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ABSTRACTS

KISS Jenő: Forty years of Hungarian libraries. -  The most urgent things to do in Hungarian li- 
brarianship after 1945 were: reorganizing the libraries destroyed during the war, creating new li
braries and organizing public library provision. Following the 1st national conference of Hungarian 
librarians, held in 1952, central services started, a state-owned Library Supply Agency was establish
ed and a Cabinet-decision prescribed the development of a public library network including the 
organization of county and district libraries. The organization of special libraries in factories also 
began and documentation centres for the individual branches of industries were set up. In 1956 a 
basic law regulating the whole of the library system was issued and the library association was re
organized. From the second half of the Fifties the improvement of professional activities became 
more important. The acquisition work of different libraries became more different, open access 
began to spread and special collections evolved. By 1962 the frames of the trade union library network 
(at places of work) took shape. The internal work of libraries was modernized, library standardization 
started. In addititon to library education at university level, college-level courses as well as basic and 
intermediate courses began to be held . This was a period of the first library building wave.The follow
ing milestone was 1970, the year of the 3rd national library conference: tasks of librarianship and in
formation profession were reformulated, the network principle was interpreted in a more up-to-date 
fashion, inter-library co-operation as well as the technical development and computerization of li
braries were given a greater emphasis. By the second half o f the Seventies the evolution of libraries 
slowed down, therefore the 4th national library conference (1981), considering the narrowed pos
sibilities, modified the action plan. (pp. 351-365.)
TAKÁCS Gitta: Computer-aided text editing in information. -  A variety of textual materials is pro
cessed in information institutions. Online text-editing systems help this work. Different types of these 
systems enable operations on textual files of different structures and different sizes, depending on 
the scope of edit commands (e.g. inserting, deleting or translocating of texts). The main features of a 
few microcomputer-aided text-editing programs, developed in Hungary, are described in the paper, 
(pp. 366-380.)

PAPP István: Organization of computerized networks from the point o f view of individual libraries.
-  A current task of Hungarian librarianship is the creation of a nationwide network based on com
puters and linked up with each other through telecommunication channels. The first phase should 
include the once-only processing of library materials and the automation of library routines, while 
the domestic data bases, developed in individual subject Fields, can be added in a further phase. Uni
versity and county libraries as well as major libraries with a nationwide responsibility have a parti
cular place in the national library system. The composition, structure, use and the outputs of files 
of centrally produced records are examined from the point of view of these organizations as major 
users and mediators, (pp. 381-386.)

KERTÉSZ Gyula: Recent developments and problems of the bibliographies of articles o f individual 
periodicals. -  An overview of the development of bibliographies of articles of individual periodicals 
published in Hungary or abroad in Hungarian language from 1975 (the closing date of a previous 
bibliography by the author) to 1984. Titles completed until 1975 and those between 1975 and 1984 
are presented parallel in Table 1 by forms (ones published as separate publication, as appendix, as 
unidependent bibliography or those available in manuscript) and by type of the processed sources 
(dailies, weeklies, journals, year books and alamancs). The second part of the paper as well as Table 
2 present a thematic breakdown of the bibliographies of articles of journals and year books. The
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subjects most extensively covered are social sciences, literary science and belles lettres, general topics 
periodicals (also including almanacs and school-reports). The third part of the article deals with the 
methodological questions concerning the arrangement of materials. The following structures are de
scribed: alphabetical order of authors, multiple filing of items, thematic/typological order, chrono
logical order, dictionary-catalogue arrangement, indexing techniques (both manual and com
puterized). (pp. 387-397.)

MÂNDY Gábor -  BARTOS Éva: Information seeking in everyday life. -  Report of a research into the 
problems and information seeking patterns of library users as well as the sources used. Problems have 
been analysed by such roles as parent, consumer or worker. Solving problems independently, using 
more than one source at a time,applying models in a creative way and consulting friends, people at the 
place of work, members of the family and those in a similar situation (other housewives, hobbysts, 
etc.) turned out to be the dominant problem-solving patterns. Regular library users tended to try the 
library first. The authors advocate questioning non-users and investigating the problems outside the 
scope of the existing library services as well as designing, in collaboration with other professionals 
involved, a comprehensive institutional frame for community information services. (PP- 398-408.)

MEDNYANASZKY Sándor: The library in the combined cultural centre. -  Multi-purpose combined 
cultural institutions integrating educational and cultural functions, have been operating in Hungary for 
over ten years. Two types of them have evolved: one serves small communities where personal and 
material conditions only permit a sole cultural institution to be run; the other one includes large units 
built for new towns in big cities. There is a difference of an order of magnitude between them, still 
their problems are almost the same. The libraries in these cultural centres operate on the one hand as 
combined school and children's libraries and as public libraries (for adults too) on the other. Those 
within larger cultural centres are engaged also in theoretical tasks and research. It is and advantage 
that material resources are concentrated in one hand and can be easily reallocated, depending on 
current needs. These institutions can build their library services on a steady clientele. However, it is a 
trouble that no management model for the operating of such combined cultural centres has been 
elaborated yet. Libraries are often forced to undertake, at the expense of their main services, other 
tasks. The shared building and the daily co-operation between the units of the combined organi
zation also often result in frictions, (pp. 409-417 .)

On the activity of the Board of County Library Directors 1983—1984. (TAKÁCS Miklós) -  The 
majority of the reports discussed by the Board represented problems of the whole library system. 
Inter-library co-opertaion invariably is a current topic. The forms of co-operation with school li
braries and trade union libraries were reviewed. A study was prepared on information services based 
on professional, literature in social sciences, needs for social science information and the state of 
information sources in this area (see the article by NAGY Lajos, Sz. in no. 1, 1985). Another analysis 
covered the state o f regional co-operation. Great inequalities were found between the activities of the 
individual regions. The statues of the Board were modified. Takács Miklós, Director of Vas County 
Library at Szombathely, was elected the new chairman, (pp. 418-420 .)

On the work of the Board of Directors of Trade Union Central Libraries 1983-1984. (SEREGI István) 
-  The co-operation between trade union libraries and libraries belonging to other networks was a 
recurring topic on the meetings of the Board (such as the co-operation of trade union libraries with 
special libraries in companies or between libraries for the sick and those for the staff in public health 
institutions). Integration can be a solution in some places, and once combined libraries evolved, their 
network status has also to be determined. A study was prepared on the implementation of guidelines 
concerning collection interests in the acquisition practice of trade union libraries, and another paper 
examined the role o f audiovisual materials in trade union libraries, (pp. 421-424 .)
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A b r o a d

ESTEVALS, Robert: La bibliologie internationale comparée pour l’organisation de la coopération 
internationale en matière d’ensignment et de recherche sur l’écrit. (Toward comparative bibliology. 
Translation by SEBESTYÉN György.) (pp. 425 -431.)

