkezetét alakítja-irányítja.

Ha igaz az a közhely — márpedig a közhelyek általában alapvető igazságokat tartal
maznak - ,  hogy "a tudás hatalom” , akkor az is igaz, hogy a jövő társadalmában egy új 
elit gyakorolja majd a hatalmat: az a réteg, amely ismeri az új technológiát. Megtörténik 
a hatalom újrafelosztása -  és a Harmadik Forradalom itt kap valóban "forradalmi” jelen
tést —: az információs környezet következtében a bürokrata, "felülről jövő” intézkedé
sekkel jellemezhető hatalom az alacsonyabb szintű döntések, az általánosabb részvételű 
vezetés irányába tolódik.

A következőkben áttekintjük az információs forradalom legfontosabb trendjeit, az 
általánostól a speciális felé haladva, először az egész társadalom szerkezeti átalakulását 
előidéző, majd a tudományos-műszaki szakirodalom felhasználóit érintő irányzatokat. 
Ezután megvizsgálunk néhány, a könyvtáros szakmához kapcsolódó területet, amelyeken 
az információs technológia ugrásszerű fejlődése az elkövetkezendő 20 évben döntő szere
pet fog játszani, végül a modem technológiára épülő új korszak örvendetes jelenségeit, 
illetve árnyoldalait foglaljuk össze. S tesszük mindezt annak érdekében, hogy választ kap
junk a következő kérdésre : hogyan készüljünk fel a jövő társadalom információs igényei
nek kielégítésére?
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Irányzatok

Vegyünk szemügyre először néhány olyan irányzatot, amelyek nemzeti és nemzet
közi szintű társadalmi problémákat vetnek fel: megváltoztatják a fejlett társadalmak ha
gyományos szerkezeti felépítését. Jóllehet e trendek az Egyesült Államok vonatkozásában 
kristályosodtak ki, mindazonáltal ezek — többé-kevésbé — a világ többi fejlett országára 
is érvényesek.

Az USA gyors ütemben egy erős ipari társadalomból információs társadalommá 
alakul át, ami végső sown mélyebb változásokat fog  előidézni, m int a 19. századi, 
mezőgazdaság^ társadalomból iparivá való átalakulás.
1950-ben az USA-ban dolgozók 65%-a dolgozott az iparban, ma 30%-a; az informá

ciós szektorban dolgozók száma ugyanakkor 17%-ról 55%-ra emelkedett. E változásoknak 
egyik jellemzője az, hogy míg az ipari társadalomban a tőke a stratégiai erőfonás, addig az 
azt követő ’’ipari-utáni” társadalomban ennek szerepét a tudás, az adatok veszik át. Ez 
magyarázza az Egyesült Államokban végbemenő új vállalkozási hullámot: miután a straté
giai erőforrás a fejekben van, könnyebben elérhető.

1800-ban a farmer, 1950-ben a munkás, napjainkban a hivatalnok az első számú 
foglalkozás az Egyesült Államokban (vajon ki jön a hivatalnok után? Remélhetőleg in
kább a költő, mint a katona . . .  ).

• Erősebb á decentralizáció, m int a centralizáció irányába mutató folyamat.
Ügy tűnik, a nemzeti egység, akárcsak az átfogó, országos szintű politikai, gazdasági 

és kulturális irányítás már nincs összhangban az idők szavával. Az USA-ban (ahol még 
nem is olyan régen már az általános iskolás korú gyerekeknek a ’’melting pot” elvét taní
tották, azaz: bárki, bármilyen származású ember lép is be a nagy amerikai ’’olvasztó üst
be” , onnan igazi amerikaiként kerül ki) az 50-es és a 60-as években az egyéni különbö
zőség, a 70-esekben pedig az etnikai különbségek ’’éljenzése” jö tt divatba. A hatalom 
nemcsak hogy az elnök felől a Kongresszus irányába tolódott el, hanem a Kongresszustól 
is egyre inkább az államok, sőt a helységek irányába vándorol.

A kulturális decentralizációra jó példa a nagy, általános témakörű magazinok, a 
Life, a Look és a The Saturday Evening Post 11 évvel ezelőtti (életképtelenségük miatti) 
megszűnése. Helyettük még abban az évben 300 speciális célú-témájú magazin jö tt létre, 
s ezek száma ma már a négyezret is meghaladja. Valószínű, hogy a három nagy amerikai 
tv-hálózat, az ABC az NBC és a CBS is erre a sorsra jut: ’’megöli” őket a kábel-tv, a kép
lemez, a különféle, egy témára irányuló (sport, nyelv, hírek stb.) tv-hálózatok.

Megszűnt a nagy egyéniségek, a nagy vezetők kora is: hol vannak már ’’nagy nevek” 
az ipar, a kulturális élet, a politika területén . . .  Ez persze nem az ambíció vagy a tehetség 
hiánya miatt van így, hanem azért, mert valójában mindig a követők teremtik a vezéreket, 
és nem fordítva. És mi már nem vagyunk hajlandók egy vagy néhány ’’nagy” vezért 
teremteni, inkább sok ”kis” vezért, és sokkal korlátozottabb területekre — kevesebb hata
lommal, közelebb hozzánk.

A pillanatok alatt hozzáférhető információk következtében a nem zeti gazdaságok 
világméretűvé szélesedtek. A  munka és a termelés újraosztódik; a legfejlettebb or
szágok egyre inkább ”leadják”ipari termelésüket.
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Az információs társadalomban elmosódnak a ”ki mit gyárt” monopóliumok határai 
Még Japán, a világ legrugalmasabb gazdasága is igyekszik megszabadulni acél- és hajógyár
tásától: tudja, hogy ezeken a piacokon Déi-Korea, illetve a hajógyártásban Brazília, Len
gyelország és Spanyolország meg fogja előzni. A trendek azt mutatják, hogy századunk 
végére a ”manufaktúra”-termékek 25%-a a harmadik világ országaiban készül majd.

A fejlett országok belátták, hogy lejárt az acél- vagy autógyártás piacelsőségéért való 
versengések ideje; új technikai ^kalandokba” kell bocsátkozniuk, olyan területeken, mint 
az elektronika, a bio-ipar, új energiaforrások, tengerfenék-bányászat stb,, a régi feladato
kat pedig a fejlődő országoknak kell átengedni.

A z amerikai társadalom a ”modem technológia-erős szem élyi kapcsolatok?’ egy- 
mást kiegészítő irányaiba mozog. Minden új technológia bevezetése egy azt kom - 
penzáló emberi reakciót vált ki, vagy ha nem -  az az illető technológia elutasítását 
jelenti.
Néhány példa: az orvosi terület modem technológiai újításai (agyműködés-letapo- 

gató, szervátültetés stb.) arra vezettek, hogy megélénkült az érdeklődés a ”családi” orvos, 
a szomszédos klinika iránt. A CB rádió esetében az emberek azért használják a modem 
technológiát, hogy kapcsolatba léphessenek egy másik emberrel — bárkivel! A szófeldol
gozó berendezések elteqedése az irodákban a kézírásos üzenetek és levelek reneszánszát 
váltotta ki.

Ha valamely új technológia bevezetésekor a tervezők nem kalkulálnak az emberi 
tényezővel, úgy az emberek maguk építik ki azt; ha nem — az illető technikát népszerűt
lensége rövidesen ”halálra” ítéli.

Amerikában a munka forradalmának kezdetei jelentkeznek: a felülről lefelé ható 
erővonalak ellenkező irányba fordulnak.
A munkások egyre kevésbé törődnek azzal, hogy emeljék a munka termelékenysé

gét; a hagyományos ’’orvosságok” : a több fizetés, a négynapos munkahét, a jobb egész
ségügyi körülmények stb. már nem hatnak. Az elmúlt két évtized alatt a munkások érték
rendje megváltozott: munkájuktól személyes elégedettségük kiváltását váiják. Az ipari 
társadalomnak egészen mostanáig nem volt szüksége arra, hogy ezt megadja nekik, de a 
munkások elégedetlenségéből következő alacsony termelékenység kikényszerítette, hogy 
több figyelmet fordítsanak a munkás szellemi-lelki egészségére.

A példakép a japán munkás. A közhiedelemmel ellentétben a japán munkásnak nem 
azért telik 13 órába egy autó összeszerelése az amerikai munkás 30 órájával szemben, 
mert a japán robot-fegyelemmel és szorgalommal, az elöljárók szolgai tiszteletével dolgo
zik. Ellenkezőleg: a japán munkás olyan nagy mértékű szabadságot kap vezetőitől, hogy 
az üzem szinte alulról fölfelé működik: a fontos döntések, újítások mindig a munkásoktól 
mint a szakma legjobb ismerőitől indulnak ki — ez pedig pozitív motivációt, kreativitást, 
elégedettséget és így nagyobb termelékenységet eredményez.

* * *

A tudományos-műszaki szakirodalom felhasználóit a következő, jelenleg uralkodó 
irányzatok érintik leginkább :

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



A harmadik forradalom 73

A publikált szakirodalom hatalmas mértékű növekedése. Néhány adat: a BLLD-ben 
tárolt folyóiratok száma 1965-ben 26 325 volt, 1974-ben pedig más 49 440. Az USA-ban 
megjelent tudományos-műszaki cikkek száma az 1960-ban számolt 105 932-ről 1975-re 
155 345-re emelkedett. A számokkal kifejezhető növekedésen kívül a cikkek nagymérté
kű specializálódása, a különféle folyóiratokban való szétszóródása is jellemző.

A  kiadványok árának ugrásszerű emelkedése. A nyomtatott változatú műszaki kuta
tási jelentések ára 1966 és 1974 között 232%-kal, a mikrofilmlap formájában kiadottaké 
pedig 97%-kal emelkedett. A Chemical Abstracts előfizetési díja 1940-ben 12 dollár volt 
egy évre -  ma 4200 dollár.

A  nyom tatott publikációk elektronikus adatbázisokkal váló felváltása. Ennek egyik 
lehetősége számítógépek és központilag, géppel olvasható formában tárolt adatok haszná
lata, amelyek különböző helyeken levő terminálok útján érhetők el. A papírt digitális 
’’dokumentumok”, mikroformák, televíziós képek vagy ezek kombinációi helyettesítik.

Telekommunikáció

Napjainkban az emberi kommunikáció példa nélkül álló fejlődésének korszakát 
éljük. A kommunikációs lehetőségek technikai szempontból többet változtak a mi éle
tünkben, mint az ember eddigi 40 ezer éves története során. S a változás olyan gyors üte
mű, hogy a következőkben tárgyalandó technológiák legtöbbje az olvasóknak esetleg már 
primitívnek vagy magától értetődőnek fog tűnni.

A hagyományos tv-adások nézőit egyre nagyobb mértékben hódítja el az Egyesült 
Államokban a kábel-tv, amely már az amerikai háztartások 20%-ában megtalálható. Az 
előfizetők jelenleg 20—40 féle műsorból válogathatnak, de ez a lehetőség elhalványul a 
már előrejelzett 100 csatornás rendszerek mellett.

A Columbus-i Qube rendszer jó példája az új, interaktív egy köz
ponti számítógép és az otthoni tv-készülékhez illesztett billentyűzet lehetővé teszi a mű
sorokkal való párbeszédet, pl. a nézők rögtön reagálhatnak egy elnöki beszédre, megren
delhetnek bizonyos árucikkeket stb. Más rendszerek betörő- és tűz-felügyelőként működ
nek: állandóan figyelve az otthonokat, szükség esetén automatikusan riasztják a rendőr
séget vagy a tűzoltókat. Némely városban az interaktív tv-t gyűlések lebonyolítására hasz
nálják: a polgárok otthonról szavazhatnak.

A hagyományos tv-adásoknak nemcsak a kábel-tv, hanem a gomba módra szaporo
dó kazettás képmagnók és video-játékok is konkurrenciát jelentenek. Ez utóbbiak lehető
vé teszik, hogy a passzív néző aktív programozóvá váljék.

A teletext és videotex rendszerekről már sok szó esett. Mindkettő lényege az, hogy 
a nézők otthoni tv-készülékeken elérhető közérdekű információkhoz (hírek, menet
rend, tőzsdei információk stb.) juthatnak; a különbség az, hogy az előbbi rendszer egy
irányú, azaz a néző ’’eszi, nem eszi, nem kap mást” alapon, az adás útján kapja az infor
mációkat, az utóbbi pedig interaktív: egy kommunikációs csatorna (telefon) a válogatva 
keresést is lehetővé teszi.
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A videolemez nem nagyobb, mint egy normál LP-hanglemez; a lejátszás alacsony 
intenzitású lézenei történik. Egy oldalára 40 millió bit-nyi adat tárolható, ami 54 ezer 
állóképnek vagy egy játékfilm hang- és képinformációinak felel meg. A képlemez egyéni 
oktatásra, szórakozásra vagy információtárolásra egyaránt használható.

A telekommunikáció fejlődése a munkahelyek, irodák hagyományos szerepét is 
megváltoztatta. Az utóbbi években ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy -  különösen az in
formációs munkahelyeken — nem szükséges, hogy minden dolgozó bejárjon egy központi 
munkahelyre. A felmérések kimutatták, hogy a dolgozók nagy csoportja munkaidejének 
fő részét számítógépben tárolt információk előállításával, illetve a gépi információk keze
lésével tölti. A számítógép pedig bárhol lehet, telekommunikációs csatornákon keresztül 
bárhonnan — így a dolgozók otthonából is — elérhető. Azt a fogalmat, amikor a munkát 
’’szállítjuk” a dolgozók otthonába, nem pedig a dolgozókat a munkahelyre, 
tációnak nevezzük (a ’’commuting” a dolgozók városi munkahelyekre való naponkénti

beutazását, ’’ingázását” jelenti). A vizsgálatok kimutatták, hogy a telekommutáció 
mind a vállalat, mind az alkalmazottak szempontjából gazdaságos.

A telekommutáció egyik formája a telekonferencia. Lényege egy telekommuni
kációs hálózat, amelyen keresztül egymástól távol levő személyek, csoportok ’’találkoz
hatnak” egymással információcsere, illetve döntéshozatal céljából. Legfejlettebb válto
zata a video-telekonferencia, amikor a távoli résztvevők egy tv-stúdióként működő helyi
ségben gyűlnek össze, és így láthatják is egymást.

A kommunikáció egész területére érvényes az olcsóbb, könnyebb és nagyobb telje
sítményű hardver felé mutató irányzat; az átviteli és tárolási költségek csökkennek, a lehe
tőségek, teljesítmények pedig alig egy évtized alatt százszorosára növekedtek. A baj csak 
az, hogy a fejlődést egyedül a piac irányílja, és megmarad a kérdés: milyen hatása van és 
lesz e technológiáknak tulajdonosaik-használóik életvitelére, emberi kapcsolataikra, s mi
lyen árat kell fizetnünk végső soron az általuk szerzett örömökért?

Könyvtárak —könyvtárosok

Lesznek-e egyáltalán könyvtárak 2000-ben? S ha igen, milyen formában?
Az biztos, hogy az elektronikus adatfeldolgozás elterjedése következtében gyökere

sen meg kell változtatnunk a könyvtárról—könyvtárosról alkotott hagyományos elképze
léseinket, de az a kérdés, hogy milyen lesz a jövő könyvtára, egyelőre még számos további 
kérdést vet fel:

— az adatbázisok a könyvtárak tulajdonává válnak-e, vagy díjazásos alapon érhe
tik  el őket?

— ha az utóbbi, akkor lesz-e szükség egyáltalán könyvtárra (azaz a könyvtár képes 
lesz-e olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket a felhasználók nem kaphatnak 
meg -  saját termináljuk útján -  közvetlenül az adatbázisszolgáltatóktól)?

— ha a könyvtárak tulajdonai lesznek az elektronikus gyűjtemények, akkor hogyan 
választják ki és szerzik be ezeket?
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— ha nem lesznek a könyvtár tulajdonai, ki lesz felelős bibliográfiai számbavételü
kért, katalogizálásukért, osztályozásukért?

Valószínű, hogy a könyvtárak mai formái (iskolai, közművelődési, szakkönyvtárak 
stb.) eltűnnek, és helyettük olyan adatbáziskezelő és elektronikus szolgáltatásokat nyújtó 
információs központok jönnek létre, amelyek nem gyűjteményre, hanem felhasználóra 
orientáltak. Emellett szól az is — és a könyvtárosoknak itt szembe kell nézniük a tények
kel - ,  hogy a könyvtárakat egyre kevesebben használják, miközben a fenntartási költsé
gek egyre emelkednek. C. Gantz és J. Goldhar (Office o f Science Information Service, 
National Science Foundation) felmérése kimutatta, hogy a kutatóknak csak igen kis há
nyada bízza az irodalomkutatást a könyvtárra -  inkább maga végzi el azt, esetleg közvetí
tőként használja a könyvtárat. Ez pedig azt teszi szükségessé, hogy előbb-utóbb megvál
tozzon a szakirodalmi dokumentumok eddigi indexelési-visszakeresési gyakorlata, hiszen 
az irodalomkutatás végterméke, eredmény-formátuma inkább a kutató, mint a könyvtáros 
igényeinek kell hogy megfeleljen.

A könyvtár ’bukása” azonban -  F. W. Lancaster szerint -  nem jelenti a könyvtáro
sok "bukását” is: ”az elektronikus formában rendelkezésre álló információforrásokat is
merő és hatékonyan használni tudó szakemberek nagy potenciális értékét a jövőben egyre 
inkább el fogják ismerni.”

Lancaster továbbá azt jósolja, hogy az elektronikus világban a könyvtárosok fő fel
adata a képzés lesz, azaz a kutatók-tudósok géppel olvasható információforrások haszná
latára való oktatása. Ennek azonban nem kell feltétlenül egy — mai fogalmak szerinti — 
könyvtárban történnie, hanem ” . . .  a 2000. év könyvtárosa egy ’szabadúszó’ információs 
szakember is lehet, aki egy irodában vagy otthon dolgozik, és azért fordulnak hozzá, hogy 
segítsen a nagy választékban rendelkezésre álló erőforrások használatában. Ebben a kör
nyezetben a Tcönyvtárossal való konzultáció’ egy információs szakemberrel való, ter
minálon keresztül történő kapcsolatot jelent.”

Tehát: hanyatló könyvtár — ’’emelkedő könyvtáros”. De milyen lesz a mai könyv
tárak helyébe lépő, adatbázisokra, elektronikus szolgáltatásokra épülő információs köz
pont? Lancaster szerint közel van a nap, amikor egy nagy tudományos könyvtár egy alig 
3 négyzetméteres területen helyezkedik el, ahol egyetlen terminálon többszáz adatbázis 
érhető el. S az adatbázisok, mikroformák száma egyre nő. Az automatizált beszerzés, tá
rolás és visszakeresés a cédulakatalógusokat, folyóiratokat, könyveket tartalmazó mai 
könyvtárat rövid időn belül elavulttá, történelmi érdekességgé változtatja. A könyvet 
mint fő információhordozót kazetták helyettesítik, amelyek olcsón sokszorosíthatók és 
-  akárcsak a használatukhoz szükséges kisméretű lejátszó berendezések — minden nehéz
ség nélkül megvásárolhatók vagy kölcsönözhetők.

Oktatás

A Harmadik Forradalom technológiai fejlődése a felsőoktatási intézmények élet
vitelében — az üzleti élethez képest — csak lassú és kevésbé jelentős változásokat hozott, 
mivel az egyetemeknek nem kellett egymással versenyben állniuk a költséghatékonyság
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tekintetében. Ez a helyzet most megváltozott. Az oktatás költségei igen nagy mértékben 
megemelkedtek (új tanfolyamok, szolgáltatások, berendezések, fizetések, infláció stb.), 
és ennek következtében a tandíjakat annyira fel kellett emelni, hogy sok hallgató emiatt 
nem képes tanulmányait folytatni. Az előrejelzések a hallgatói létszám, a beiratkozások 
további csökkenését jósolják. A költségeknek azonban a magas tandíjak is csak olyan kis 
részét fedezték, hogy az oktatási intézményeknek vagy más bevételi forrás után kell néz
niük, vagy gyökeresen meg kell változtatniuk a felsőoktatás eddigi rendjét, az oktatási 
programokat, a helyszíneket, a módszereket, a szolgáltatásokat.

A kívánatos -  és valószínű — változások az utóbbi felfogás irányába mutatnak. 
Eszerint a sok épületből álló egyetem-városok (campusok) ideje lejárt. Az egyetemi várost 
néhány épületre, esetleg gyakorlati tantermek csoportjára kell redukálni, ahol a tanfolya
mok előre gyártott audiovizuális ’’csomagokéra és a hallgatók számítógéppel segített in
teraktív részvételére épülnek. Az oktatás ezirányú forradalmasításában a Harvard Egyetem 
jár az élen: a jelenleg széles területeket felölelő alaptárgyakat 80—100 speciális, számító- 
gépes ’’kurzussal” kívánja helyettesíteni. Ez azzal fog járni, hogy a hallgatóknak nagyobb 
szabadsága lesz az érdeklődésüknek megfelelő tárgyak kiválasztásában, könnyebben, a 
saját képességeiknek megfelelő lépésben haladhatnak, tanulmányaikat bármikor abba
hagyhatják és a számítógép által rögzített teljesítményüknek megfelelő bizonyítványt 
kaphatnak. Az egyetemeken nem lesz szükség tanszékekre és előadókra — a hangsúly a 
kutatásra és a programok előállítására koncentrálódik.

Mindennemű oktatás lényege végső soron az, hogy az információk ismeretekké (tu
dássá) alakuljanak. Az új rendszerek ezt a folyamatot nem szigorúan meghatározott tan
tárgyak, gyakorlatok, fokozatok stb. útján kívánják elérni, hanem a programok a párbe
széd, a kölcsönös függőség révén magára a tanulási folyamatra helyezik a hangsúlyt: té
nyek, adatok megtanulása helyett a tanulás mikéntjét kell megtanulni, és felfedezni azo
kat a módszereket, amelyekkel meghatározható, hogy mit szükséges egyáltalán tudni. 
A ma és a jövő diákjai a gépek korszakában élnek, illetve fognak élni: meg kell tehát ta
nulniuk a gépekkel bánni, de azt is meg kell tanulniuk, amit a gépek már nem tudnak 
megtenni.

Ami a könyvtárosok oktatását-képzését illeti, a könyvtáros iskolák programja is 
szükségszerűen meg fog változni. A tanterveknek természetesen több hangsúlyt kell he
lyezniük az információtudomány, a géppel olvasható információk, a rendszerelmélet és az 
irányítás kérdéseire. A megemelt szintű általános technológiai ismereteken túlmenően 
több figyelmet kell szentelni a telekommunikáció-technológiának és a szolgáltatások po
tenciális felhasználóival való együttműködésnek. Remélhető, hogy a könyvtáros iskolák 
egybeolvadnak, ill. együttműködnek más szakiskolákkal, így elsősorban telekommuniká
cióra, mérnöki, üzleti tudományokra szakosított oktatási intézményekkel. Követve a 
szakiskolákban végbemenő gyökeres oktatásrendszerbeli változásokat, a könyvtáros
iskolák is valószínűleg felhagynak a hagyományos, tantermi rendszerű oktatással, és a hall
gatók igényeihez jobban igazodó és részvételükre jobban építő speciális programok ki
fejlesztésére fognak törekedni.
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Szerzők

A ’’szép új” információs világgal kapcsolatosan már sok mindent mondtak és vizs
gáltak, de érdekes módon egy fontos csoportról mintha nem vermének tudomást. Pedig e 
csoport adja e világ életerejét -  részvételük nélkül a legkorszerűbb technológia alkalmazá
sával is legfeljebb csak kitűnő antikváriusok lehetnénk. Ez a csoport a tudományos-mű
szaki szakirodalom szerzőinek csoportja.

Hogyan fogja az információs társadalom alkotói motivációikat befolyásolni? Milyen 
hatással lesznek indítékaik a többi ’’játékosra”; a kiadókra és a felhasználókra? Milyen 
mértékben fogják elfogadni és használni a legújabb ”hard” és ’’szoft” technológiákat, és 
mit jelent ez az ismeretek létrehozása és teijesztése szempontjából? Ezekre a kérdésekre 
próbálunk a továbbiakban röviden válaszolni.

Az információs forradalom vívmányait, a legmodernebb kommunkádós rendszere
ket tárgyaló dolgozatok is a cikkek, könyvek és egyéb tudományos-műszaki írásművek 
’’termelődését” eleve feltételezik, adottnak veszik; arra utalnak mindössze, hogy a számí
tógépes technológiák magát az írás folyamatát meg fogják könnyíteni. Az írás megkönnyí
tése viszont azzal a veszéllyel jár, hogy elszaporodnak a gyenge és értéktelen munkák. 
És ami még rosszabb, a semmitmondó és rossz művek áradata hosszú távon lecsökkenti a 
jobb művek minőségét is, ami végső soron azt jelenti, hogy az informádós technika fejlő
dése magának az információs korszaknak az alapjait rombolja . . .

E veszélyek realitását támasztotta alá az a felmérés, melynek során a kérdésben va
lamilyen módon érdekelt személyektől azt igyekeztek megtudni, hogy mi is motiválja és 
fogja motiválni az elkövetkezendő 25 évben a tudományos-műszaki szerzőket. Miért írnak 
egyáltalán?

Kiderült, hogy a szerzők három legfontosabb célja — amelyek a jövőben sem fognak 
változni — a következő: 1) munkák intellektuális tulajdonának szerzése (magyarul: minél 
több saját müvük legyen); 2) hírnév és elismerés szerzése; 3) a karrier előmozdítása. Az 
önzetlenebb, nemesebb célok, mint pl. ”a tudományos tradícióhoz és gyakorlathoz híven 
a felfedezések publikálása” és ”a szakterület következő kutató-generációjának tanítása” 
csak a 10., illetve 11. helyen végeztek.

Ha tehát feltételezzük, hogy a modern technológia megkönnyíti a szerzővé válást 
(márpedig már ma is működnek olyan számítógépes rendszerek, elektronikus ’’folyóira
tok” , amelyekben bárki bármit ’’mondhat” , nincs minőség-kontroli), a motivációk pedig 
nem változnak, akkor az értéktelen művek igencsak elszaporodnak.

A szóban levő felismerés nemcsak a szerzők, hanem a kiadók és felhasználók cél- 
jait-motivációit is vizsgálta. Kiderült, hogy ezek is az információs infláció növekedését 
mozdítják elő. Csak néhány példa: a folyóiratkiadók első számú indítéka a ’’nagyobb jö
vedelem szerzése”, a felhasználóké pedig ”a szakterületen való naprakész tájékozódás” 
volt. Ez utóbbi első látszatra természetesnek, sőt, pozitívnak tűnik, de mi lesz, hogy ha az 
információs technológia olyan szintet ér el, hogy a felhasználó fillérekért és minden ne
hézség nélkül napi 5000 oldalnyi ’’információt” adhat hozzá személyi, számítógépes me
móriájához, és abból könnyen és gyorsan téma szerint válogathat? Ki nem fogja ezt habo
zás nélkül megtenni? Ha a színvonal és a minőség ellenőrzésének hagyományos módszerei 
megmaradának, legalább napi 1000 oldalnyi szemét nem kerülne forgalomba . . .
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Aztán itt van a stílus, a nyelvezet kérdése. Az egyik tényező, amely erősen rontja az 
írásművek stílusát az, ha a szerző — legalábbis az első változat során — nem kézzel ír, ha
nem valamilyen billentyűzetet (írógép, szófeldolgozó berendezés, online bevitel) használ, 
vagy diktál. Ilyen módszerekkel általában csak rutinszerűen, sablonos mondatszerkezetek
kel, kevés gondolatot átfogva lehet írni, a javítás, átszerkesztés nehézkes vagy — diktálás 
esetén -  rangon aluli.

A stílus romlásának egy másik oka abban van, hogy a szerzőktől a kiadók-lekfcorok 
— talán a könnyebb érthetőség kedvéért -  egyszerű, száraz, élettelen stílust várnak el, 
aminek mesterfokú elsajátítása hanyag, automatikus íráshoz vezet. Ez pedig további prob
lémákat vet fel.

George Orwell 1945-ben megjelent, ’The politics of the English language” című 
esszéjében a következőket hja: ”A modem írásban a legrosszabb az, hogy a szavak kiválasz
tása nem azok jelentése szerint történik, és a szóképeké sem azért, hogy a jelentést vilá
gosabbá tegyék. A modern írás abban áll, hogy a szerző olyan hosszú szóláncokat ragaszt 
össze, amelyeket mások állítottak össze, és e művelet eredményét valamilyen szemfény
vesztő töltelékkel teszi közölhetővé. Az ilyenfajta írásban az a vonzó, hogy könnyű.”

És aki azt gondolja, hogy Orwell szavai csak politikusokra, esetleg kevéssé iskolá
zott emberekre lehetnek érvényesek, az téved: a tudományos-műszaki szakirodalomban 
(s valljuk meg, hogy sok könyvtári-információs ’’írásműben” is) nem nehéz hihetetlen ba
nalitásokkal találkozni.

A második probléma abban van, hogy — mint Orwell hja — ez a fajta írás könnyű. 
S miután könnyű, valaki előbb-utóbb biztos felfedezi, hogy számítógépesíteni lehet. Mi
kor ez az idő eljön, a szerző (termináljánál ülve) olyan csodálatos dolgokat művelhet, 
hogy a számítógépet — például -  ’’ellentétes kötőszavak” produkálására utasítja, mire a 
képernyőn pillanatok alatt megjelenik a ’’mindazonáltal”, a ’’viszont” , az ’’ezzel szem
ben” , az ’’ugyanakkor”, a ’’másrészt” és a ”de”. Megfelelő program esetén a gép azt is 
közli, hogy a szerző ez ideig az ’’ezzel szemben”-t használta a legtöbbször, de a kérdés- 
feltevés előtt utoljára az ’’ugyanakkorát részesítette előnyben.

Ha a jelenlegi trendeket extrapoláljuk, még az is elképzelhető, hogy a számítógép
pel segített fogalmazás a számítógépes személyi memóriával együtt terheli a szerzőket, az 
előbbi a stílust, az utóbbi az elmét rongálva.

Mindezen veszélyekből egyedül az jelenthetne kiutat, ha az adott technológia mel
lett megváltozna a szerzők motivációja, és — bármilyen furcsán hangzik —, akkor írnának, 
ha valami mondanivalójuk van, viszont nem írnának, ha megtudnák, hogy mondandóju
kat már mások elmondták. A modern technológia ez utóbbi és sok más cél elérésében is 
segíthetne (a szöveg egyszerűsítése, minőség- és tartalom-ellenőrzés stb.), a gépi ellenőr
zést ’’túlélő” írások pedig igazi, emberi lektorokhoz kerülhetnének mélyebb elemzésre és 
a mű fontosságának értékelésére. S végül: a szerzők, a teijesztők és a felhasználók is fel
ismerhetnék, hogy nem az információ az, amelyre az új kornak szüksége van, hanem a 
legjobb szerzők által produkált információ.
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Jó hírek — rossz hírek

A modem technológia irányította élet -  akárcsak maga az élet -  ”jó híreket” és 
”rossz híreket” is tartalmaz, mégpedig elsősorban a mi emberi hozzáállásunktól, lelkiisme
retünktől, értékrendszerünktől függően.