Round table on library service to ethnic and linguistic minorities newsletter. Abstract by FEIMER 
Agnes, (pp. 432-437 .)

1FLA News. -  Based on no. 1, 1985, IFLA Journal. (PAP István), (pp. 438-439 .)

R e v i e w s

The British Library. Eleventh Annual Report. 1983-84. (The British Library Board. London, 1984, 
79 p.) (Rev.: SARDY Péter) (pp. 440-444 .)

RACZ Agnes: Dokumentumleírás és katalógusépítés. Bibliographic description and catalogue con
struction. (Bp. SZOT Központi Iskola, 1983. 247 p.) (Rev.: KÖRNYEI Márta) (pp. 445-446 .)

MAUCH, James E. -  BIRCH, Jack W.: Guide to the successful thesis and dissertation. Conception to 
publication. A handbook for students and faculty. (New York, Basel. Dekker, 1983. IX, 234 p.) (Rev.: 
LÉCESNÉ MESTERHÀZI-NAGY Márta) (pp. 447-448 .)

INHALTSANGABEN

KISS Jenő: Vierzig Jahre ungarische Bibliotheken. -  Nach 1945 waren die dringendsten Aufgaben des 
ungarischen Bibliothekswesens die Neuorganisierung der während des Krieges emichteten Bibliofilé
ben, die Ausbildung neuer Bibliotheken, die Organisierung der Versorgung öffentlicher Bibliotheken, 
Nach der 1. Landeskonferenz ungarischer Bibliothekare im Jahre 1952, sind die zentralen Dienstleis
tungen in Gang gekommen, das Unternehmen “Bibliotheksversorgung” gegründet. Ein Ministenatbe- 
schluss schrieb vor das Zustandebringen des öffentlichen Bibliotheksnetzes, die Organisierung der Komi- 
tats-Bezirksbibliotheken. Die Organisierung von Bibliotheken in Fabriken setzte ein, Dokumentations
zentralen der Industriezweige wurden gegründet. Im Jahre 1956 erschien das Grundgesetz, welches das 
Ganze des Bibliothekssystems regulierte. Der neuorganisierte Bibliotheksverein begann seine Tätigkeit. 
Seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde die Verbesserung der Fach- und Qualitätsarbeit als wich
tig betrachtet. Die Bestandsanschaffung der Bibliotheken wurde differenzierter, das Freihandsystem 
begann sich zu verbreiten, Sondersammlungen wurden gegründet. Bis zum Jahre 1962 entwickelten 
sich die Netzrahmen der gewerkschaftlichen (Arbeitsplätzen) Bibliotheksversorgung- Die interne 
Tätigkeit der Bibliotheken wurde moderner, die bibliothekarische Standardisierung wurde in Gang 
gesetzt. Nebst der Bibliothekarsbildung an den Universitäten setzte man Hochschulgradige -  wie 
auch I Grund- und Mittelstufigekurse an. Die erste Welle für Bibliothekserrichtungen hat stattgefun
den. Der nächste Grenzstein war 1970, das Jahr der 3. Landeskonferenz für Bibliothekswesen. Die 
Aufgaben des Bibliotheks- und Informationswesens wurden neuverfasst, das Netzprinzip modernisierte 
sich, die zwischenbibliothekarische Zusammenarbeit, die technische Entwicklung und die Komputeri- 
sierung erhielten besonderen Nachdruck. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre verlangsamte sich die 
Entwicklung der Bibliotheken, weshalb die 4. Landeskonferenc fur Bibliothekswesen in Jahre 1981 die 
Realitäten berücksichtigend, das Aktionsprogramm modifizierte. (351-365 . S.)

TAKACS Gitta: Komputerisierte Textverfassung in der Information. -  Informationsinstitutionen be
arbeiteten vielerlei Textmaterialien. Dieser Arbeit wird geholfen und modernisiert mit den on-line

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



344 Inhaltsangaben

komputerisierten Textverfassungssystemen. Mit den Textverfassern von verschiedener Type, dem 
Wirkungskreis der Verfassungsbefehlen gemäss, könnten an den Textdatenbeständen von verschiedenem 
Aufbau und Grösse, Operationen durchgefîihrt werden (zB. Einstiche, Streichung, Verlegung von 
Textteilen, usw). Der Artikel beschreibt die Hauptcharakeristiken von einigen mikrokomputerisierten 
Textverfassungsprogrammen, die in Ungarn entwickelt wurden. (366-380. S.)

PAPP István: Komputerisierte Neuorganisation vom Standpunkt einzelner Bibliotheken betrachtend. 
-  Die aktuelle Aufgabe des ungarischen Bibliothekswesens ist das Zustandebringen eines Landes
netzes, verbunden mit den auf Komputern gegründeten Telekommunikationskanälen. Zuerst muss 
die Automatisierung der einmaligen Bearbeitung der Dokumente und die bibliothekarischen Routine
arbeiten gelöst werden, später kann auch der Anschluss einheimischer Datenbasen, auf den ein
zelnen Fachgebieten entwickelt, durchgeführt werden. In dem Landesnetz nehmen die Universitäts
und Komitatsbibliotheken, wie auch die grossen Fachbibliotheken des Landes einen unterschiedbaren 
Platz ein. Der Artikel untersucht, vom Standpunkt dieser Institutionen, als Hauptbenützer und Ver
mittler, die Zusammensetzung des zentralen Files, ihre Struktur, Benützung und Output.(381-386. S.)

KERTÉSZ Gyula: Neue Ergebnisse und Probleme der individuellen Presserepertorisierung. -  Der 
Artikel überblickt die Entwicklung der ungarischen und in ungarischer Sprache veröffentlichten aus
ländischen (Hungarica) sogenannten individuellen Repertorien von periodischen Publikationen vom 
Jahre 1975 (Schlussdatum i der früheren Repertorium-Bibliographie des Verfassers) bis 1984. Die 
1. Tafel zeigt parallel bis 1975 und von 1975 bis 1984 fertiggestellten Repertorien von formellem 
Standpunkt (selbständig als Beilage, verborgen und in Manuskriptform veröffentlich) und die Gattun
gen berücksichtigend (Repertorien von Tageszeitungen, Wochenschriften, Zeitschriften, Jahrbüchern 
und Kalendern), Die 2 Tafel und der 2. Teil des Artikels legt dar die thematische Trennung der Zeit
schriften und Jahrbuchrepertorien. Die am besten erschlossenen Sachgebiete sind: Sozialwissenschaf
ten, Literaturwissenschaft-Belletristik, Periodika mit allgemeinem Inhalt (auch Kalender und Schul
programme). Der dritte Teil des Artikels, sich mit Fragen der Redigierungsmethodik befassend, be
schreibt die folgenden Konstruktionsschemen: Autorenalphabet, parallelle, mehrfachige Reper- 
torisierung, thematisches Gattungsordnen, chronologische Konstruktion, Wörterbuchkalatogsystem, 
Indexierungsvorgänge (traditionelle und komputerisierte Indexe).(387-397. S.)