A jó hírek igazán megkapóak. Számítógépek teljesen egyénekre szabottan oktatnak 
az iskolákban és az otthonokban . . .  Mesterséges holdak útján a legújabb orvosi diagnosz
tikai és kezelési eljárások a városból a legelhagyatottabb vidékekre juthatnak el . . . 
Az otthoni információs központok ’’elektromos tűzhely”-ként szolgálva maguk köré 
gyűjtik a családot . . .  A megnövekedett szakértelem, spedalizáció és kölcsönös függőség 
következtében nő az emberek önbizalma . . .  A más kultúrákkal való gyors interakció 
felgyorsult nemzetközi fejlődést eredményez . . .  A világ egy óriási faluvá, közösséggé 
válik . . .

Ami a modern technológiákban rejlő rossz híreket illeti, ezek annyira rosszak, hogy 
még a hivatásos vészmadaraknak is csemegét jelentenek. A személytelen, embertelen tech
nológia veszi át a hatalmat . . . Minél jobban támaszkodunk a gépekre, annál jobban vá- 
válunk sebezhetőkké általuk: az energiahiány vagy a ’’gatekeeper”-ek önkényes zárlata 
óriási károkat okozhat . . . Csökken azok önbecsülése, akik nem juthatnak hozzá az új 
technológiákhoz . . .  Az ’’információszennyeződés” gazdasági és kulturális hatásai mellett 
a környezetszennyeződés káros hatásai eltörpülnek . . .  Az információs elit és az informá
cióval nem rendelkezők között áthidalhatatlanná válik a szakadék . . . Olyan generáció 
jön létre, amely mindent tud a számítógépekről, de keveset az emberi kapcsolatokról. . .  
Kulturális, szellemi és ősi gyökereinktől elvágva, egy elektronikus űrben sodródunk . . .

Igen, ilyen félelmek és ellenérzések vannak, és mindig is lesznek. De hogy ne ezek
kel a baljóslatú gondolatokkal zárjuk le szemlénket, álljanak itt befejezésül John McHale 
szavai, amelyeket akár az aggályoskodóknak adott válasznak is tekinthetünk:

’’Annak ellenére, hogy sok szakember kesergett már a korábbi kultúráknak a tech
nika betörése által előidézett hanyatlása és pusztulása felett, ez valójában sohasem 
történt meg. A fejlett kommunikáció nem tudta kiszorítani a fizikai szállítást, a 
személyes találkozásokat; a telefon nem tudta helyettesíteni a levélírást. A videó- 
kultúra következtében elavultnak ítélt nyomtatott termékek az elmúlt tíz évben 
majdnem megkétszereződtek. A tömeg-gyártott műalkotások elszaporodása a kéz
műves termékek, a régi mesterségek feléledését eredményezte. A videó-művészetet 
a képzőművészet fellángolása kíséri; az elektronikus zene együtt létezik a hárfával 
és a vonósnégyessel. . . ”
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LELŐTTE AZ IGAZGATÓT a Floridai Egyetem könyvtárának egyik alkalmazottja, 
mert 19 évi szolgálat után elbocsátották. Az igazgatóból öt revolvergolyót operáltak ki; 
a műtét sikerült.

(Library Journal, 1983 .12.no.)

METRÓÁLLOMÁSON NYITOTT FIÓKKÖNYVTÁRAT a montreali Városi Könyvtár. 
A 10 000 kötetes "böngészde ” csupán a szabadpolcokból és a kölcsönzőpultból áll. 
A munkaszobát és a 14 000 kötetes tartalékállományt egy szomszédos üzlethelyiségben 
— ugyancsak a metróállomás területén -  helyezték el; visszavinni is oda kell a könyveket.

(Wilson Library Bulletin, 1983. Február)

CÍMEK SZERINTI BIBLIOGRÁFIA készül az 1801—1975 között megjelent szépirodal
mi művekről, a Lenin Könyvtár cím szerinti cédulakatalógusa alapján. A hat kötetesre 
tervezett mű első kötete 1983-ban jelenik meg.

(Sovetskaá Bibliográfia, 1983. Március)
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HOL VANNAK A KÖNYVTARAK NÖVEKEDÉSÉNEK HATARAI?

TOTÓK, Wilhelm: Wie lange können unsere Bibliotheken noch weiter wach
sen? (Buch und Bibliothek. 34. 1982. 11—12.no. 820—824 .p.) alapján 
S ZABÖNÉ TÖRS HANNA tömörítvénye.

Az NSZK-ban a könyvtárak állománya 1971 és 1981 között igen jelentősen meg
növekedett (pl. a frankfurti Deutsche Bibliothek — amely csak a német nyelvterületről 
gyűjti új szerzeményeit — 89%-kal növelte ezen idő alatt az állományát. Joggal adódik a 
kérdés, vajon sikerül-e a könyvtáraknak hosszú távon megoldani mindazon feladatokat, 
amelyeket a minél több helyen, minél nagyobb állományú könyvtárak létesítésével ma
gukra vállaltak. A könyvtáros számára természetes az, hogy mai cselekedeteiért a jövőben 
kell felelnie, hiszen ő az, aki az évszázadok alatt összegyűjtött kultúrkincseket féltve őrzi, 
és továbbra sem lehet más célja, mint a jelen szellemi termékének teljes körű gyűjtése és 
megőrzése.

Ha a könyvtári állományok a jövőben is csupán az 1971 és 1981 közötti időszak 
átlagának abszolút számaival növekednének, akkor is megoldatlannak látszanak a mai 
tárolási körülmények. Viszonylag rövid időn belül nem lesznek elegendőek már az utóbbi 
évtizedben épített könyvtárépületek sem. Ha 2051-ig előrebecsülünk, akkor elképesztő 
az eredmény: a müncheni Bayerische Staatsbibliothek állománya 13,68 millió, a göttin- 
geni Staats- und Universitatsbibliothek-é 7 millió egység lesz.

A nyomasztó elhelyezési problémák felvetették a mikroformátumok nagyarányú 
alkalmazásának gondolatát. A számítások a következő eredményeket hozták: 18 000 mé
ter könyv (kereken 540 000 kötet) filmrevétele 14—30 millió DM költséggel jár. Össze
hasonlításul: a hannoveri Niedersachsische Landesbibliothek 1 millió kötetet befogadó 
raktárának építése 26 millió DM-ba került. Tehát amíg lehetőség van új raktárak építésére, 
addig a könyvállományok mikrofilmezése az egyes könyvtárak számára nem nyújt látvá
nyos alternatívát. Ehhez még az is hozzájárul, hogy a mikroformátumokat a felhasználók 
kevésbé szeretik, mint a papírhordozójú dokumentumokat, és a filmek sokkal hamarabb 
öregszenek, mint a nyomtatott papír, tehát néhány évtizeden belül esetleg teljesen el
vesztenék az ily módon tárolt információkat.

Az azonban már biztos, hogy el kell búcsúzni attól az ideális elképzeléstől, hogy a 
felhasználóknak közvetlenül a városban bocsássuk rendelkezésére a nagy könyvállomá
nyokat. A megoldás eldöntésekor azonban tudatában kell lennünk, hogy a könyvtárak
nak a tudományos életben kiszolgáló funkciójuk van; létezésük mindaddig elengedhetet
len, míg az információtárolásnak és -szolgáltatásnak célszerűbb formáját nem találjuk meg.

A könyvtárosok ugyan nem befolyásolhatják lényegesen a tudományos kutatás fej
lődését, azonban döntően részt vehetnek az információtárolás és -szolgáltatás útjainak 
keresésében.
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A tudományos könyvtárak a jövőben egyre kevésbé lesznek abban a helyzetben, 
hogy a felhasználóik számára szükséges tudományos irodalmat a teljesség igényével gyűjt- 
hessék; értelmes együttműködésükre tehát nagyobb szükség lesz, mint valaha. Nem min
den tudományos könyvtárnak kell örök időkre megőrizni mindenfajta információhordo
zót. A jövőben elengedhetetlen lesz a szakmailag illetékes központi gyűjtőkönyvtárak 
szolgáltatásainak kiterjesztése a tudományág összes könyvtára számára.

Ez utóbbi állítást szeretnénk a következőkkel alátámasztani:
— a legtöbb tudományos könyvtár a jövőben már csak az oktatáshoz és kutatáshoz 

szükséges, általános érdeklődésre számottartó kézikönyveket stb. fogja tudni 
beszerezni és tárolni. A speciálisabb bel- és külföldi irodalmat kevés helyen kell 
gyűjteni és onnan könyvtárközi kölcsönzéssel közkinccsé tenni;

— elengedhetetlenül szükség lesz arra, hogy a kevéssé használt könyvállományok 
beolvadjanak központi tárolókönyvtárakba;

— az eddig pénzügyi okokból csökkentett folyóiratelőfizetéseket a jövőben hely
hiány miatt kell korlátozni. Valószínűleg a jövő úlja egy-két központi folyóirat
tár kijelölése lesz.

A speciális tartalmú kéziratokat már nem folyóiratokban fogják közölni, hanem át
adják egy információs banknak, amely aztán az új szerzeményekről tájékoztat és fizetség 
fejében másolatot szolgáltat (publishing on demand). A disszertációkat papírhordozón 
esik a helyileg illetékes egyetemi könyvtárak fogják őrizni, a csere és kölcsönzés mikro
filmlapok formájában történik majd.

Mindezeket a gondolatokat összefoglalva a végső következtetés az, hogy a belátható 
jövőt tekintve a papír marad a tartós megőrzéshez az alapvető információhordozó, azon
ban a gyűjtést, megőrzést néhány nagykönyvtárra kell csökkenteni.

A tárolókönyvtárak létesítésével kapcsolatos elgondolásokat intenzíven kell foly
tatni, illetve feleleveníteni. A mindennapos tájékoztatáshoz tér- és költségcsökkentő 
mikrodokumentumokat, illetve a jövőben a képlemezeket kell intenzívebben használni.
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A GÄVLEBORGI KÖNYVTÁRI PROPAGANDAKISÉRLET

A "Gävleborgsprojektet: teori och praktik” 67. aig. 1982.
4.no. 6 3 -7 7 .p.) c. beszámoló jelentés alapján az ismertetést DAMOKOS
KATALIN készítette.

A güvleboigi városi-megyei könyvtárban elhatározták, hogy megpróbálják a könyv
tár vonzáskörzetébe bevonni az egyébként nehezen megközelíthető embercsoportokat, 
például az iskolaelőkészítős óvodásokat, a művelődési otthonokba járó tizenéveseket, az 
üzemek dolgozóit stb. A kísérlet színhelye a 87 400 lakosú Gävle, valamint a közeli, több 
társközségből álló 13 700 lakosú Ovanaker volt. A kísérletsorozatot 1980 júliusától 1981 
év végéig folytatták.

A kísérlet vezetői az ún. felkereső módszert választották, mert az ilyen típusú 
könyvtári propaganda hatása eddig még kevéssé volt ismert. A kísérlet egyébként az 
uppsalai egyetem 1965-ben alapított irodalomszociológiai tanszéke által kezdeményezett 
könyvtárszociológiai yizsgálatok sorába illeszkedik. Svédországban 1978-ban már sor ke
rült egy hasonló jellegű felmérésre, amikor a Södertalje Városi Könyvtár a helyi Saab- 
Scania üzemi könyvtár működését vizsgálta. A felmérés nagy érdeklődést keltett könyvtá
ri körökben, ugyanis a munkahelyi könyvtárak Svédországban a helyi közművelődési 
könyvtárakhoz tartoznak, és néhány éve állami támogatást is kapnak az üzemi könyvtárak 
kifejlesztésére.

A ’’Gávleborgsprojekt ”-et megtervező munkacsoportban a könyvtárosokon és kuta
tókon kívül a tanács közművelődési munkatársai, két könyvtárosképző főiskola, a kultu
rális tanács és a közművelődési könyvtári bizottság tagjai is részt vettek. A kísérlet költ
ségeit a különböző állami bizottságok, az uppsalai egyetem irodalomszociológiai tanszéke 
viselték, a szükséges személyzetet és az anyagokat az érintett könyvtár biztosította. A kü
lönböző időpontokban végzett interjúk révén azt vizsgálták, milyen változásokra került 
sor a célcsoportok könyvtárhasználatában, de célkitűzésük volt, hogy a kihelyezett rész
legek látogatóinak érdeklődését is felkeltsék a könyvtár iránt.

Svédországban a hetvenes évekig erőteljesen emelkedett a könyvtárhasználók szá
ma, napjainkban viszont már egyre nehezebb új olvasókat szerezni. A kísérlet bebizonyí
totta, hogy az ún. felkereső tevékenységgel új olvasókat is lehet szerezni, mert olyan cso
portokat lehet így mozgósítani, akik egyébként nem jártak el könyvtárba. Az igazsághoz 
hozzátartozik az is, hogy a célcsoportok tagjait arra már nem lehetett rávenni, hogy a 
könyvtár szolgáltatásait a jövőben is igénybe vegyék.

óvodások

A kísérletben 4 óvoda vett részt; a gyerekek pedig mind iskolaelőkészítősök, azaz 
hat évesek voltak. Ezt a kort alapvető fontosságúnak tekintik a gyerekkönyvtárak az
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olvasóvá nevelésben. A gyerekkönyvtáraknak egyébként a kísérlettől függetlenül is jó kap
csolataik voltak az óvodákkal. A kísérlet az óvodai és az otthoni olvasás elősegítését kí
vánta szolgálni, de fontosnak tartották, hogy az egyébként nem olvasó szülőkkel is sike
rüljön kapcsolatot teremteni. Annyi képeskönyv állt rendelkezésre, hogy minden gyerek 
hazavihetett egy-egy példányt; szülői értekezleten is ismertették a könyveket és négy hó
napon keresztül az óvodában is és odahaza is intenzíven foglalkoztak a kijelölt könyvek
kel. Két hétig olvastak egy-egy könyvet, utána egy hét szünetet tartottak, csak azután 
került sor a következőre. Közben az óvodásokat könyvtárlátogatásokra vitték, kölcsönző
jegyet is adtak nekik. Külön látogatást szerveztek az óvónők számára, végül pedig a gye
rekeket szüleikkel együtt hívták meg a könyvtárba. A kísérlet során öt könyvet dolgoztak 
fel. A gyerekek a könyvtártól tarka, rajzos prospektusokat is kaptak, amelyek más köny
vekre és a könyvtárba járás lehetőségére hívták fel a figyelmüket. A kísérlet olyan síkénél 
járt, hogy már tervezik a megismétlését, ezúttal pszichológus bevonásával, aki a gyerekek 
fejlődését fogja figyelemmel kísérni.

Tizenévesek

Felmérések szerint a 14—17 éves korosztály a kisiskolásokhoz viszonyítva sokkal 
kevesebbet olvas. Gyakran járnak viszont a művelődési házakba, ezért a kísérlet színhelyé
ül két gáviei művelődési házat választottak a kutatók. A házak vezetőivel folytatott elő
zetes megbeszélés után mindkét művelődési házba kisebb könyvgyűjteményeket vittek 
ki, ahonnan kölcsönözni is lehetett. A könyvek mellett természetesen színes propaganda 
anyagokat is elhelyeztek a könyvtárosok, amelyben a közeli könyvtárak szolgáltatásaira 
hívták fel a figyelmet. A kísérlet megkezdése előtt és befejezése után is inteijúkat készí
tettek a fiatalokkal az olvasási szokásaikról. A vizsgálat igazolta, hogy az otthoni környe
zet milyen erősen befolyásolja a gyerekek olvasási szokásait. Az egyik művelődési ház 
olyan környéken van, ahova értelmiségi szülők gyerekei járnak; itt az olvasó gyerekek ará
nya 60%, a könyvtárlátogatóké 55% volt. Ugyanakkor a másik helyen, ahová főleg bér
házakban lakó, nem értelmiségi foglalkozású szülők gyerekei járnak, az olvasók és a 
könyvtárlátogatók száma 40-40%  volt a kísérlet kezdetekor.

A könyvek megjelenését a fiatalok is és a művelődési ház munkatársai is örömmel 
fogadták, s megállapították, hogy a művelődési ház a jelenleginél sokkal nagyobb szere
pet tölthet be e korosztály olvasóvá nevelésében.

Munkahelyi könyvtárak

A közművelődési könyvtárak korlátozott anyagi lehetőségeik miatt nem tudnak 
minden üzemet saját munkahelyi könyvtárral ellátni. Ezért a kísérletben a munkahelyi 
könyvtárak működésének vizsgálata mellett azt is felmérték, hogy egy adott, kihelyezett 
gyűjteményrész megfelelő időközönkénti cseréje betölti-e az üzemekben a munkahelyi 
könyvtár szerepét. Három állandó könyvtárral és két kihelyezett könyvtári gyűjteménnyel
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rendelkező munkahelyet vizsgáltak meg. Az üzemekben 100—350 fő között volt a dolgo
zók száma. A megkérdezettek 90%-a mindennap olvas napilapot, 45%-a naponta vagy két
naponta olvas hetilapot, Ш. folyóiratokat. Az üzemek között eltérés inkább a könyvolva
sási szokásokban mutatkozott. Az egyik üzemben 10%, a másik helyen 25% és a harmadik 
üzemben is 25%-uk mondta magát rendszeres olvasónak. 15—30% könyvet egyáltalán nem 
olvas; keveset olvas 8—26%. A másik két üzemben 15 és 20% volt a rendszeres könyv
tárlátogatók aránya.

összehasonlításképpen a legújabb svédországi vizsgálatok szerint a lakosságnak 
40%-a legalább évente egyszer elmegy a közművelődési könyvtárba. A vizsgált üzemekben 
33 és 62% között mozgott azok aránya, akik legalább évente egyszer könyvtárba mennek.

Azon a két helyen, ahol időszakos munkahelyi könyvtárakat állítottak fel, propa
gandaanyagokkal, könyvkiállításokkal, hetenként tartott könyvismertetésekkel hívták 
fel a könyvtárra a figyelmet. Az egyik üzemben még finn és szerbhorvát nyelvű műveket 
is kölcsönöztek. A kísérlet során számos, eredetileg nem olvasót sikerült elindítani az 
olvasóvá válás útján, összesen 100 nemolvasóból negyvenen már legalább egyszer kölcsö
nöztek a munkahelyen.

A könyveket az étkezde közelében helyezték el, a dolgozók az ebédszünet alatt 
lapozgathatnak, kölcsönözhetnek is.

Az időszakos könyvtárral szemben az volt a legfőbb kifogás, hogy néhány hónap 
túl rövid idő ahhoz, hogy rögződjék az olvasás szokása. Ugyanakkor az eredetileg keveset 
olvasó csoportoknál a könyvtár időszakos eltűnése nem vezetett az olvasási kedv vissza
eséséhez.

Ott, ahol már hat éve működött munkahelyi könyvtár, az olvasók 30%-a vallotta, 
hogy azóta ritkábban jár a közművelődési könyvtárba. Üj munkahelyi könyvtárak eseté
ben ez az arány 15%-os. Viszont alacsony azoknak a száma, akik a munkahelyi könyvtárat 
is és a közművelődési könyvtárat is használják.

összefoglalva megállapítható, hogy csak költséges módszerekkel lehet új olvasókat 
szerezni. A legolcsóbb módszer a tömegkommunikációs eszközökkel való együttműködés, 
a leghatékonyabb pedig még mindig a beszéd, a személyes ajánlás, amit azonban célszerű 
nyomtatott propagandaanyagokkal és könyvkiállításokkal kiegészíteni.
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A VIDEOLEMEZ: FORRADALOM, AMELY MÉG NEM GYŐZÖTT

A Videodisc» a revolution that isn’t. ( Library Journal. 39. vol. 1982.
6. no. 357-364 . p.) és a The future: New technologies. Video in libraries. 
A status report, 1979-1980. (ed. Alice Bahr, Knowledge Industry Publica
tions, New York, 1980. 8 7 -9 5 .p.) tanulmányok alapján SKAUCZK1 JUDIT 
tömörítése.

A videolemez

Az 1975-ös év jelentős változást hozott a különböző videolemez technikák meg
születésében. Ezt jelzi, hogy az 1976-ban a videolemezről tartott londoni konferencián 
már 26 különböző rendszerről számolhattak be a szakemberek.

Az új technológiát különböző területeken alkalmazzák: a szórakozásban, az okta
tásban, a képzésben, az információtárolásban és -visszakeresésben.

A videolemez ránézésre egy szokványos nagylemezhez hasonlít, de a barázdák nem 
láthatók. A videolemezes rendszerekben a videolemez maga a dokumentum. (A video
lemez generikus fogalom, magába foglalja a videorendszerek és a videoberendezések fo
galmát is.)

A videolemeznek, mint dokumentumnak három egymástól technikában eltérő tí
pusa ismeretes. Ezek: — az optikai videolemez,

— érintkezéses videolemez (capacitance electronic, CED),
-  nagy sűrűségű lemez (video high density; VHD).

A típusok egymással nem kompatibilisek, pl. az optikai videolemezt nem lehet 
használni sem az érintkezéses, sem a nagy sűrűségű videolemezzel működő berendezé
sekkel.

A z optikai videolem ez nevét onnan kapta, hogy a lemez felszínén lévő mikroszko
pikus mélyedéseket, — amelyek információt tárolnak — lézersugárral olvassák le. A leját
szón a lemez 1800 fordulatot tesz egy másodperc alatt. Az optikai videolemeznek két 
változata van: a visszatükröző és a fényt áteresztő. Az előző típusnál a lemezt meg kell 
fordítani, ha a másik oldalán levő információt is ismerni akarjuk, mert ezen a lézersugár 
nem tud áthatolni. A másik változat esetében megfordítás nélkül használható a lemez 
mindkét oldala. Egy-egy lemezoldalon 30 vagy 60 percnyi műsor található. A cikk meg
jelenésekor a lemez lejátszásához szükséges berendezés ára Kanadában 1300 kanadai 
dollár volt.

A CED 1981 második felében jelent meg a piacon. Az elnevezése — capacitance 
electronic disc -  onnan ered, hogy egy gyémánthegyű tű közvetlenül érintkezik a lemez 
felszínével. Az érintkezés miatt mind a lemez, mind a tű idővel kopik. (A CED videolemez 
lejátszására alkalmas berendezés ára Kanadában nem éri el a 700 kanadai dollárt.)
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A VHD megjelenését a kereskedelmi forgalomban 1983-ban tervezik. Ez a rendszer 
is a tű és a lemez közvetlen kapcsolatán alapszik, azonban a VHD rendszerű lemezek fel
színén nincsenek barázdák, és így az igen széleshegyű tű, ahelyett, hogy a barázdákat kö
vetné, keresztül pásztáz a felszínen, ahol az egymást szorosan követő mikromélyedések- 
ben találhatók a kódolt jelek. Ebben a rendszerben mind a videolemez, mind a lejátszó
berendezés hosszabb életű, mint az előbbi esetben, mert barázdák hqán a tű nem kopik. 
Ezt a rendszert elsősorban otthoni használatra tervezik a konstruktőrök, ezért úgy alkot
ták meg, hogy egyaránt kompatibilis legyen az NTSC TV rendszerrel (ezt használják 
Észak-Amerikában és Japánban), a SECAM TV-rendszerrel (Franciaország) és a PAL TV- 
rendszerrel (Nyugat-Európa). (Lejátszóberendezésének ára a két előző rendszerben emlí
tett összegek között lesz.)

A videolemez a szórakozás egyik eszköze

A lemez és a lejátszóberendezés használója potenciálisan minden olyan háztartás, 
intézmény stb., ahol jelenleg is van TV készülék. 1980 végéig megközelítően 35 ezer lézer 
lejátszóberendezést adtak el az Egyesült Államokban, ez a szám 1981 végéig 100 ezerre 
emelkedett, és 1984 végére feltehetően 500 ezerre fog ugrani. Az RCA társaság például 
1981-re 200 ezer berendezés és 2 millió videolemez eladását tervezi.

Jelenleg a lemezekről a gyártó cégek katalógusai tájékoztatnak. Egy-egy katalógus 
150—250 címet tartalmaz mindenféle típusú videolemezből. A katalógusok szerint játék
filmek, sportról, híres előadókról, zenéről stb. kaphatók műsorok. A katalógusok ellenére 
komoly gondot jelent jelenleg a megfelelő programok vásárlása, ugyanis

— a keresett műsorok jelentős része még nem található meg videolemezen,
— a nagy TV társaságok még nem döntöttek a kábeltelevízió, a képmagnetofon és 

a videolemez között.
Ma még nem állt be az egyensúly az említett TV technikák között, egyértelműen még 
egyik sem nyerte el a gyártók és a használók prioritást jelző döntését.

A videolemeznek, például összehasonlítva a kábeltelevízióval, vagy a képmagneto
fonnal, lényeges előnyei vannak:

— olcsóbb,
— tartósabb,
— hosszabb életű.

Ugyanakkor jelenleg a kanadai háztartások 75%-ában lehetséges a kábeltelevíziózás, és a 
75% 50%-a már elő is fizetett erre a szolgáltatásra. Ami pedig a képmagnetofon hallatlan 
előnye, hogy alkalmas lejátszásra és felvételre is. Hogy a konkurrendaharcból melyik tech
nika kerül ki győztesen, azt az dönti el, hogy a gyártó cégek melyik technikát preferálják 
majd, melyik technika lesz a legolcsóbb és a piac mennyire követi a használók igényeit.

Az oktatás, képzés eszköze: az optikai videolemez

Mindazokon az oktatási területeken, ahol már eddig is alkalmazták az audióvizuális 
dokumentumokat: iskola, forrásközpont, könyvtár stb., a videolemez is sikerrel alkalmaz
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ható. Az Egyesült Államok több egyetemén olyan kutatócsoportokat hoztak létre, ame
lyek azt kutatják, hogy melyek azok a képzési területek, ahol a videolemez előnyei leg
inkább nyilvánvalóak. Az elkészített műsoros dokumentumokat mind az egyéni, mind a 
csoportos képzésben felhasználták. A felhasználás területe igen széles, a nyelvtanulástól 
kezdve a biciklijavításon keresztül az autóvezetésig teljed. A kutatócsoportok tanulmá
nyai szerint a videolemez a dokumentum formája miatt különösképpen alkalmas a süke
tek és csökkenthallók vagy beszédkárosultak oktatására. Az eddigi kutatások szerint az 
oktatásban az optikai videolemez a legjobb, mert — ahogy ezt már említettük -  a lejátszó
berendezés tűje és a lemez közvetlenül nem érintkezik, így a gyakori lejátszás és az egyéni 
tanulás ütemének megfelelően az előre- vagy visszaállítás a lemez károsodása nélkül tör
ténhet. A lemezjátszón gyorskereső program van, amellyel a kiválasztott, visszahallgatni 
kívánt rész másodpercek alatt, kódok billentyűzésével megtalálható. Másik előnye, hogy 
két hangsáv helyezhető el rajta, és így egyszerre két nyelven lehet megadni az oktatáshoz 
szükséges instrukciókat, vagy a szöveg mellett zene is szólhat. Ha az optikai videolemezes 
lejátszóberendezést számítógéphez kapcsolják, akkor interaktív, párbeszédes tanulásra 
alkalmas.

Alkalmazása ellen a következő érvek szólnak: ma még igen drága a berendezés; ke
vés a jól felkészült, videolemezt előállító szakember; ez a technika még nem kompatibilis 
a többi audiovizuális technikával, amelyet az oktatásban már használnak.

A videolemez az információ tárolás és visszakeresés egyik eszköze

A videolemez az információtárolás és visszakeresés fontos eszköze lehet. Az optikai 
videolemezek tároló kapacitását túlszárnyalják a digitális lemezek, amelyeken az informá
ciót nem analóg, hanem binárisan kódolva tárolják. A digitális információt lézersugárral 
égetik a lemez felületébe és lézersugárral kereshető vissza. Nagy előnye, hogy nagy töme
gű adat tárolására alkalmas (Deirdre Boyle audiovizuális szakember szerint a teljes En
cyclopaedia Britannica rávihető egy videolemezre, ezért a mikroformátumú információ- 
tárolás kiváltója is lehet). Hátránya, hogy amit ^ é g e t te k ” a lemezbe, az nem módosít
ható, nem aktualizálható. Jóllehet a digitális videolemezes technika még csak most fejlő
dik, de az általa nyújtott lehetőségek az információ tárolásában és visszakeresésében, a 
képzésben és ismeretterjesztésben nyilvánvalóak. A könyvtáraknak is fel kellene készül
niük ennek az új dokumentumnak a befogadására.

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



8?

SZEMLE

library management : Papers from the 
Joint Management Workshops . . .  / [ed.] 
Special libraries Association. — New York : 
SLA, 1980 -
vol. 2., Management by design / Shirley 
Loo. ed. ; Kristin M. Vajs assistant ed. —
1 9 8 2 .-6 6 . p.

Vezetéstudományról, vezetési módszerekről 
— könyvtárvezetőknek

Két szakmai tanácskozás anyagát tar
talmazzák a J. S. Caputo és a
S. Loo  ill. К. M. Vajs által szerkesztett köte
tek. A tanácskozásokat az amerikai Szak- 
könyvtárak Egyesülete (Special Libraries 
Association) Könyvtárvezetési szekciója szer
vezte az Egyesület 1979-es és 1982-es köz- 

gyffléw alkalmából. Témakörét tekintve mindkét kötet a szakkönyvtárak vezetési-szerve
zési problémáival foglalkozik, pontosabban a vezetés- és szervezéselméleti megoldások 
konkrét könyvtári feltételek közötti alkalmazásának eredményeit adja közre. A kötetek 
anyagának áttanulmányozása mindenképpen hasznos a téma iránt érdeklődők számára, 
hiszen a tanulmányok jó ötleteket adhatnak egyes vezetési és szervezési módszerek hazai 
körülmények közötti alkalmazásához. Ez azonnal nyilvánvalóvá válik a felvetett témák 
listájának áttekintésekor, hiszen azzal csaknem mindenki tisztában van, hogy mennyire 
fontosak (lennének . .  . )  a könyvtári és az információs munkában a szabatos munkaköri 
leírások és a jól megalapozott teljesítménynormák, a költségelemzések, a korszerű dönté
si módszerek, a különböző tervezési eljárások stb.

A munkaköri leírások elkészítését minden esetben részletes előtanulmányoknak kell 
megelőzniük, amelyek során elsődleges követelmény, hogy nem az állást vagy a munka
kört éppen betöltő személyt, hanem magát a munkakört kell elemezni. (Bármennyire is 
kézenfekvőnek tűnik a fenti állítás, nem árt a téma felvetése kapcsán ismét leszögezni, 
mivel a gyakorlatban nem ritkán éppen az ellenkezője történik.) A jó munkaköri leírásnak 
tartalmaznia kell a munkakörhöz kapcsolódó számadási kötelezettségeket, a feladatokat, 
valamint a szükséges gyakorlatra, Ш. képzettségre vonatkozó követelményeket. Emellett 
meg kell ъ<Атa munkaköri feladatokra vonatkozó teljesítménynormákat, amelyek azon
ban nem feltétlenül számszerűek vagy számszerűsíthetők. A munkaköri leírások és telje- 
sítménynormák hatékony mérési eszközzé válhatnak a vezető kezében, s jelentős ahasz-
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nuk a tervezés szempontjából is. Fő előnyük abban rejlik, hogy a vezetés és a beosztottak 
között megteremtik a munkával kapcsolatos egyetértés alapját, s ugyanakkor a könyvtár 
tevékenységének színvonalát is emelhetik. Mindennek azonban az a záloga, hogy a munka
körök kialakítására és a normák megállapítására irányuló tevékenység n yito tt legyen, te
hát minden esetben be kell vonni a folyamatba az érintett munkatársakat is.