MÄNDY Gábor -  BARTOS Éva: Alltägliche Orientierung.Forschungsbericht. -  Es wird über die 
Orientierung der Bibliotheksbenützer und über die in Anspruch genommenen Quellen berichtet. Die 
Probleme wurden solchen Rollen gemäss analysiert, wie Eltern, Verbraucher, Werktätige. Unter den 
problemlösenden Techniken erwiesen sich als am meisten verbreitet, die selbständige Lösung, die 
Benützung mehrerer Quellen, die kreative Anwendung der Mustern, die Befragung von Freunden, 
Mitarbeitern, Familienmitgliedern und von solchen Personen, die in ähnlicher Lage sind (andere 
Hausfrauen, Hobbptleger). Die regelmässigen Bibliotheksbenutzer probierten erst die Bibliotheken. 
Die Verfasser drängen auf die Untersuchung solcher Probleme, die zu den Nichtbenützern der Biblio
theken und ausser dem Kreis der gegenwärtigen Bibliotheksdienste gehören, wie auch -  kooperierend 
mit den bereits betreffenden Fauchleuten -  auf die Entwicklung der Institutionen, die die alltäg
liche Information umfassen. (398-408. S.)

MEDNYÂNSZKY Sándor: Die Bibliothek in der allgemeinen Kulturzentrale. -  In Ungarn funktio
nieren seit mehr als 10 Jahren komplexe Kulturinstitutionen, die mehrzweckigen Bildungs- und 
Kulturfunktionen intergrieren. Zwei Typen können erwähnt werden: die eine Type wurde an solchen 
Kleinsiedlungen gegründet, wo die Personal- und Objektivbedingungen die Ausbildung von nur einer 
Kulturinstitution ermöglichten. Zu der anderen Type gehören die grossen Einheiten, die an den neuen 
Wohnsiedlungen der Gross-Städte gebaut wurden. Diese sind in ihrer Grössenordnung voneinander ver
schieden, doch sind ihre Probleme fast identisch. Die Bibliotheken der Institutionen funktionieren 
einerseits als Schul- und Kinderbibliotheken, andererseits als allgemeinbildende (Erwachsenen)
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Bibliotheken. In den grösseren Kulturzentralen beschäftigen sie sich auch mit theoretischen und For
schungsaufgaben. Vorteilhaft ist, dass die finanziellen Mittel sich in einer Hand konzentrieren und 
diese den ergebenen Ansprüchen entsprechend umgruppiert werden können. Auch in der Bibliotheks
arbeit kann auf einer stabilen Benützerbasis gebaut werden. Nachteilhälf ist, dass das Führungsmodell, 
welches die Betätigung der komplexen Kulturzentralen helfen sollte, noch nicht fertiggestellt ist. Die 
Bibliotheken sind oft gezwungen auf Kosten der bibliothekarischen Grundtätigkeit, Aufgaben anderen 
Charakters ”zu übernehmen”, das gemeinsame Gebäude und das Funktionieren unter gemeinsamer 
Führung kann ebenfall» Reibungen verursachen. (409-417. S.)

Uber die Tätigkeit des Rates der Komitatsbibliotheksdiiektoren 1983-1984 (TAKÁCS Miklós). -  
Die Unterbreitungen, verhandelt seitens des Rates, erschlossen meistens Probleme, die das gesamte 
Bibliothekssvstem berührten. Die zwischenbibliothekarische Zusammenarbeit ist weiterhin ein aktuelles 
Thema. Die Formen der Zusammenarbeit mit den Schulbibliotheken, wie auch mit den Gewerkschafts
bibliotheken wurden studiert. Ein Studium wurde angefertigt über die gesellschaftswissenschaftlichen 
Informationen und über die Lage des Informationsapparates (siehe NAGY Lajos, Sz.: Artikel ver
öffentlicht in der 1. Nummer unserer Zeitschrift). Eine andere Analyse befasste sich mit der Lage der 
regionalen Zusammenarbeit und stellte fest, dass in der Arbeit einzelner Regionen Ungleichheiten sind. 
Die Geschäftsordnung des Rates wurde modifiziert. Als Präsident wurde TAKÁCS Miklós, direktor der 
Komitatsbibliothek, Szombathely neu gewählt. (418-420 . S.)

Uber die Tätigkeit des Direktionsrates der Gewerkschaftlichen Zentralbibliotheken 1983-84. (SERE
GI István). -  An den Sitzungen des Rates war die Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschafts
bibliotheken und den zu anderen Netze gehörenden Bibliotheken ein wiederkehrendes Thema. So 
wurde über die Zusammenarbeit der Gewerkschaftsbibliotheken und Fachbibliotheken in den Betrie
ben, wie auch über die Zusammenarbeit der Gewerkschafts- und Krankenhausbibliotheken des Gesund
heitswesens diskutiert. An gewissen Stellen bietet die Integrierung die Lösung und falls die Bibliotheken 
mit doppelter Funkción bereits ausgebildet sind, muss entschieden werden zu welchen Netz sie ge
hören. Es wurde eine Studie angefertigt, die sich mit der Verwirklichung der Sammelkreisrichtlinien 
in der Beschaftungspolitik der gewerschaftlichen Bibliotheken befasste, wie auch mit der Rolle der 
audiovisuellen Dokumente in den Gewerkschaftsbibliotheken. (421-424 . S.)

A u s b l i c k

ESTIVALS, Robert: La bibliologie internationale comparée: pour l’organisation de la coopération 
internationale en matière d’enseignment et de recherche sur l’ecrit. (Komparative internationale 
Bibliologie.) Die Abhandlung wurde von SEBESTYÉN György übersetzt.) (425-431 . S.)

Eine bessere Bibliotheksversorgung für die ethnischen und sprachlichen Minoritäten. Aufgrund der 
Publikation “Round table on library service to ethnic and linguistic minorities newsletter" hat FEI- 
MER Agnes die Rundschau zusammengestellt. (432-437 . S.)

Nachrichten aus dem Leben der IFLA. -  Aufgrund der IFLA Journal, 1985. No. 1. (PAPP István) 
(438-439 . S.)

R e z e n s i o n e n

The British Library. Eleventh Annual Report. 1983-84. (Jahresbericht 1983-84  der British Library) 
The British Board, London, 1984. 79 S. (Réz.: SÁRDY Péter)(440-444 . S.)