Ugyancsak a vezetők és a beosztottak közötti viszonyt érinti a ’’vezetők kommuni
kációs probléma?’ elnevezéssel illetett, második témakör. Amennyiben a könyvtárak ve
zetői kedvező környezetet akarnak teremtem a munkatársak számára (ami pedig az esetek 
többségében nem nevezhető elhanyagolható szempontnak), érteniük kell a szervezeti di
namikához (vagyis a szervezetek alakulásának, Ш. magatartásának törvényszerűségeihez) 
Ш. az interperszonális kapcsolatokhoz. A vezetőknek mindenekelőtt alaposan ismerniük 
kell intézményüket a használat, a költségek, a teljesítmény, az intézmények általános ér
téke szempontjából. Emellett azonban az sem árt, ha ismerik a vezetés informális aspek
tusait a tervezés, a szervezés, az irányítás, a költségvetési tevékenység, a koordináció és a 
beszámolási kötelezettség -  vagyis a vezetői tevékenység főbb irányai -  terén. Ez például 
az irányítással kapcsolatban azt jelenti, hogy az informálási aspektusokat jól ismerő veze
tő  képes a szervezeten belüli különböző informális "hatalmi csoportok” vezetőinek kivá
lasztására, ill. e személyek befolyásolásának hasznosítására. A szervezeten belüli hatalmi 
centrumok kiválasztásának ’’tudománya” egyébként igen hasznos a könyvtár és az esetle
ges anyaintézmény közötti viszony fenntartásában is, hiszen a hatalmi centrumok befo
lyásolásával növekszik a "befolyásoló” hatalma is. Ez természetesen a könyvtárak szem
pontjából azt jelenti, hogy a befolyásolás révén növekedhet az igény a könyvtári szolgál
tatások iránt, Ш. sikeresebbek lehetnek az információközvetítés szervezeten belüli csa
tornáiként.

Hasonlóképpen a könyvtári tevékenység sikerének záloga a kötet szerint a könyv
tári költségek ’’visszanyerése” (cost recovery), azaz a költségek teljes vagy részleges áthá
rítása a használóra. A szemérmes megfogalmazás mögött az rejlik, hogy az említett téma 
állandó viták tárgya az USA és más országok vonatkozó szakirodaimában, s különös hang
súlyt a zsugorodó költségvetések és a számítógépes online szolgáltatások térnyerésével 
kapott a "bevétel-orientált” könyvtárvezetési koncepció. A költségek áthárítását elsődle
gesen a könyvtárak működéséhez szükséges megfelelő pénzalapok biztosítása indokolja a 
sokat emlegetett ’’szigorodó” gazdasági feltételek között. De -  ahogy azt a különböző 
esettanulmányok tapasztalatai is igazolják -  éppen a költségek áthárításával válik lehetővé 
bizonyos speciális szolgáltatások (pl. számítógépes irodalomkutatás) nyújtása, ill. az adott 
szolgáltatások minőségének kvantitatív értékelése ( ”megéri-e a használónak az egyes térí
tés ellenében nyújtott szolgáltatások igénybevétele”). Alapvető fontosságú annak megha
tározása, hogy a költségeket részben vagy teljes egészében kell-e a felhasználóra átháríta
ni illetve az áthárításra kerülő költségeknek milyen legyen az aránya. Talán a legjobb 
módszer — legalábbis a kötetben szereplő esettanulmány szerzője, Snyder véleménye 
szerint — a ’’normál” üzemeltetési költségek (világítás, munkabér, fűtés stb.) feletti költ- 
ségekjffl. többletkiadások áthárítása. E módszer felhasználásával nemcsak pótlólagos be
vételi lehetőségekhez jutnak a könyvtárak (a bevételek sohasem jelenthetik a működési 
költségek kizárólagos forrását), hanem sokkal szélesebb körben képesek szolgáltatások 
nyújtására, sőt rugalmasabban reagálhatnak a felhasználói igényekre.
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Talán túlzásnak tűnhet — első megközelítésben — a döntések rendszerszemléletű 
megközelítése, ill. a döntéselmélet — H. Simon Nobel-díjas közgazdász ajánlásai alapján 
való -  alkalmazása a könyvtárakban. Túlmenően azon, hogy a “könyvtárosok is döntés
hozók’’, nem látszik indokoltnak a viszonylag bonyolult matematikai és valószínűség- 
számítási eljárások, döntési mátrixok stb. használata, különösen a kisebb szakkönyvtárak
ban. Mivel azonban a döntéselmélet a különböző alternatívákat, eseményeket, célkitűzé
seket és kritériumokat szisztematikus módon, a jövőre vonatkozó ’Információkkal” 
együttesen képes vizsgáim, alkalmas eszköznek látszik arra, hogy a könyvtári döntés
hozókat közelebb hozza a ma könyvtárában gyakori komplex problémák megoldásához. 
Ez annál inkább így van, mivel a döntésekért felelős munkatársaknak a könyvtárban is 
szűkös erőforrások (idő, pénz, energia) felett kell rendelkeznie olyan környezetben, 
amely jelentős bizonytalanság tényezőket (lásd pl. folyóiratárak emelkedése) fogja! ma
gában.

A modern döntési eljárások alkalmazása mellett könnyebbé válik a könyvtárak és az 
információs központok termelékenységének növelése. Ez utóbbi nyilvánvalóan nem csu
pán az amerikai gazdaság különböző szektoraiban kitűzött ’’népszerű” jelszó visszatükrö
ződése a könyvtárakra. Itt is a szolgáltatások szintjének megőrzéséről vagy növeléséről 
van szó az erőforrások azonos vagy lassabban emelkedő felhasználása mellett, de a könyv
tárak — mjnt tradicionálisan ’’munkaerő-intenzív” intézmények — még nehezebb helyzet
ben vannak. A termelékenység javításához az optimális állapot elérésére kell törekedni, 
mindenekelőtt az adott helyzet felmérése és a termelékenység fokozására szolgáló ún. 
környezeti módszerekéül, új rendszerek és új technika alkalmazása útján. Mindehhez sajá
tos vezetői megoldások szükségesek, amelyek fő elemei az alábbiak lehetnek: az alkalma
zottak véleményének kikérése (e téren különösen sikeresek a japán vezetők által alkalma
zott módszerek), az alkalmazott munkatársak ötleteinek megvalósítására való törekvés, 
a legnagyobb haszonnal kecsegtető problémák megoldására való erőfeszítések, a látszóla
gos problémákkal szemben a reális feladatok előtérbe helyezése, a növekvő volumenre 
irányuló stratégiák kiválasztása, külső és belső tapasztalatcserék folytatása, az innováció
val szembeni nyitottság, a célközpontos vezetés (management by objectives — MBO) el
veinek alkalmazása, a megfelelő normák kialakítása, az igazi teljesítményre ösztönző jut
tatási és bérezési rendszerek bevezetése és még sorolhatnánk az idetartozó eszközöket.

Természetesen az említettek mellett külön jelentősége van azon módszereknek, 
amelyek speciális könyvtári alkalmazása további eredmények elérését teszi lehetővé. Ide 
tartozik pl. az alkalmazottak munkahelyi irányítása, betanítása (coaching/counseling). 
Az említett téma a könyvtári szakirodalomban meglehetősen új, de egyre több publikáció 
olvasható róla az amerikai folyóiratokban. Ennek főként az az oka, hogy az információ
szolgáltatás gyorsan fejlődő szektorában ma már nemcsak a formális képzettségre van 
szükség, hanem a munkaszituációban megszerzett ismeretekre is. Sőt, ez utóbbiak iránti 
igény — a modem feldolgozási módszerek terjedésével párhuzamosan — egyre inkább nö
vekszik. A Me. Gregor, Maslow és Massey koncepcióm nyugvó eljárások lehetővé teszik a 
vezetők számára, hogy a vezetés célkitűzéseit maradéktalanul végrehajtathassák a munka
társakkal, ugyanakkor e módszerek jelentős mértékben hozzájárulnak a személyiség ki
bontakoztatásához is.
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A hazai olvasó számára alighanem a legismertebb az utolsóként felvetett témakör, 
vagyis a hosszú távú tervezési módszerek alkalmazási lehetőségei a könyvtárain, informá
ciós szektorban. Természetesen mást ért a tervezés fogalma alatt a Michigan Bell vállalat 
szakkönyvtárosa és mást a hazai szakirodalom. A hosszú távú tervezés bizonyos tapaszta
latainak átvétele azonban a hazai könyvtárak számára is gyümölcsöző lehet különösen 
olyan feltételek között, amikor a technikai változások mélyreható szerkezeti és szervezeti 
módosulásokat idéznek elő. Véleményem szerint egyet lehet érteni a tervezéssel foglalko
zó referátum szerzőinek, E. Millernek és H. Ch. Finnertynek azon megállapításával, mi
szerint a könyvtárak gyakran csak a külső szemlélő számára tűnnek statikus szervezetek
nek. Ez a körülmény nem csupán az állandó újraértékelést követeli meg a könyvtári szol
gáltatások minden egyes területén, de elengedhetetlenné teszi a korszerű vezetési mód
szerek mind szélesebb körű alkalmazását is a különböző típusú könyvtárakban egyaránt.

HEGEDŰS PÉTER
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Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1980. Szerk. 
Németh Mária. Bp., OSZK, 1982.609 p.

Az utóbbi években megsokasodtak az évkönyv, mint 
műfaj, mint adekvát közlésforma elleni érvek, meggondolá
sok. Kétségkívül sok találó megállapítás, vitairat született, 
ám az is nyilvánvaló, hogy az érvek egy része inkább csak 
arról tanúskodik, hogy különböző pozíciókból másként fog
ható fel maga a műfaj, és így közleményeinek értékelése is 
eltérő lehet. Az OSZK 1980-as évkönyve, amely szerkeze
iében, kialakításában nagyon is következetesen épít a tava
lyi és az előző évi kötetekre, egyszerre alkalmas arra, hogy 
néhány ilyen — szerintünk rosszul célzott — érvet vissza
utasítsunk, és arra is, hogy más esetekben további meg

fontolása javasoljunk egy-két — természetesen nem tőlünk származó javaslatot.
A kötet két nekrológgal, két kiemelkedő könyvtári szakember és OSZK munkatárs 

búcsúztatásával indít. Hámori Béláról és Horváth Viktorról hosszú ideig — mondjuk az 
OSZK újabbkori történetét összefoglaló nagyobb tanulmányokig -  minden bizonnyal ez 
a két írás lesz a leghitelesebb, legbővebb forrás. Természetes, hogy nem az 1982-es imp- 
resszumú évkönyvből szerez bárki is tudomást a halálesetekről, de nem kétséges az sem, 
hogy e két tanulmány nem egyszerűen eseménybejelentő jellegű. Még fokozottabban vo
natkozik ez A z  OSZK 1980-ban című nyitó fejezet két teijedelmes, tartalomgazdag be
számolójára. Az OSZK és aKMK munkáját, elért eredményeit, működésének jellegét és 
problémáit a tárgyévben bemutató dolgozatok ( Gabriella és Papp István tollá
ból) mostanra nyilván elavultak. Elavultak a szónak az új információkat szem előtt tartó 
értelmében. Hogy mi történt azóta az OSZK-ban, hogy mi változott 1981, 1982, sőt 
1983-ban, hogy milyen változások zajlottak le a KMK-ban, arról az intézmény dolgozóm 
kívül a srakmai is tájékozódhat. A jövendő vagy éppen a most kutató számára olvasható
nak kell lennie az 1980-as év eseményeinek, és vajon hol lenne ennek jobb és célszerűbb 
helye, mint az évkönyvben. Az efemer, informális, szóbeli vagy a könyvtári "könnyű”- 
sajtó hasábjain megjelent ismertetések, beszámolók stb. semmiképp sem pótolhatják az 
ilyen egyszerre hivatalos jellegű és tudományos alaposságú beszámolókat. Nem adják, 
nem adhatják ugyan az újdonság ingerét, de, hogy maradandóak, hogy fonásmű voltuk 
miatt avulhatatlanok, az bizonyos.

A könyvtári munka elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó második fejezet (na
gyobb publicitást is érdemlő) két nagyobb tanulmánya közérdeklődésre tart számot. 
Az új szakfelügyeleti rendszer ma is minisztériumi kidolgozás alatt áll. Zircz Péter tanul
mánya A  könyvtári szakfelügyelet részletes ismertetését adja egy lehetséges új, a könyv
tárak 90%-át átfogó szakfelügyeleti rendszernek. A szerző igyekszik eloszlatni a szakfel
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ügyelet fogalmához kapcsolódó tévhiteket. Az alapfogalmak (ágazati irányítás, felügyelet, 
ellenőrzés, szakfelügyelet stb.) tisztázása után a szakfelügyeletnek a könyvtárpolitikában 
betöltött szerepével foglalkozik. A külföldi példák s a magyar könyvtárügyi szakfelügye
let három évtizedes történetének áttekintése után javaslatokat tesz szakfelügyeleti rend
szerünk továbbfejlesztésére. Bemutatja az általa kidolgozott javaslatok elveit, céljait, majd 
részletesen ismerteti javaslatát.

E fejezetben olvasható Borsa Gedeon tanulm ányai századi nyom tatványok át
fogó regisztrálásának terve, amely mintegy félmillió 16. századi nyomtatvány világkataló
gusának leírási és m utatókészitési munkálatainak részletes tervét adja. A latin nyelvű 
világkatalógus egyúttal a kiadványok lelőhelyjegyzékeként is funkcionálna.

Az évkönyv harmadik fejezete A z OSZK gyűjtem ényeiből és történetéből írásai 
egy-egy részterületet fognak át időben, illetve feladatkörben a könyvtár belső életéből. 
Haraszthy Gyula érdekes írása Kísérlet az Országos Széchényi Könyvtár anyagi gondjainak 
megoldására (1924-1938.) Könyvaukciók a könyvtár történetéhez szolgáltat adalékokat. 
A szerző a jelzett évköröknek nem teljes történetét, csak egy részterületét, a gazdasági 
’’evickélés” területén történteket tekinti át. Wix Györgyné művelődés- és tudománytörté
neti szempontokat, ugyanakkor a közművelődés igényeit figyelembe véve tárgyalja a Nem
zeti Könyvtárra háruló retrospektív hungarika állománykiegészítés kérdéskörét. A z állo
mányi teljességire törekvés lehetőségei és korlátái. (A
pektív pótlása). Valószínű, hogy a Nemzeti Könyvtár állományával foglalkozó tanulmány 
következtetései szakmai körökben további tanulmányok, viták alapjául szolgálnak. Az ol
vasói katalógus rekonstrukciójának befejezése, s az új katalógus indítása különösen aktu
álissá teszi Bánáti Istvánné tanulmányát A z Országos Széchényi Könyvtár olvasói betű
rendes.katalógusa, amely a katalógus történetét, munkálatait 1938-tól napjainkig követi 
végig. A jövő feladatait is számba véve elemzi Bánátiné a gépi feldolgozásra alkalmas cím
felvételi rendszer problémáit, s az új katalógus indításával kapcsolatos munkák irányát.

A nem könyvtáros, az OSZK-t csak kutatóként ismerő, szélesebb olvasóközönség, 
a könyv- és művelődéstörténet tudósai számára készült az évkönyv negyedik, kultúrtör
téneti tanulmányokat tartalmazó része. A nyolc, igen különböző témakörű tanulmány 
ismertetése (kivált értékelése) nem lehet feladatunk. Érdemes azonban náluk is elidőzni 
rövid ideig. Nem pusztán presztízs, sok évtizedes elvárásrendszer teszi szükségessé, hogy 
ilyen munkák, ilyen valóban magas színvonalú alkotások szerepeljenek egy nagykönyvtár 
évkönyvében. Bár talán ez a szempont sem elhanyagolható. Jelzi egy könyvtár rangját, 
munkatársainak a könyvtár természetével, jellegével egybevágó tudósi, kutatói gárdáját, 
e gárda produkcióit. A művelődéstörténetnek amúgy sincs önálló fóruma (a könyvtörté
netnek is csak egy), így kényszer is, öröm is, hogy nagy fontosságú, évtizedek múlva is 
keresett írások nyomtatásban, legalább az évkönyvben hozzáférhetők legyenek.

Ami itt probléma lehet, az más természetű. Az írások legtöbbje jól beleillik a profil
ba, a feltehető érdeklődés természetesen fordul majd Qyenféle írások után keresve, az 
OSZK évkönyvéhez. Van azonban olyan publikáció is, amelynek talán nem a legmegfele
lőbb fóruma az évkönyv. Elsősorban Lichtmann Tamás Móricz elemzésére gondolunk. 
Míg a többi írás nem járt volna jobban akkor sem, ha valamely akadémiai folyóiratban ke
rült volna közlésre (azok átfutási ideje semmivel sem jobb, mint az évkönyvé), az ilyenféle
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irodalmi, irodalomtörténeti írás egyrészt hamarabb (gondolom a Móricz-évforduló kap
csán) kaphatott volna nyilvánosságot, másrészt jobban bele is került volna az irodalmi 
köztudatba. A művelődéstörténészek hosszú idő óta jól tudják, hol kaphatnak tápot kuta
tásaikhoz, Móricz tanulmányért viszont csak a legelmélyültebb irodalomtörténészek la
poznak fel egy — az ő szempontjukból -  ennyire periférikus kiadványt. Persze nem baj, 
hogy az OSZK ilyen imponáló módon jelzi, hogy kitűnő irodalmárai is vannak, ám a jövő
ben a negyedik fejezet anyagát még jobban ’’profilírozva” szeretnénk látni.

SARLÓS VERA
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Könyv és könyvtár 13. 1982. (A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve.) Debrecen, 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1982.210 p.

A Csüry István emlékének szentelt gazdag és igénye
sen szerkesztett évkönyvből Gomba Szabolcsié, Zsidai Jó
zsef, Korompai Gábomé, Karl-Heinz Jügelt és Sonkoly Ist
ván tanulmányait ismertetjük. Az irodalom- és művelődés- 
történeti, illetve nyelvtudományi dolgozatok bemutatására 
most nem vállalkozhattunk, talán arra is lehetőségünk nyí
lik más folyóiratban.

A Könyv és Könyvtár 13. kötetében megjelent tanul
mányok reprezentálják a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtárának tudományos törekvéseit. A könyvtár és az 

egyetem, a könyvtár és a Tiszántúl intézményei között kialakult tudományos munkakap
csolatok felől is tájékoztatnak. Az egyetem könyvtára a régió könyvtári értékeit, a város 
gyűjteményeit számon tartó, tudományos feltárásában aktívan közreműködő kollektíva. 
A könyvtár évkönyve arra a fontos kérdésre is megválaszol, hogy milyen szerepet vívhat 
ki egy vidéki egyetem könyvtára a szorosabb környezetében: az egyetemen, a városban 
és abban a tágabb vonzáskörben, amelyre szellemi sugárzása kiteljed.

A kötet élén Gomba Szabolcsné szerkesztő, az egyetemi könyvtár főigazgatója 
Csűry István pályaképét foglalja össze. Minden olyan lényeges mozzanatra odafigyel, ami 
ezt a nagyon tartalmas életutat jellegzetessé teszi. Csűry teljesnek tűnő, mindenképpen 
és maradandóan értékes életműve egyáltalán nem ’’könnyedén” született. Gyors és alapos 
volt a munkában, a vizsgált téma minden részlete megragadta, ugyanakkor nagyon érzék
letesen tudott szintetizálni. Szerencsés lehetett, hogy olyan kollégái voltak — a tanul
mányban is említett Kovács Máté és MódisLászló mellett —, mint Hankiss János,
Lajos, Sarkadi Ida, Molnár Pál, akik hatalmas műveltségüket az ügy szolgálatába állítot
ták, segítették egy-egy koncepció kimunkálását és valóra váltását. Voltak olyan ellenfelei 
a magyar könyvtárügyben, akik újra és újra vitára, szellemi erőfeszítésre, bizonyításra 
ösztönözték. A könyvtár mai vezetői Csűry elméleti alapvetése és gyakorlati útmutatásai 
szerint tanulták a vezetés művészetét. Ezt a szép, de nagyon igényes mesterséget nem 
lehet könyvekből, egyetemi előadásokból elsajátítani: a példára nagy szükség van. Csűry 
könyvtártudományi munkássága, — a Korompai Gábomé által összeállított bibliográfia 
tanúskodik felőle -  30 esztendő magyar könyvtárügyének keresztmetszetét adja. Ezen 
belül az egyetemi könyvtárügy és a bibliográfia ügyének problémái különösen pontosan 
érzékelhetők benne.

Sonkoly  István, az 1981-ben elhúnyt zenei szakíró, egyik utolsó publikációjában a 
Budapesti Szemle zenei vonatkozású közleményeit tekinti át, a Szemle harmadik újra
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indulásától a megszűnéséig (1873—1944-ig). ő  állapítja meg, hogy ez a lap publikálta a 
hazai általános folyóiratok közül a legtöbb zenei közleményt. Kritikus hangvételű tanul
mánya a folyóirat zenei anyagát tematikus blokkokban gyűjti össze, összefüggéseiket, 
erényeiket és tévedéseiket egyaránt feltárja. Nem a teljességre törekszik, hanem a Buda
pesti Szemle köteteiben található zenetörténeti értékekre kívánja felhívni a kutatók fi
gyelmét, ’’adalékokat szolgáltatni a magyar zenetörténet számára”. (81. p.) Különösen 
plasztikusan tudja érzékeltetni a zenei közélet és az alkotók koronként módosuló vi
szonyát.

A zenei ismeretterjesztésben, esetleg a zenetudomány eredményeinek közreadásá
ban egy-egy jelesebb általános folyóirat sokat vállalhat magára. De, hogy pontosan mire 
ju to tt a vállalt feladat teljesítésében, ahhoz igen alapos elemzésre, az elemzés elvégzésé
hez nagy felkészültségre van szükség. Sonkoly fölényes szakmai biztonsággal és igényes
séggel teszi mérlegre a BSZ írásait, ahogy korábban a Magyar Könyvszemlében a Husza
dik Század zenei anyagával tette, összegező tanulmányként érdemes volna űjraközölni 
egy, a Budapesti Szemle zenei témájú cikkeiből készült válogatásban, amelyhez a Breuer 
János által szerkesztett Zenei írások a Nyugatban című kötet lehetne a minta. Ez a kötet 
közölhetné a folyóirat zenei repertóriumát is.

Korompai Gábomé A debreceni heiytörténetírás hagyományai című tanulmányában 
1666-tól, Barta Boldizsár főbíró ’’Rövid Chronicá”-jának megjelenésétől a 20. század de
rekáig, az ország felszabadulásáig tekinti át a várostörténet forrásainak fő vonulatait. Meg
állapítja, hogy viszonylag gazdagabb tájékozódást tesznek lehetővé a kutatás számára a 
17. századra vonatkozóan — Barta említett műve mellett — Pósalaká János nótárius és 
Dányádi János krónikái. A 18. századból kevés mű maradt fenn: töredékes feljegyzések 
Hatvani István, Sinai Miklós és Weszprémi István tollából. A 19. században, kisebb jelen
tőségű munkák után, az elsők között jelent meg a heiytörténetírás országos fellendülésé
nek kezdeti időszakában Szűcs István háromkötetes monográfiája: Szabad királyi Debre
cen város történelme (1871—1872). Azóta sem készült hozzá fogható várostörténet, leg
feljebb valamelyest kiegészíti az 1882-ben kiadott Debrecen szabad királyi város egyetemes 
leírása című munka, amelyet Zelizy Dániel szerkesztett több szerző közreműködésével.

A századfordulótól a Református Kollégium, a levéltár, majd a Déri Múzeum és az 
egyetem lett a heiytörténetírás műhelye. Korompainé — gondosan ügyelve az arányokra 
— sorra veszi azokat a jelentősebb munkákat, amelyek ezekben a műhelyekben készültek. 
Méltán szentel különös figyelmet Zoltai Lajos tevékenységének, aki a levéltári és múzeumi 
területen egyaránt otthonosan mozgott, és talán a legtöbbet tett eddig Debrecen történeti 
emlékeinek feltárásáért. A Csokonai Kör és az Ady Társaság működése is kapcsolódik a 
helyi hagyományok ápolásához. A debreceni folyóiratok, de különösen a hírlapok bőséges 
és nagyrészt még kiaknázatlan forrásai a helytorténexírásnak.

Évtizedes szakmai vizsgálódásainak néhány részeredményét adja közre Zsidai Jó
zsef: Történeti visszapillantás a könyvtárközi együttműködés magyarországi fejlődésére. 
Meghatározza az együttműködés fogalmát, majd az európai fejlődéssel foglalkozik. Meg
állapítja, hogy ’’Európában a dokumentálható és mai értelemben vett kooperáció 1880 és 
1930 között fejlődött ki, ekkor hozta meg valóban jelentős eredményeit.” (165. p.) 
Hátterében a gazdasági fejlődés felgyorsulása állt, s ezzel kapcsolatban ’’társadalmi nyo
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mássá minősült igények szorgalmazzák a szolgáltatások fejlesztését; az ismeretekhez való 
hozzáférés feltételeinek megteremtését.” (166. p.)

Az együttműködés magyarországi időrendje — Zsidai szerint — a középkori kolosto
rok másoló műhelyeivel kezdődik, a Corvina és a tudatos állománygyarapítást folytató 
magyar főurak könyvtáraival éri el űjabb állomásait. Igen jelentős változást hoz ezen a té
ren is az 1867-es kiegyezés. Az utána következő korszakban születik meg az egyetemes 
tudományos könyvtár létrehozására az MTA, az OSZK és az Egyetemi Könyvtár egyesíté
sének, valamint az 1870-es években a központi katalógus életrehívásának a gondolata. Sok 
ténnyel, adattal illusztrálja, hogy a 20. század elejétől milyen hazai és nemzetközi kapcso
latok kiépítésére került sor, vagy történt legalább kísérlet. Ezek közül a Múzeumok és 
Könyvtárak Főfelügyelősége, illetve a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa meg
alakulását (1897), az Egyetemes Tizedes Osztályozás bevezetését (1902-től kezdődően), 
Szabó Ervin elméleti munkásságát (a témakörhöz kapcsolódóan 1901-től), a központi 
katalógus és a nemzetközi kiadványcsere gondozójának, az Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központnak a megalapítását (működött 1922-1944-ig), a Magyar Könyvtá
rosok és Levéltárosok Egyesületének megalakulását (1935), az OKBK munkáját tovább 
folytató Országos Könyvtári Központ működésének megindulását (1945) emeljük ki. 
A felszabadulás utáni négy évtizedben több mint egy tucat fontos intézkedés, dokumen
tum és spontán kezdeményezés hangsúlyozza és igazolja a könyvtárközi kooperációs tö 
rekvések szükségességét, és egyes részterületeken tovább is építi azokat.

Bővebben ismerteti a tanulmány a korábban említett nagykönyvtárak összevonásá
ra született javaslatokat, azok sorsát; az országos központi katalógusok, a könyvtárközi 
kölcsönzés, a nemzetközi kiadványcsere elvi alapjait, történeti tényeit. Jól érzékelteti azt 
a fontos szerepet, amelyet a könyvtárpolitikának kellene vinnie az együttműködés kezde
ményezésében és gyakorlati megvalósításában.

Tulajdonképpen felsőfokú könyvtárosképző intézményeinkben tanítani kellene, 
művelődéspolitikusainknak ismerni illenék mindazt, amit Zsidai az együttműködés hazai 
törekvéseiből elénk idéz. Együtt látva elődeink s a magunk háromnegyed százados erő
feszítéseinek példatárát: az adósságaink, — néha értetlenségünk és tehetetlenségünk — 
már-már a válsághelyzetre, a megrekedés veszélyére figyelmeztetnek.

A messzi idők történeti múltjába nyúlik a helyismereti vonatkozású nyomtatvá
nyok gyűjtése s erre alapozva Mecklenburg tartomány történetének feldolgozása. E folya
mat vázlatos bemutatására vállalkozik Karl-Heinz Jügelt. (A helytörténeti gyűjtés és bib
liográfiai munka történeti előzményei, a Rostocki Egyetemi Könyvtár feladatai a regioná
lis vonatkozású irodalom gyűjtése terén.) Természetes, hogy a mecklenburgi hagyomá
nyok ápolása hármas tagozódás szerint: Neubrandenburg, Rostock és Schwerin kerület 
gyűjteményei között oszlik meg, mert a politikatörténetből, földrajzi helyzetükből és a 
közigazgatás alakulásából egyaránt így következik.

A Rostocki Egyetemi Könyvtár a 19. század elejétől tudatosan gyarapítja mecklen- 
burgica állományát. Hagyatékok és más könyvtárak anyagának átvétele folytán 1945-ig 
csaknem hiánytalanul teljes a gyűjteményük, amelyeknek katalógusait részint már a har
mincas években, részint a hetvenes évek első felében elkészítették.
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1952-ben állami intézkedéssel felosztották Mecklenburg tartományt. Ezt követően 
jöttek létre és működnek máig is a kerületi könyvtárak. A regionális szerepkört a Schwe- 
rinben működő Mecklenburg! Tartományi Könyvtár kapta, s ennek szellemében náluk 
történik a retrospektív bibliográfiai nyilvántartás. Ez az intézmény a Mecklenburgi bib
liográfia éves köteteinek és húszéves kumulációjának a kiadója is. Mindkét feladat ellátá
sához szükséges az anyag szisztematizálása, átgondolt tagolása. A hazai módszerek fino
mítása szempontjából is hasznosnak érezzük a bibliográfia szakrendjének a publikálását. 
Fontos megjegyzése Jügeltnek: ”Az NDK-ban a nemzeti bibliográfia mellett a regionális 
bibliográfiák rendszerével is rendelkezünk.” (195. p.) Ebből törvényszerűen következik az 
egységes eljárások kialakítására és az együttműködésre való törekvés, amelyet a tanul
mány szép példákkal illusztrál.

A rendkívül gazdag, igényesen szerkesztett és szép kivitelű évkönyvet B itskey István 
recenziója zárja. A recenzió Tóth Béla irodalom- és művelődéstörténész munkásságának 
bibliográfiáját méltatja. A bibliográfia összeállítója Lenkey István volt.

LISZTES LÁSZLÓ
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The library in the university : Observations on a service / 
Norman Higham . . .  — London, Deutsch, 1980. — 205 p. 
(A Grafton book.)

A könyvtár az egyetemen. Vélemény egy szolgáltatásáról

E sorok írója, — noha a könyvet a szerkesztőségtől 
kapta ismertetésre — személyes érdeklődéssel kezdte olvas
ni, mert mindennapi munkájában vissza-visszatérő probléma 
a könyvtár, pontosabban a könyvtárak helye az egyetemen. 
Magyar modell nincsen, mert úgyszólván mindegyik egyete
münkön más a fenntartó intézmény és könyvtárainak kap
csolata, az együttélés változatos formáit láthatjuk.

Mit tud hát nekünk mondani másfél évtizedes tapasztalatairól az angliai Bristol 
egyetem könyvtárának vezetője, egyben hazájának számos állami és társadalmi könyvtáro
si tisztség viselője? Bizonyára sok érdekeset, mert az angol egyetemeket sem kerülték el 
a felsőfokú oktatás átalakításának gondjai, a könyvtárakat sem az információ-robbanásból 
vagy a számítástechnika megjelenéséből származó nehézségek.