RÁCZ Ágnes: Dokumentumle írás és katalógusépítés.) (Dokumentenbeschreibung und Katalogaufbau). 
RÁCZ Ágnes: Dokumentumleírás és katalógusépítés.) (Dokumentenbeschreibung und Katalogaufbau). 
Bp. SZOT Központi Iskola. 1983. 247 S. (Réz : KÖRNYE1 Márta) (445-446 . S.)
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MAUCH, James E. -  BIRCH, Jack W.: Guide to the successful thesis and dissertation. Conception to 
publication. A handbook for students and faculty. (Handbuch für die Anfertigung von Doktorarbeiten). 
New York, Basel, Dekker, 1983. IX. 234 p. Books in library and information science 43. (Réz.: LÉCES- 
NÉ MESTERHAZI-NAGY Márta) (447-448. S.)

РЕЗЮМЕ

КИШШ Ене: Сорок лет венгерских библиотек. -  После 1945 г. настоятельными задачами 
библиотечного дела Вейгрии явились реорганизация разрушенных в течении второй мировой 
войны библиотек, сформирование новых библиотек, организация библиотечного обслужи
вания. После первой конференции венгерских библиотекарей, состоящейся в 1952 году, 
начались центральные услуги, был создан библиотечный коллектор, решение Совета ми
нистров установило создать сеть массовых библиотек, организовать областные и районные 
библиотеки. Началась организация специальных библиотек на заводах, были созданы доку
ментационные центры по отраслям. В 1956 г. был опубликован основной закон, регламенти
рующий всю библиотечноу систему, реорганиэированная Ассоциация венгерских библиоте
карей начала свою работу. С второй половины пятидесятых годов стало важным улучшение 
профессиональной, качественной работы. Комплектование фондов библиотек стало более 
дифференцированным, система открытого доступа начала распространяться, создались спе
циальные собрания. К 1962 г. сформировались сетевые основы профсоюзного библиотечного 
обслуживая. Внутренняя работа библиотек стала более современной, началась библиотечная 
стандартизация. Кроме подготовки библиотекарей в университетах начали организовать 
основные, средние курсы, а также курсы вузовского уровня. Произошла первая волна строи
тельства библиотек. Следующая веха: 1970 г., год третьей государственной библиотечной 
конференции: задачи библиотечного и информационного дела были переформулированы, 
сетевой принцип усовершенствовался, межбиблиотечное сотрудничество, техническое раз
витие и автоматизация особо подчеркивались. К второй половине семидесятых годов раз
витие библиотек затормозилось, поэтому четвертая государственная библиотечная конферен
ция в 1981 г. считаясь с реальностью, изменила программу действия, (стр. 351-365.)

ТАКАЧ Гитта: Автоматизированное редактирование текста в информации. -  Информацион
ные учреждения обрабатывают различные текстовые материалы, этой работе помогают, это 
совершенствуют автоматизированные системы редактирования текста диалогового режима. 
В соответствии с сферой влияния приказов о редактировании с помощью редакторов текста 
разного типа можно выполнят операцию в составе текстовых данных разной конструкции и 
размера. В статье описываются главные характерные черты нескольких программ редакти
рования текста, работающих с помощью микро-ЭВМ и разработанных в Венгрии.)стр. 366-380.)

ПАПП Иштван: Организация сети с помощью ЭВМ с точки зрения отдельных библиотек. -  
Актуальной задачей библиотечного дела Венгрии является создание государственной сети, 
основанной на ЭВМ и соединенной с каналами дальней связи. Впервые необходимо решить 
вопрос однократной обработки документов и автоматизации библиотечных рутинных работ, 
а позже может осуществляться присоединение к этой системе отечественных баз данных от
дельных отраслей. В государственной сети особое место занимают университетские и област
ные библиотеки, а также крупные государственные специальные библиотеки. В статье рас
сматривается состав, структура, использование и выпуск файлов центральных записей с точки 
зрения этих учреждений как главных потребителей и посредников. (Стр. 381-386.)

КЕРТЕС Дыола: Новейшие результаты и проблемы составления индивидуальных указателей 
периодической печати. -  Тема этой статьи рассмотрение развития составления т. наз. индиви
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дуальных указателей периодических изданий Венгрии и периодических изданий, опублико
ванных заграницей н0~венгерском языке (хунгарика) с 1775 г. (это заключительная дата 
раньшей библиографии указателей автора) до 1984 г. Таблица № 1 показывает указатели, 
составленные до 1975 г. и с 1975 до 1984 г. с точки зрения их формы (опубликованные само
стоятельно, в качестве приложения, скрыто и в форме рукописи) и с точки зрения жанра 
(указатели газет, ежегодников и календарей). В таблице № 2 и во второй части статьи об
суждается тематическое разделение указателей журналов и ежегодников. Наиболее раскрытые 
отрасли: общественные науки, литературоведение-художественная литература, периодические 
издания с общим содержанием (также календари и школьные бюллетени) ■ Занимаясь вопро
сами методики редактирования в третьей части рассматриваются следующие структурные 
схемы: авторский алфавит, параллельное, многократное составление указателей, темати- 
ческая-жанровая расстановка, хронологическая структура, система перекрестного каталога, 
индексы (традиционные и автоматизированные). (стр. 387-397.)

МАНДИ Габор -  БАРТОШ Ева: Ежедневная информация. Отчет об одном исследовании. —
Доклад o6i ориентации посетителей библиотек и об использованных источниках. Проблемы 
были проанализированы по таким ролям как родитель, потребитель, рабочий. Из методов, 
направленных на решение проблем, самыми распространенными явились: самостоятельное ре
шение, использование многих источников, творческое применение образцов, спрос друзей, 
сотрудников, членов семьи и тех, кто находится в подобном положении (другие хозяйки, 
любители садиков и.т.д.). Регулярные посетители библиотек первый раз обратились к библио
теке. Авторы хлопотают об исследовании не-посетителей библиотек и проблем, не принадле
жащих к кругу библиотечного обслуживания, а также сотрудничая с другими специалистами 
о развитии всеобщих организованных рамок ежедневной информации, (стр. 398-408.)

MEДНЯНСКИ Шандор: Библиотека в культурно-спортивном комплексе. -  В Венгрии рабо
тают культурно-спортивные комплексы, заключающие в себе учебные и общеобразователь
ные функции, больше чем десять лет. Можно различать два типа этого учреждения: один был 
создан в таких маленьких поселениях, где личные и предметные условия позволили сфор
мирование только одного культурного центра, а во второй тип входят более крупные учреж
дения, построенные в новых жилых районах больших гододов. Они различаются друг от друга 
в размере, но их проблемы почти тождественные. Библиотеки этих учреждених работают с 
одной стороны как школьные и детские библиотеки, а с другой стороны как массовые библио
теки (для взрослых), а в более крупных культурных центрах они занимаются и теоретически
ми и исследовательскими задачами. Это выгодно, что материальные средства сосредоточива
ются в одних руках и могут быть перераспределены согласно возникающим потребностям, а 
также то, что библиотеки имеют стабильный груг посетителей. А жаль, что еще не готова мо
дель управления, по могающая работе культурно-спортивных комплексов, библиотеки часто 
вынуждены взять на себя выполнение задач другого характера за счет основной библиотечной 
работы, и общее здание, работа под совместным управлением тоже может приводить к тре
ниям. (стр. 409-417 .)