Bevezetésül megjegyzi, hogy munkája nem kézikönyv az egyetemi könyvtári mun
kához, csupán saját negyedszázados munkájából és ennek során munkatársaitól nyert ta
pasztalatait kívánja továbbadni. Szellemes, bár nem egészen eredeti aforisztikus meghatá
rozásokkal helyezik el a könyvtárat az egyetemre: az egyetem jelegét megtudhatjuk, ha 
megismerjük a könyvtárát; a könyvtár az egyetem tengelye; megbénul az oktatás a könyv
tár nélkül stb. Ugyanakkor senki sem szokott a könyvtárosokról beszélni. Tudomásul 
veszik, hogy az adminisztratív munkatársak a ’’szükséges rosszak” , a képzett könyvtáro
sok a ’’szükséges jók”. Higham véleménye szerint az alapvető kérdés, hogy a könyvtár a 
ténylegesen működő szakmai és társadalmi bizottságok, munkacsoportok révén beépül
jön az egyetem szervezetébe. Az adott egyetemet k e l szolgálnia és nem egy eszményi 
egyetemi könyvtárat k e l kialakítani. Nehézséget okoz, hogy a könyvtár a maga sajátossá
gaival különbözik az egyetem oktató vagy gazdasági egységeitől, és ezt a hozzá nem értők
nek nehéz megmagyarázni.

Mindennek okos kifejtésével mondanivalójának lényegét már el is mondta. A mű 
többi részében, — bevezetőjét némüeg cáfolva — kézikönyv-szerűen végigveszi a könyv
tári tevékenységet a pénzügyektől a szerzeményezésen, olvasószolgálaton, feldolgozáson 
stb. át egészen a gépesítésig, és szelemesen cseveg minderről. Sajnos ”egy írnom angol 
űr” marad végig, és az ígért tapasztalatok, főleg a konkrét példák jó  megoldásokról, vagy 
éppen tévedésekről, elmaradnak. Ur marad abban, hogy nem szolgáltat ki sem intézmé
nyeket, sem személyeket, sem adatokat, így azután mondanivalóját csak megnyerő modo-

TH E LIBRARY 

IN TH E U NIV ERSITY

Norman Higham
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iával teszi hitelessé, de sajnos az érdeklődő is csak akkor olvassa tovább, ha udvarias úr 
marad, különben bevallja, hogy bizony a könyv gyakran unalmas.

Álljon itt a mondottak bizonyítására a gépesítésről -  helyesebben a számítógép al
kalmazásáról szóló fejezet néhány gondolatának ismertetése. Milyen jó lenne, írja Higham, 
ha a bristoli könyvtárból helikopteren mehetne értekezletre a cardiffi egyetemi könyvtár
ba. Megtakarítaná a benzint, a bosszankodást a zsúfolt utakon, a dugókat és az időt. De 
megémé-e a közösségnek a helikopter beszerzése, fenntartása és üzemeltetése? Nyilván 
nem. Tehát a hagyományos könyvtári szervezetben az a néhány perc, amit nyerni lehet a 
kölcsönzésben, vagy a néhány hét a feldolgozásban ugyanezt a kérdést veti fel: megéri-e? 
A másik oldalon ott áll az olvasó, aki eddig Jánostól kapott felvilágosítást a kérdéseire, 
most azt mondja, hogy miért forduljon a géphez, amikor neki János válaszai is segítettek. 
Az egyetem ajánlja gépi berendezéseit, de azok a kutatáshoz készültek és nem a nyilván
tartáshoz, amire csak a meglevő könyvtári rendszer teljes átalakításával lennének alkalma
sak. Még néhány ügyes hasonlat alkalmazásával oda lyukad ki: hogy vegyen részt a könyv
tár a gépesített információszolgáltatásokban, de ne erőltesse mindenáron a saját gépesí
tést. Ezt nagyjából eddig is tudtuk.

Mint ahogy nagyjából mindazt mi is tudjuk, amit sajátos angol ízekkel és humorral 
fűszerezve, nagy megnyerő szerénységgel és iróniával elmond nekünk egy hagyományos 
egyetemi könyvtár tapasztalt vezetője.

MARÓT MIKLÓS
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BSZ
CED
COM
FSZEK
KF
MAKSZAB
MBO
MH
МККЕКК
MSZMP KB
MTESZ
NTSC
OSZK
PAL
SECAM
SZVT
VHD

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a következő számok rövidítésjegyzékei 
csak az előző számok rövidítésjegyzékeiben még nem szereplő rövidítések 
feloldásait tartalmazzák. Ëv végén összesített rövidítésjegyzéket adunk közre. 
-  A szerk.

Budapesti Szemle
Capacitance electronic — érintkezéses videolemez 
Computer output on microfilm 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kutatás-fejlesztés
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája 
Management by objectives — célközpontú vezetés 
Microdata Hungarica
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
National Television Systems Committee (USA)
Országos Széchényi Könyvtár 
Permanent Artifical Lighting 
Sequential Colour Memory 
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 
Video high density — nagy sűrűségű lemez
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SUMMARY

UNGVÁRY RUDOLF: Application of thesaurus method in knowledge transfer. Mod
elling knowledge with semantic graphs. -  With the help of labelled, guided graphs the 
connection between statements, train of thoughts, concepts producing the components 
of subject matters can be represented in a simple form. These semantic graphs can be 
interpreted as a model of knowledge and are also utilizable in transmitting knowledge — 
during education, in text, etc. — when ideas, train of thoughts are outlined. Their role is 
comparable with that of the list of contents. The semantic model represents the outline 
of the meaning o f contents while the table of contents stands for the outline of the sub
ject of contents. Adopting the thesaurus method, when teaching classification, knowledge 
connected with, classification is transmissible with the help of the classification itself. 
[ 5 -1 7 . p.]

BUDAI TAMÁS -  WEISZBURG JÁNOS: Possibilities of micropublishing in Hungary. -  
The article discusses three concrete fields of application in the Hungarian micropublishing 
activity: to publish some 10 000 pages yearly including the proceedings o f the Scientific 
Society for Organization and Management, to launch a journal in microform, to publish 
writings which are valuable but lengthy and interesting only for a narrow circle, to 
develop a micropublishing version for technical information which can be spread quickly 
and widely. When investigating this problem more detailed, the micropublication seems 
to be competitive in each regards. It would be advisable to organize it as a national service 
in which the subject of the free-priced service would form collectively or severally the 
fixing of the customer’s manuscripts, its publishing, distributing, transmitting on micro
forms or possibly other carriers for internal or external purposes. It is possible that micro
publishing activity should function as a profitable venture, possibly already during the 
experimental period. [ 18—28. p.]

WALLESHAUSEN GYULA: The new reader’s service model of the Library of the Karl 
Marx University of Economics. -  The new library building differs from the traditional 
one as regards its organization and function. The change affected mostly the reader’s 
service. Earlier there was one reading room while now 5 reading rooms are at the users’ 
disposal. Each o f them has different functions but their stocks complete each other. In the 
reading room rich stocks are arranged on open shelves. Owing to the new arrangement the 
readers’ self-reliance has increased but the assistance for getting independent information 
should be ensured. The number of staff, working in the reading rooms, had to be deter
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mined as well as the qualification of librarians and the composition of other experts 
according to their qualification. Information is carried out by librarians with university 
and special qualification, the library assistants’ tasks are: administration, attending the 
stock in the reading room, maintaining the catalogues. Opening hours: weekly more than 
60 hours. [ 29—33. P-]

PAPP ISTVÁN: The new building of the Library of the Karl Marx University of Econ
omics. — We already reported on the new library building (see KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 
1981, no.4. 262-271.p.). Now the positive and negative lessons ponderable in practice 
and noticed by the librarian specialist are considered which could be utilized for new 
buildings or reconstructions. E.g. the author considers it favourable that service areas are 
placed beside the readers’ and storage areas while the storage area took up its place partly 
on the same storey as the readers’ service area. The maximum flexibility of the storage 
and internal areas makes possible further changes. The number of readers’ places is 480; 
that is convenient but the square form of tables in the reading rooms in not practical; 
research carrels would be needed, too; the location order on the ground floor is disturb
ing, etc. [ 34—43. P-]

KAMARÁS ISTVÁN: Value and measure. -  The article investigates the librarians’ value- 
transfer activity connected with their daily work. These are e.g. acquisition of documents, 
fixing the number of copies, offering or discarding o f books. The investigation included 
70 librarians with university qualification, working in public libraries. They had to place 
52 artistic works, authors and artistic forms in a three-dimensional category system. They 
had to rank the works on the basis of the supposed aesthetic value, popularity and cul
tural policy. As regards the aesthetic value of works, librarians have decided, in general, 
firmly but, at the same time, in the judgement of their cultural political qualification, 
there were a lot of uncertainties. The author considers the cause of confusion in unduly 
information and in inadequate orientation. [ 44-51 . p.]

HÉBERGER KÁROLY : The development of technical information became a pressing 
necessity. — Contribution to the article by Mihály Ágoston: The state and development of 
national technical literary information. (KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 1983. no.6. 590— 
604.p.). The author completes the survey of the article with a more profund explanation 
of details in the interest of appropriate actions. He considers the roots of troubles in the 
low level of needs and illustrates the situation with examples. He emphasizes the im
portance of handling information as a commodity but points out also that one should 
take into account that charged information services are not ordered only by enterprises 
but also by state financed institutions with small resources and the state will hardly be 
able to raise continuously the budgetary reserves. [ 5 2 -5 6 . p.]

BAJUSZ ÁGNES: The state of our current national special bibliographies. -  The purpose 
of the study was to repeat the investigation carried out in 1972 by Mrs. P. Fügedi. The 
author lays down that the basic of the problems is the lack of a uniformed bibliographical

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



Summary 105

system. As a consequence there are subject fields where no bibliographical processing 
exists, in other fields 2 -3  bibliographies are not rare occurrences. The use of bibliog
raphic description, the data completing the description abbreviations, etc. are unsolved. 
Indexing is also not always adequate. The proportion o f time lag is long. The complete 
and in depth processing of documents might be improved by a uniform bibliographic 
system, based on collaboration, central guiding, organized division of labour and quality 
work. [ 6 7 -6 9 . p.]

O u t l o o k

Strategies for meeting the information needs of society in the year 2000. (By Martha 
BOAZ, Littleton, Libraries Unlimited Inc., 1981,197 p.) Summary prepared by NOVÁK 
István. [ 70 -8 0  . ]

TOTOK, Wilhelm: Wie lange können unsere Bibliotheken noch weiter wachsen? (Where 
are the borders o f our libraries! increase?) The article published in Buch und Bibliothek 
(vol. 34. 1982. l l -1 2 .n o . 820-824.p.) is summarized by SZABÓNÉ TÖRS Hanna.
[ 81-82  p.]

Gávieborgs-projektet : teori i p rak tik. (Library propaganda-experiment in Gäyleborg). 
The article published in Biblioteksbladet (67.vol. 1982. 4.no. 63—77.p.) is summarized 
by DAMOKOS Katalin. [ 83-85 . Р-]

Video-discs: a revolution that isn’t. Published in Canadian Library Journal (39.vol. 1982.
6.no. 357-364.p.) and The future: news technologies. Video in libraries 1979—1980. 
(ed. by Alice BAHR, New York, Knowledge Ind. Publ. 1980.87—95.p.) Summarized by 
SKALICZKI Judit. [ 8 6 -8 8 . p.]

R e v i e w s

Library management. Management by design. (Special Library Association, New York, 
SLA, 1980., 1982.292,62 p.) (Rev.: HEGEDŰS Péter) [ 89-92 . p.]

Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1980. — (Yearbook o f the National Széchényi 
Library 1980.) Ed. NÉMETH Mária. Budapest, OSZK. 609-p. (Rév.: SARLÓS Vera). 
[ 9 3 -9 5 . p.]

Könyv és könyvtár. 13. 1982. (Book and library. 1980. Yearbook of the Kossuth Lajos 
University Library.) Debrecen, 1982. 210p. (Rev.: LISZTES László) [ 96—99. p.]

HIGHAM, Norman: The library in the university. Observations on a service. London, 
Deutsch, 1980.205 p. (A Grafton book.) (Rev. MARÓT Miklós) [ 100-101.p.]
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UNGVÂRY RUDOLF: Die Anwendung der Thesaurusmethode in der Übertragung von 
Kenntnissen. Modellierung der Kenntnisse mit semantischen Graphs. — Mit etikettierten, 
gelenkten Graphs sind die Zusammenhänge der Begriffe, die die Behaptungen, Gedanken
folgen, Elemente der Sachgebiete bilden, in einfacher Form darstellbar. Diese semanti
schen Graphs sind auch als Modell der Kenntnisse erklärbar und bei Übertragung der 
Kenntnisse — beim Unterricht, im Text, usw. — auch zur Schilderung von Gedanken und 
Gedankengängen verwendbar. Ihre Rolle kann mit deren des Inhaltsverzeichnisses ver
glichen werden. Das semantische Modell stellt das Schema der Bedeutung des Inhalts dar, 
während das Inhaltsverzeichnis das Schema des Gegenstandes des Inhalts repräsentiert. 
Die Thesaurusmethode anwendend, können beim Unterricht der Klassifikation die mit 
derselben zusammenhängenden Kenntnisse eigentUch mit Hilfe der Klassifikation über
mittelt werden. [ 5—17 . p.]

BUDAI TAMÁS — WEISZBURG JÁNOS: Über die Möglichkeiten der Tätigkeit auf dem 
üebiete der Mikropublikation in Ungarn. — Der Artikel behandelt drei konkrete Verwen
dungsgebiete der einheimischen Tätigkeit auf dem Gebiete der Mikropublikation: die Ver
öffentlichung des ungefähr 10 000 seitigen Textes, welcher die jährlichen Veranstaltungen 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Organisation und Lenkung beinhaltet; eine Zeit
schrift für Mikropublikationen ins Leben zu rufen, um jene wervollen Schriften zu ver
öffentlichen, die umfangreich sind doch nur in engem Kreis Interesse beanspruchen; eine 
solche Version der Mikropublikation zustandezubringen, welche die technischen Infor
mationen schnell und weitreichend verbreitet. Die Frage ausführlicher untersuchend, 
scheint die Mikropublikation in jeder Beziehung konkurrenzfähig zu sein. Es wäre zweck
mässig dies als das ganze Land betreffende Diensleistung zu organisieren, in welcher die 
Manuskripte des Bestellers festgesetzt, die äussere bezw. innere Zwecke dienende Mikro- 
evtl. Normalträger veröffentlicht, verteilt, weiterbefördert werden und einzeln oder in 
Gesamtheit freipreisige Dienste leisten. Die Tätigkeit der Mikropublikation kann als ge
winnreiches Unternehmen funktionieren — evtl, bereits in der Versuchsperiode. [ 18— 
28. p.]

WALLESHAUSEN GYULA: Das neue Leserdienstmodell in der Karl Marx Wirschafts
wissenschaftlicher Universitätsbibliothek. — Das neue Gebäude der Universität weicht 
von traditionellem Bau ab, sowohl vom Standpunkt der Organisation als auch der Funk
tion. Die Änderung berührte am meisten den Leserdienst. Früher funktionierte nur ein

Könyvtári Figyelő 30(1984)1



Zusammenfassung 107

Lesesaal, gegenwärtig stehen fünf Lesesäle den Besuchern zur Verfügung; jeder der Leser
säle hat andere Funktionen, ihre Bestände jedoch ergänzen sich. In den Lesesälen sind 
reiche Bestände an den Freihandregalen aufgestellt. Infolge dieser neuen Anordnung 
wächst die Selbständigkeit der Leser, man muss aber auch die selbständige Orientierung 
erleichtern. Der notwendige Personalzahl musste festgelegt werden und innerhalb dieser 
Zahl die Qualifikation der Bibliothekare und ihre Zusammensetzung der Fachbildung 
entsprechend. Der Informationsdienst wird von solchen Bibliothekaren durchgeführt, 
die auch über Hochschul- und Fachausbildung disponieren. Die Aufgaben des Bibliotheks
assistenten sind: Administration, Betreuung des im Lesesaal befindlichen Bestandes, die 
Kataloge in Ordnung zu halten. Die wöchentliche Öffnungszeit ist mehr als 60 Stunden. 
[ 29-33. p.]