О работе Совета директоров областных библиотек в 1983-1984 гг. (ТАКАЯ Миклош). -  
В большинстве предложений, обсужденных Советом, были рассмотрены проблемы, затра
гивающие всю библиотечную систему. Межбиблиотечное сотрудничество продолжается быть 
актуальной темой. Рассмотрели формы сотрудничества с школьными и профсоюзными 
библиотеками. Была написана статья об услугах по специальной литературе в области общест
венных наук, о потребности в информации в области общественных наук и о положении 
справочно-библиографического аппарата (см. статью НАДЯ Лайоша в № 1/1985 нашего жур
нала) . Другий анализ занимался положением регионального сотрудничества, устанавливая, 
что большие неравномерности существуют между работой отдельных регионов. Изменили 
устав Совета. Новым председателем Совета стал директор областной библиотеки в городе 
Сомбатхее Такач Миклош. (стр. 418-420 .)
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О работе Совета директоров профсоюзных библиотек в 1983-1984 гг. (ШЕРЕГИ Шштван). -  
На заседаниях Совета возвращающейся темой являлось сотрудничество между профсоюз
ными библиотеками и библиотеками других ведомств, в том числе сотрудничество между 
профсоюзными библиотеками и специальными библиотеками на предприятиях, а также 
между профсоюзными библиотеками и библиотеками для больных санитарных учреждений. 
В некоторых местах интеграция является самым хорошим решением и если уже созданы 
библиотеки с двумя функциями, то надо решить об их сетевой принадлежности. Была напи
сана статья об осуществлении норматив профилей библиотек в комплектовании фондов 
профсюэных библиотек, и занимались вопросом роли аудиовизуальных документов в проф
союзных библиотеках, (стр. 421-424 .)

Б и б л и о т е ч н о е  д е л о  з а  р у б е ж о м

ESTIVALS, Robert: La bibliologie internationale comparée: pour l’organisation de la cooperation 
internationale en matière d’enseignement et de recherche sur l’écrit. (Статью ”K международному 
сравнительному книговедению” перевел ШЕБЕШТЬЕН Дьердь) (стр. 425-431 .)

За улучшение библиотечно обслуживания этнических и лингвистических меньшинств. Обзор 
на основе издания Round table on library service to ethnic and linguistic minorities newsletter. 
(ФЕЙМЕР Агнеш) (стр. 432-437 .)

Известия о жизни ИФЛА. -  На основе № 1. 1985 г. журнала. IFLA Journal. (ПАПП Иштван)(стр. 
438-439 .)

О б з о р

The British Library. Eleventh Annual Report. 1983-84. (The British Library Board. London. 1984. 
79 p. (Годовой отчет Британской библиотеки о 1983-1984. гг.) (Рец.: ШАРДИ Петер) 
(стр. 440-444 .)

RÁCZ Ágnes: Dokumentum leírás és katalógusépítés. (Bp. SZOT Központi Iskola, 1983. 247 p.) 
(Библиографическое описание и составление каталога.) (Рец.: КЕРНЕИ Марта)(стр. 445-446 .)

MAUCH, James Е. -  BIRCH, Jack W.: Guide to the successful thesis and dissertation. Conception 
to publication. A handbook for students and faculty. (New York, Bázel. Dekker. 1983. 234 p.) 
(Справочник о требованиях успешной докторской диссертации.) (Рец.: ЛЕЦЕШНЭ МЕШТЕР- 
ХАЗИ-НАДЬ Марта) (стр. 447-448 .)
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AACOBS

ADONIS
ALIC

ALP
BLAISE

CIP
DPB
EGK
HELPIS
IICI

INSPEC
ISI-SCI
KIST
KPVDSZ
KSH
LAA
METADEX
MKE
MKKEKK
OPKM
PAC
ROTNAC

SDI
SZOT
TIT
TDF

Australian Advisory Council on Bibliographical Services -  Ausztrál Bibliográfiai Szolgál
tatások Tanácsadó Testületé
Article Delivery over Network Information Services (USA)
Australian Libraries and Information Council -  Ausztrál Könyvtári és Tájékoztatási 
Tanács
Advancement of librarianship -  A könyvtárügy eló'mozdítása a Harmadik Világban 
British Library Automated Information Service -  A Brit Nemzeti Könyvtár gépesített 
tájékoztató szolgálata
Cataloguing in publication -  Könyvben közreadott címfelvétel 
Department of Printed Books (BL)
Európai Gazdasági Közösség
Higher Education Learning Programmes (Nagy-Britannia)
Institut International de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations -  A Nép-
szövetség Szellemi Együttműködési Intézete
Information Service in Physics, Elektrotechnology and Control
Institute for Scientific Information, Science Citation Index (USA)
Keyword index to serial titles
Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete 
Központi Statisztikai Hivatal
The Library Association o f Australia -  Ausztrál Könyvtári Egyesület 
Metals Abstracts Index -  A Metals Abstracts mágnesszalagos változata 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Preservation and conservation -  Állományvédelem és konzerválás
Round Table of National Library Centres — Könyvtári Szolgáltatások Nemzeti Könyv
tárainak Kerekasztala
Selective dissemination of information -  Szétsugárzó tájékoztatás 
Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Transborder data flow -  Határokat átszelő adatáramlás
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A MAGYAR KÖNYVTARAK 
NEGYVEN ÉVE

KISS JENŐ

A cikk egy a magyar könyvtárügyet a külföldi szakközönség számára ismertető 
dolgozat történeti bevezetőjének a folyóiratközlés igényei szerint átdolgozott 
és rövidített változata.

A magyar könyvtárügy felszabadulás utáni fejlődésének áttekintését annak a meg
állapításával kell kezdenünk, hogy a magyar könyv- és könyvtári kultúra több évszázados 
gazdag történetének a két világháború közötti negyedszázada nem tartozik a kiemelkedő 
szakaszai közé. E korból gyengén fejlett könyvtári állapotokat örököltünk, és a háborús 
pusztítások még rajtuk is rontottak. A háborúban 19 könyvtárunk állománya teljesen 
elpusztult, a többi 80%-a pedig kisebb-nagyobb kárt szenvedett. Legfontosabb gyűjtemé
nyeink -  szerencsénkre -  súlyosabb veszteségek nélkül vészelték át a háborút. Az 6 állo
mányuk és működésük volt az örökség legértékesebb tétele. Ezen felül sok félbemaradt 
vállalkozásra és meg nem valósult tervre visszaemlékezve kellett a korszerű könyvtári 
rendszer kiépítéséhez hozzáfognunk.

A háborús aléltságból lábadozó termelés, kutatás, oktatás és az új társadalom épí
tésére készülő tömegek művelődése egyaránt könyvtári bázist követelt. Az 1948—49-től 
elindult szocialista társadalmi átalakulás programjává tette a tömegek művelődését. Műve
lődési forradalom bontakozott ki, amely a könyvtárakat is eszközei közé sorolta.

A korszak művelődéstörténetének későbbi krónikásai -  a történelmi távlat által is 
segítve — bizonyára pontosabban értékelnek és helyesebben mérlegelnek majd. A kor
társnak, aki maga is szemtanúja és részese volt ezeknek az eseményeknek, nehezebb a 
dolga. Mégis, arra az elmúlt négy évtized számára is elegendő távlatot ad, hogy a fejlődés 
nagyobb szakaszait elhatárolja, csomópontjait meghatározza.

Az egyes szakaszok lezárását -  egyben az újabb időszak kezdetét -  könyvtár
ügyünkben mindig egy-egy átfogó jogszabály jelöli, amelyhez valamiképpen — vagy a jog
szabály kiadását megelőzően, vagy azt követően — kapcsolódik a könyvtárosok országos 
tanácskozása. Ezek az önként adódó szakaszhatárok nagyjából alkalmasak is a könyvtár
ügyben történtek számbavételére, elrendezésére. Ha azonban a könyvtárügy és a társada
lom fejlődését összefüggésében nézzük, ha a könyvtári alakulások mögött a mozgatórugó
kat keressük -  mint majd látni fogjuk -  nem ilyen egyértelmű a jogszabályok és a kon
ferenciák jelentése és korántsem kézenfekvő a társadalmi és könyvtári események egymás
nak való ’’megfeleltetése” .
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A felszabadulás után legsürgősebb tennivaló a közművelődési könyvtárak létre
hozása volt, hiszen a Fővárosi Könyvtáron és hálózatán — amely Budapest ostromának 
befejeződését követően hamarosan megkezdte működését - ,  valamint néhány városi 
könyvtáron kívül az országban nem volt közművelődési könyvtári ellátás. 1947-ben
-  a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére -  a Népkönyvtárakat Szervező Országos 
Bizottság 1100 könyvcsomagot küldött szét a falvakba. 1948-ban a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minisztérium szervezett 600 vándorkönyvtárat. Ezek az akciók, amelyeket nyilván 
a gyors segítés szándéka mozgatott, a korábbi ’’népkönyvtári” elképzelésekre emlékez
tettek, noha a koalíciós idők nyilvánosságra került könyvtárfejlesztési elképzelései sokkal 
korszerűbb, ma is időtálló elvekre (pl. letéti ellátás) építettek.*

1949-ben az Országos Könyvtári Központ népkönyvtári osztálya, majd a helyette 
létrehozott Népkönyvtári Központ már ilyenfajta elvek alapján fogott a könyvtárak szer
vezéséhez. Három év alatt 32 városban hozott létre körzeti könyvtárakat. (Elsőnek a 
veszprémi nyílt: 1949. április 4-én.) A falvak tőlük kapták a könyvet. A korábbi kísérle
tekhez képest újdonság volt, hogy a szervezésen kívül a falusi könyvtárak szakmai gondo
zása és ellátása is feladatuk lett. A szervező könyvtárosok maguk sem nagyon rendelkez
tek ugyan szakmai ismeretekkel (az országban alig volt szakképzett könyvtáros), a lelke
sedés azonban sok mindent áthidalt. A kor könyvtárosának a legfontosabb munkaeszköze 
a motorkerékpár volt, legfőbb módszere a siettetés. így sokszor bútorok nélkül kezdődött 
meg a munka. 1949 folyamán mindenesetre 471 falusi könyvtár jö tt létre. (Az első Mező- 
szentgyörgyön, április 24-én.) 1951-ben avatták a 2000-ik népkönyvtárat Balaton
szárszón. 1952-ben a 3000-iket, 300 kötetes állománnyal Széphalmon.

Az iram imponáló, még ha egy-egy akkori falusi népkönyvtár állománya 100-200 
kötetet vagy éppen füzetet tett is csupán ki. Dokumentálja a szándékot: az új rendszer 
könyvet, műveltséget is akar adni az embereknek, igaz eszméket juttat el az addig tőlük 
elzárt társadalomhoz. A korábbi falusi népkönyvtárak legtöbbje alkalmatlan volt a fel
adatra. Részben mert állománya szétszóródott a háborúban, részben mert ami megmaradt, 
tartalmilag volt retrográd. Sajnos azonban az új elképzelés a korábban működött olvasó
körök, gazdakörök, ipartestületek, egyesületek könyvtári ’’kezdeményei”-re sem épített. 
A mikrotársadalmi kötődés nélkül létrehozott falusi könyvtárak nagy része ezért hosszú 
ideig — gyakran mindmáig — idegen test maradt, nehezen ’’szervült” az adott közösségbe.

A szakszervezetek korábban is feladatuknak tartották tagjaik művelődését. Ezért
— élve az új társadalom nyújtotta lehetőségekkel - ,  az állami szerveket megelőzve fogtak 
hozzá a könyvtáraik létesítéséhez. Mégpedig egyenesen az üzemekben, mivel most már 
itt is szabadon szervezkedhettek. Átvéve a néhány gyári közművelődési könyvtárat és fel
használva saját tapasztalataikat, 1947-ben kezdték meg a szakszervezeti üzemi könyvtárak

•SEBESTYÉN Géza: Az 1947. évi könyvtári törvénytervezet,- Könyvtártudományi tanulmányok 
1968. Szerk. Kovács Máté és Rácz Aranka. Bp. 1968. 581 -612 .p.
SEBESTYÉN Géza: Falusi könyvtáraink = Új Szántás. 1947. 2.sz. 101-104.p.
SZATHMÄRY Lajos: Népkönyvtáraink = Uj Szántás. 1947. 2.sz.
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létrehozását. Arra törekedtek, hogy lehetőleg minden munkahelyen, műhelyben, akná
ban legyen egy-egy kis könyvgyűjtemény (ezt ösztönözte a SZOT Elnökségének 1951-es 
határozata is), csakhogy a munkások minél könnyebben könyvhöz jussanak. 1952-ben 
már több mint hat és félezer szakszervezeti könyvtár működött átlagosan 450 kötetes 
állománnyal, majdnem félmillió olvasóval.