PAPP ISTVÁN : Über das Neugebäude der Karl Marx Wirtschaftswissenschaftlicher Uni
versitätsbibliothek. — Wir berichteten bereits über das neue Gebäude der Bibliothek (siehe 
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, N r.4 ,1981,262-272.S.). Gegenwärtig berücksichtigen wir die 
von dem Fachmann beobachtete und in der Praxis abmessbare Lehren und Erfahrungen, 
die bei den neuen Bauarbeiten und Rekonstruktionen nützbar wären. Der Verfasser des 
Artikels betrachtet es zB. vorteilhaft, dass die Diensträume neben den Leser- und Maga
zinzonen, während die Magazinzone mit dem Leserdienst teilweise auf gleicher Ebene 
untergebracht wurden. Die Flexibilität des Magazins und der Innenräume ermöglicht auch 
spätere Änderungen. Die Zahl der Leserplätze ist 480; dies ist entsprechend, jedoch sind 
die viereckigen Tische im Leseraum unpraktisch; Forscherzellen sollten noch ausgebildet 
werden; die Ansiedlungsordnung des Erdgeschosses ist störend, usw. [ 34—43. p.]

KAMARÁS ISTVÁN: Wert und Mass. -  Der Artikel untersucht die wertvermittelnde 
Tätigkeit der Bibliothekare, die sich in ihrer täglichen Arbeit zB. bei Anschaffung der 
Bibliotheksdokumente, bei Festsetzung der Auflage, beim Angebot oder Aussonderung 
der Bücher offenbaren. 70 Bibliothekare mit Hochschulbildung, in öffentlichen Bibliothe
ken tätig, wurden untersucht; sie mussten 52 Kunstwerke, Verfasser, Gattungen in einem 
dreidimensionierten Kategoriesystem placieren. Sie mussten die Werke aufgrund ihres 
vermuteten ästhetischen Wertes, ihrer Popularität, kulturpolitischer Beurteilung der Ran
genordnung nach einstufen. Die Bibliothekare entschieden im allgemeinen sicher in der 
ästhetischen Beurteilung der Werke wie auch in der Festsetzung ihrer Popularität, gleich
zeitig jedoch zeigte sich in der kulturpolitischen Beurteilung der Werke eine grosse Un
sicherheit. Der Verfasser behauptet, dass der Grund hiefür in der ungenügenden Informie- 
rungumd nicht entsprechender Orientierung liegt [ 4 4 -5 1 . p.]

HÉBERGER KÁROLY: Die Entwicklung der technischen Informierung duldet keine 
Verzögerung. -  Beitrag zur Abhandlung: Mihály Ágoston: Die Lage und Entwicklung der 
nationalen technischen fachliterarischen Informierung (KÖNYVTÁRI FIGYELŐ Nr.6,
1983. 590-604.S.). -  Der Verfasser ergänzt den allgemeinen Lagebericht des obigen 
Artikels; einzelne Details werden im Interesse zukünftiger Massnahmen gründlicher aus
einandergesetzt. Er ist grundsätzlich der Meinung, dass, die Wurzel der Sorgen im niedri
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gen Anspruchsniveau liegen und illustriert diese Lage mit Beispielen Er hebt hervor wie 
wichtig es ist die Information als Ware zu behandeln und weist darauf hin, dass die für 
Geld erhältlichen Informationen nicht nur von Unternehmungen, sondern von Haushalts
instituten mit wenig Geld angeschafft werden und der Staat kaum dazu fähig sein wird, 
die Budgetdeckungen forlaufend zu erhöhen. [ 5 2 -5 6 . p.]

BAJUSZ ÁGNES: Die Lage unserer kurrenten nationalen Fachbibliographien. —Der Ziel 
der Abhandlung war die Untersuchung der Frau Péter vom Jahre 1972 zu wieder
holen. Der Verfasser stellt fest, dass die grundsätzliche Quelle der Probleme das Fehlen 
eines einheitlichen bibliographischen Systems sei. Als Folge dessen gibt es einige Fachge
biete wo überhaupt keine bibliographische Bearbeitung existiert, auf anderen Gebieten 
jedoch sind 2—3 Bibliographien keine Seltenheit. Die Benützung der bibliographischen 
Beschreibung, der Daten welche die Beschreibung ergänzen, die Abkürzungen, usw. sind 
imgelöste Fragen. Auch die Indexierung entspricht oft nieht. Die Proportion der Verspä
tungen ist gross. Die volle und tiefe Erschliessung der Dokumente in einem einheitlichen 
bibliographischen System konnte mit Vereinigung der Kräfte, mit zentraler Lenkung, 
organisierter Arbeitsverteüung, qualitativer Arbeit verbessert werden. [ 57-69. P-]

A u s b l i c k

Die dritte Revolution. -  Zusammenfassung des Buches: Strategies for meeting the infor
mation needs of society in the year 2000. (Martha BOAZ, Littleton, Libraries Univ. Inc., 
1981.197 S.) (Zusammengefasst: NOVÁK István) [ 70 -8 0  - P-]

Wie lange können unsere Bibliotheken noch weiter wachsen? -  Zusammenfassung des 
•Artikels veröffentlicht in Buch und Bibliothek, 34.Jg .1982.N o.ll/12 . 820—824.S. (Zu
sammengefasst: SZABÓNÉ TÖRS Hanna) [ 81—82 p.]

Propagandaversuch in der Gävleborger Bibliothek. -  Zusammenfassung aufgrund des Be
richtes: Gävleborgs-projektet: teori och praktik, veröffentlicht in Biblioteksbladet, 
67.Jg.1982. 4.No. 63—77.S. (Zusammengefasst: DAMOKOS Katalin) [ 8 3 -8 5 . p.]

Videoplatte: eine Revolution, die noch nicht gesiegt hat. Zusammenfassung des Artikels: 
Videodiscs: a revolution that isn’t. Veröfentlicht in Canadian Library Journal, 39.Jg.
1982. 6.No. 357—364.S. und der Abhandlung: Die Zukunft: neue Technologien. Video 
in Bibliotheken. 1979-1980. (The future: new technologies. Video in libraries 1979—
1980. (Red. Alice BAHR, New York, Knowledge Ind. Publ., 1980. 8 7 -9 5 .S.), (Zusam
mengefasst: SKALICZKI Judit) [ 86-88. p.]
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R e z e n s i o n e n

Library management. Management by design. (Management in Bibliotheken und ihre 
Methoden -  fur die Bibliotheksleiter) New York, SLA 1980. 1982, 292 S., 62 S.) (Rez.: 
HEGEDŰS Péter) [ £ 9 -9 2 . p.]

Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1980. (Jahrbuch der Nationalbibliothek 
Széchényi 1980.) Red. NÉMETH Mária. Budapest, OSZK, 1982. 609 S. (Rez.: SARLÓS 
Vera) [ 93-95  p.]

Könyv és Könyvtár. 13. 1982. (Buch und Bibliothek). 1982. Jahrbuch der Kossuth Lajos 
Universitätsbibliothek, Debrecen 1982. 210S. (Rez.: LISZTES LÁSZLÓ) [ 96-99, p.]

HIGHAM, Norman: The library in the university. Observations on a service. London, 
Deutsch, 1980. 205 p. (A Grafton book.) Bibliothek auf der Universität. Bemerkungen 
zu einer Dienstleistung. (Rez. MARÓT Miklós.) [100—101.p.]

РЕЗЮМЕ

УНГВАРИ РУДОЛФ: Использование метода тезауруса в посредничестве знаний. 
Моделлирование знаний с помощью графов. — С этикетированными, управленны- 
ми графами в простой форме можно изображать связи между мыслей, представ
ленных собой составные части предложений, ходов мыслей и тематик. Эти семан
тические графы можно толковать как модель знаний, и при передаче знаний 
(в учебе, в тексте и т.п.) можно использовать их для представления мыслей и хо
дов мыслей. Их роль можно сравнивать в ролью оглавления. Семантическая мо
дель является планом смысла содержания, а оглавление — планом предмета содер
жания. Используя метода тезауруса при преподавании классификации знания по 
классификации в основном можно передать с помощью самой классификации. 
[ 5 -17  • стр.]

БУДАИ ГАМАШ -  ВЕЙСБУРГ ЯНОШ: О возможности микропубликационной 
деятельности в Венгрии. — В статье говорится о трех частей конкретного использо
вания микропубликационной деятельности в Венгрии: ежегодное издание материа
лов мероприятий Общества по организации и управления (прибл. 10 тысяч стр.), 
создание микропубликационного журнала для опубликования ценных, но доволь
но длинных и интересных только для узкого круга статей, создание быстрого, ши
роко распространяемого микропубликационного варианта научно-технической ин
формации. Подробно рассматривая вопрос, микропубликация во многих отноше
ниях кажется конкурентноспособной. Целесообразно было бы организовать обслу
живание в государственном масштабе, в котором предметом обслуживания явля
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ется снимка рукописей заказчика, их издание на микро- или других носителях для 
внутреннего или внешнего употребления, а также их распространение. Все это 
можно платить вместе или по видам обслуживания. Возможно микро публикацион
ную деятельность вести как прибыльное предприятие, даже и в периоде опытов. 
[ 1 8 -2 8 . стр.]

ВАЛЛЕСХАУСЕН ДЬЮЛА: Новая модель обслуживания читателей в библиотеке 
Венгерского университета экономических наук им. Карла Маркса. — Новое здание 
библиотеки с организационной и функциональной точки зрения отличается от тра
диционного. Изменение наиболее касается отдела обслуживания читателей. Вместе 
прежнего одного читального зала теперь в распоряжение пользователей входит 
пять читальных залов, каждый их них имеет разный профиль, но их фонды до
полняют друг друга. В читальных залах имеется богатый фонд со свободным 
доступом. При новом размещении самостоятельность читателей возросла, но надо 
способствовать и их самостоятельному информированию. Надо было определить 
потребность в персонале читальных залов, и внутри этого квалификацию библио
текарей и их состав по квалификации. Информационную деятельность ведут 
библиотекари с высшем образованием и квалификацией, а задача библиотечных 
техников — это администрация, работа с фондом читальных залов, и обеспечения 
порядка в каталогах. Время открытия еженедельно выше 60 часов. [ 29—33. стр.]

ПАПП ИШТВАН: О новом здании библиотеки Венгерского университета экономи
ческих наук им. Карла Маркса. — О новом здании библиотеки уже раньше сооб
щалось (см. 4-ый номер 1981 г., стр. 262-271.). Теперь речь идет о суммировании 
вытекающих из практики положительных и отрицательных итогов, подведенных 
библиотекарем-специалистом, и об опыте, используемом при новостройках и ре
конструкциях. Напр, автор считает выгодным, что отделы обслуживания получили 
место около читальных залов и хранилищ, а хранилища — на том же этаже, как 
абонемент. Максимальная флексибильность дает возможность и для будущих из
менений. Число читательских мест — 480 (это является удовлетворительным), но 
квадратная форма читательских столов непрактическая, надо быдо бы создать 
места для иссделователей, мещает и порядок первого этажа, и т.п. [ 3 4 -4 3 . стр.]

КАМАРАШ ИШТВАН: Ценность и мера. — В статье изучается деятельность библио
текаря как посредника ценностей, которая в их ежедневной работе появляется 
напр. в связи с приобретением библиотечных документов, определением тиража, 
рекомендацией или исключения из фонда книг. Исследовалось 70 библиотекарей 
с высшем образованием, работающих в массовых библиотеках. Библиотекари 
должны были 52 художественных произведения, автора и жанра размещать в трех- 
дименсионной системе категорий. На основе предположенной эстетической цен
ности, популярности и культурно-политического суждения надо было зачислять 
произведения. Вообще библиотекари надежно решили эстетическое суждение про
изведений и определение их популярности, но в суждении культурно-политическо-
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го качества произведений наблюдалась большая нерешительность. Автор причину 
замешательства видит в неудовлетворительной информации и информировании. 
[ 44—5 J . стр.]

ХЁБЕРГБР КЛЮЙ: Развитие научно-технической информации стало неотлагаемой. 
— Выступление по поводу статьи Агоштона Михая ’’Положение и развитие госу
дарственной научно-технической информации (Könyvtári Figyelő. 1983. 6.№. 590— 
604.стр.). — Общая картина, полученная из статьи Агоштона Михая, дополняется 
автором с подробным изложением отдельных частей в интересах нужных меро
приятий. В основном автор видит корни трудностей в низком уровне потребностей, 
и это он иллюстрирует и примерами. Он подчеркивает важность информации как 
товара, но указывает и на то, что надо учитывать, что платные информационные 
услуги приобретают не только предприятия, но и небогатые учреждения, и госу
дарство едва будет способно на постепенное повышение бюджета. [ 52—56. стр.]

БАЮС АГНЕШ: Положение текущих венгерских отраслевых национальных биб
лиографий. -  Цель труда было повторение исследования Фюгеди Петернэ, прове
денного в 1972 г. Автор устонавливает, что основным источником проблем явля
ется отсутствие единой библиографической системы. В последствии этого в неко
торых отраслях вообще нет библиографической обработки, а в других отраслях не 
редко 2—3 библиографии. Нерешен вопрос библиографического описания, исполь
зование добавочных данных к  описанию, сокращений и т.п. Часто неудовлетвори
тельно индексирование. Высока пропорция опозданий в появлении библиографий. 
Полную и глубокую обработку документов можно было бы исправлять с сотруд
ничеством, центральным управлением, органическим разделением труда, высоко
качественной работой и осуществлением единой библиографической системы. 
[ 57-69 стр.]

Библиотечное дело за рубежом

Третья революция. — Суммирование на основе книги Strategies for meeting the in
formation needs of society in the year 2000. (By Martha BOAZ. Littleton, Libraries Un
limited Inc., 1981.197p.) (Сумм.: НОВАК Шштван.) [ 7 0 -8 0  стр.]

Где границы роста библиотек? — Суммирование на основе статьи ТОТОК, Wilhelm: 
Wie lange können unsere Bibliotheken noch weiter Waschen? (Buch und Bibliothek. 34.
1982. l l -1 2 .n o .  820—824.p.) (Сумм.: САБОНЭ ТЕРШ Ханна.) [ 81-82. стр.]

Эксперимент по пропаганде в библиотеке г. Гавлеборг. — Обзор на основе отчета 
’’Gävleborgsprojektet: teori och praktik” (Biblioteksbladet. 67. 1982. 4 .no. 6 3 —77.p.) 
(Сумм.: ДАМОКОШ Каталин.) [ 83-85 стр.]
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Видеопластинка : революция, которая еще не победила. — Суммирование на основе 
трудов Videodiscs: a revolution that isn’t. {Canadian Library Journal. 39. 1982. 6.no. 
357—З64.р.) и The future: new technologies. Video in libraries. 1979—1980. (ed. Alice 
BAHR. New York, Knowledge Ind. Publ., 1980.87-95 .p .) (Сумм.: ШКАЛИЦКИ 
Юдит.) [ 86 -88 . стр.]

Обзор

Library management. Management by design. (Special Library Association, New York, 
SLA, 1980,1982.292 p., 62p.) О науке и методах управления -  руководителям 
библиотекой. (Рец.: ХЕГЕДЮШ Петер.) [ 89—92. стр.]
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1980. Ежегодник Государственной би
блиотеки им. Сечени.(Ред. НЕМЕТ Мария). Вр. OSZK, 1982.609 р. (Рец.: ШАРЛОШ 
Вера.) [ 93-95. стр.]

Könyv és könyvtár. 13.1982. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárá
nak évkönyve. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1980. 210 p.) 
Книга и библиотека 1982. Ежегодник библиотеки дебреценского университета им. 
Кошута Лайоша. (Рец.: ЛИСТЕШ Ласло.) [ 96-99. стр.]

HIGHAM, Norman: The library in the university. Observations on a service. London, 
Deutsch, 1980.205 p. (A Grafton book.) Библиотека в университете. Примечания об 
одйой услуге. (Рец. МАРОТ Миклош.) [ 100-101 .стр.]

Könyvtári Figyelő 30(1984)1





Ära: 2 4 , -  Ft