A tudományos és szakkönyvtárak a romok eltakarítása után szinte azonnal meg
kezdték működésüket. A már említett Országos Könyvtári Központ, amelyet 1945 végén 
az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ jogutódjaként hoztak létre, elsősorban 
ezek fejlesztésével, a központi szolgáltatások (központi katalógusok, könyvtárközi köl
csönzés, nemzetközi csereszolgálat stb.) felújításával és bővítésével foglalkozott.

A különféle értelmiségi rétegeket tömörítő társadalmi szervek -  szervezetek már 
1947-ben megpróbálkoztak egy újfajta tájékoztató tevékenység, a dokumentáció meg
honosításával is. A műszaki és mezőgazdasági szakágakban néhány referáló lap látott nap
világot. A szervezett dokumentációs munka az Országos Dokumentációs Központ és öt 
szakmai (műszaki, mezőgazdasági, orvosi, gazdasági és könyvtári) dokumentációs központ 
létrejöttétől (1949) datálható. Ebben az évben 130 iparvállalatnál alakult műszaki könyv
tár. Az újonnan alapított szakegyetemeken (közgazdasági -  1948, vegyipari -  1949, 
nehézipari -  1951) könyvtárakat is szerveztek. Az Országgyűlés addig zárt könyvtárát 
1951-ben megnyitották a nyilvánosságnak. Ugyanebben az évben több kisebb könyvtár 
összevonásával alakították ki az Országos Mezőgazdasági Könyvtárat, a következőkben 
pedig -  a Központi Technológiai Könyvtár és a Műszaki Dokumentációs Központ össze
vonásával -  az Országos Műszaki Könyvtárat. Ezzel a műszaki ágazatban elsőként kapcso
lódott össze szervezetileg a szakkönyvtár és a dokumentációs-szaktájékoztató tevékenység.

A korszak egyik fontos — azóta is vitatott és teljesen még ma sem befejeződött -  
vállalkozása annak a 4,5—5 millió könyvnek a begyűjtése és újraelosztása volt, amely 
részben a veszélyeztetett, részben az államosított könyvtárak (megszűnt egyesületek, 
főúri kastélykönyvtárak, 70 rendház, 53 szerzetesi iskola, az államosított könyvkiadók 
raktára) állományából keletkezett. Bár az akció szervezői a kor nem éppen kedvező körül
ményei közepette igyekeztek e művek megmentésében és újra-elhelyezésében a szükséges 
gondossággal eljárni, és bár a nagy központi gyűjtemények, elsősorban a nemzeti könyv
tár, de még a megyei és városi könyvtárak is, számottevő mértékben gazdagodtak általuk, 
ma úgy látjuk, hogy a három ismert műemlékkönyvtárnál (Keszthely, Zirc, Gyöngyös) 
többet kellett és lehetett volna helyben tartani.*

A könyvtárak számának gyors növekedésével egyidejűleg gondoskodni kellett a 
szakmai feltételekről is. 1949-ben a budapesti tudományegyetemen megindult a felső
fokú könyvtárosképzés. A szakemberhiány enyhítésére öthónapos iskolát és különféle 
tanfolyamokat szerveztek, majd 1951-ben a budapesti Pedagógiai Főiskolán is megkezd
ték a könyvtárosképzést. 1951 júniusában megindult a könyvtárosok havi folyóirata, a 
Könyvbarát, amely fő feladatának ugyancsak a szakismeretek, és az aktuális tennivalók 
ismertetését tekintette.

’ HORVÁTH Viktor: Könyvek és könyvtárak államosítása Magyarországon. 1949 1960. = Az Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974-1975. Bp. 1978. OSzK 133-261.p.
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U.

1952 novemberében ülésezett a magyar könyvtárosok 1. országos konferenciája. 
Az előadásokban és a vitában elsősorban az év májusában a könyvtárügy fejlesztéséről 
hozott minisztertanácsi határozat végrehajtásáról volt szó. A konferencia egész menete, 
mondanivalója jellemző a kor politikai és kulturális levegőjére. Az ”50-es évek könyvtár
ügyét” nem lehetne találóbban jellemezni, mint magával a konferencia vitáját tartalmazó 
kis füzettel. Korszakos eredmények és erőltetett "ideologizálások” éppen úgy keverednek 
benne, mint a korszak könyvtárügyében.

A konferencia a könyvtárügy egységét volt hivatott dokumentálni, de ebbe az egy
ségbe a nemzeti könyvtár, vagy egy-egy országos jelentőségű szakkönyvtár csak mint a 
’’tömegkönyvtárak” segítője, kiszolgálója, ajánló bibliográfiával ellátója ’’fért bele”. 
Az egységre törekvés helyes elvét túlhajtva, a korszak egyformára kívánta alakítani a 
könyvtárakat. Paradoxonnak látszik, de csak a korszerű és a groteszk imént említett 
szimbiózisát tanúsítja, hogy mindennek ellenére számos ma már teljesen természetes 
központi szolgáltatás, intézmény éppen 1952-től számítja alapítását (pl.: az OSZK köz
ponti szolgáltatásainak nagy része, a Könyvtárellátó, a nemzeti könyvtár módszertani 
’’ágazata” stb.). Az 1952-es minisztertanácsi határozatban kitűzött legfontosabb feladat 
a közművelődési könyvtárhálózatok, a megyei és a járási könyvtárak létrehozása volt.

A konferencia történelmi jelentőségét igazában a felsorolt pozitív kezdeményezések 
jelzik, noha vakvágányai is hosszúnak bizonyultak, s nehéz volt visszafordulni róluk. 
A könyvtárak társadalmi megbecsülésének kinyilvánításáért cserébe állandó és meddő 
olvasótoborzási kampányokat, "lakkozásokat”, statisztikai szépítéseket kellett vállalni.

Az új magyar könyvtárügy kiépítéséhez -  mint a konferencián is többször szó esett 
róla — a fordítások és néhány tanulmányút által (hiányosan) közvetített szovjet könyvtári 
gyakorlat volt a példa, sajnos már a lenini könyvtárpolitikai elvektől eltávolodott változa
tában. Hatása így is termékenyítő volt a magyar gyakorlatra nézve, bár tapasztalatainak 
kizárólagos példává tétele elzárt bennünket saját haladó örökségünktől, nevezetesen a 
Magyar Tanácsköztársaság példamutató könyvtárpolitikai elképzeléseinek hasznosításától. 
A Tanácsköztársaság még köztünk élő könyvtárügyi vezetői (pl.: Kőhalmi Béla, Dienes 
László) sem tudták érvényesíteni korábbi elképzeléseiket. Jellemző módon a Tanács- 
köztársaság könyvtárpolitikai dokumentumai is csak annak 40. évfordulójára jelentek 
meg. Hazai példaként, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgált, csakhogy ez a minta 
magán viselte a 25 éves ellenforradalmi korszak nyomait, meglehetősen messzire került 
az alapító elveitől, miközben a dogmatikus művelődésirányítás időnként a maradék 
’’nyomelemeket” is nehezen tolerálta.

Az 1952-es minisztertanácsi határozat a közművelődési könyvtárak szervezetét a 
közigazgatási beosztáshoz igazította. A körzeti könyvtárak és a régebbről megmaradt 
városi könyvtárak összevonásával megyei (elsőként a békéscsabai nyűt 1952. március 
9-én, utolsóként a Pest megyei december 31-én), illetve járási könyvtárakat hoztak létre. 
Ezek a helyi lakosság közvetlen ellátásán kívül az ekkor szervezett hálózatok központjai, 
illetve alközpontjai lettek. A falusi könyvtárakat irányító központok munkatársai ettől 
kezdve nemcsak szervező, hanem gyakorlati könyvtári, olvasószolgálati miinkát is végez
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tek. Az így szerzett ismeretek birtokában már jobban, tényleges tapasztalatokra építve 
tudták segíteni a társadalmi munkás falusi könyvtárosokat. A könyvtárak anyagi 
szükségleteiről való gondoskodást (helyiség, berendezés) a tanácsok feladatává tették, de 
a falusi könyvtárak ezután is a megyétől, járástól kapták letétként könyvanyagukat.

A megyei könyvtárak 1952-ben, a járásiak (a tervezett 1954 helyett) 1960-ig alakul
tak meg. A következő 6 -8  évben minden településen megszervezték a falusi könyvtára
kat. Ez formálisan teljessé tette ugyan az ellátást, de a pár száz kötetes (1954-ben 7—800 
kötet volt az átlagos állomány) kis könyvtáraktól csak az elemi olvasási igény kielégítését, 
illetve felkeltését lehetett elvárni. Az erőt lekötötte a szervezés, a szolgáltatások színvona
lát meghatározták az adottságok. A kor szektás, dogmatikus politikájához igazodó iroda
lom-, kiadás- és könyvtárpolitika együtt szabta meg, hogy mi kerülhetett a könyvtárak 
állományába, hogyan és mihez juthattak az olvasók.

Egyfelől irodalmunk és a világirodalom klasszikus alkotásai ekkoriban váltak köz
kinccsé, másfelől azonban a klasszikusok körét leszűkítették, sok értékes alkotót kizártak 
belőle. A könyvtárakat ezzel párhuzamosan egyes kortárs szerzők gyenge fércműveinek 
és a szovjet szerzők válogatás nélkül (másként szólva: a személyi kultusz követelményeit 
kielégítő válogatásban) fordított alkotásainak többespéldányai árasztották el. Ismeret
terjesztés címén gyakran naiv vagy káros brossurák, a kor hibás politikája mellett agitáló 
kiadványok töltötték meg a polcokat. A korabeli tömegkönyvtár olvasószolgálati (ez sem 
helyes kifejezés, hiszen tilos volt ”az olvasó uszályába kerülni” , tehát őt szolgálni is) 
munkáját valamiféle mesterkélt arisztokratizmus jellemezte. A szórakozás és szórakozta
tás mint könyvtári funkció fel sem merült, az olvasás az ideológiai fejlődés érdekében 
vállalt kötelezettség lett, amelynek eredményei azonnal termelési százalékokban jelent
keztek (legalábbis ezt kellett dokumentálnia a kor ’’élenjáró” könyvtárosainak). Ilyen 
feltételekkel és körülmények között kellett és mégiscsak lehetett az embereket olvasónak 
megnyerni. Az erőfeszítéseket mutatja, hogy 1955-ben már 850 000 olvasójuk volt a 
tanácsi könyvtáraknak, akik 18 millió kötetet kölcsönöztek.

Ebben az időszakban a szakszervezeti könyvtárak meglehetősen szétaprózták állo
mányukat. Több könyvükkel lényegesen kevesebb olvasót láttak el és ’’csak” 7,7 millió 
könyvet kölcsönöztek. A magyarázat egyszerű: könyvtáraik majdnem háromnegyedének 
500 kötetnél kisebb volt az állománya. A hálózatok szervezéséhez később fogtak hozzá, 
mint a tanácsok könyvtárai (ezt 1955-ben határozta el a SZOT), de attól kezdve követke
zetesebben igyekeztek kiaknázni a szervezet előnyeit, ú.i. a kiskönyvtárak ellátását telje
sen a letéti rendszerrel oldották meg, a hálózattá szervezés pedig helyenként együtt járt 
az ésszerű összevonásokkal. Sajnos, nem általánosan. A szakszervezetek túlhajtották az 
elvet, hogy minden munkahelyen legyen könyvtár: a néhány személyt foglalkoztató 
postahivatalokban, boltokban, 1KV kirendeltségeken is ’’könyvtárat” hoztak létre, ezáltal 
is növelve a felesleges párhuzamokat. Az ötvenes évek szakszervezeti könyvtára egyébként 
semmiben sem különbözött tanácsi fenntartású társától.

A szakkönyvtárügyben a legjelentősebb változás az üzemi műszaki könyvtárak 
megszervezése volt. Erre az illetékes ipari minisztériumok 1953-ban adtak ki utasításokat. 
1954-ben megalakult az első iparági dokumentációs központ, az Építésügyi Minisztérium 
Dokumentációs és Nyomtatványellátó Vállalata.
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Az 1953-ban létesült Országos Könyvtárügyi Tanács feladata -  valamennyi könyv
tártípus legjobb szakembereinek összefogásával -  az irányító hatóság tanácsokkal való 
támogatása, az egységes könyvtári szervezet kialakításának segítése lett.

111.

Az I. országos könyvtáros konferencia a szocialista könyvtári fejlesztés kezdetét 
jelentette, a II. (1955) — noha a könyvtári törvény előkészítését szolgálta — az első fejlő
dési szakasz végét. Ha köztörténetünk eseményeihez viszonyítunk, mindkét könyvtárügyi 
nagyrendezvény kicsit megkésett. A szocialista fejlődés a társadalmi élet más területein 
korábban kezdődött, 1952-ben már problematikus vonásai is kiütköztek. 1956 a könyv
tárügy fejlődésében évtizedeken keresztül a pozitív példa, holott az ország életében a 
megrázkódtató trauma.

Az 1956 márciusában elfogadott 5. sz. törvényerejű rendelet (hiszen végül is az jett 
a várt törvény helyett) és a végrehajtásáról intézkedő minisztertanácsi határozat ez a 
magyar könyvtári rendszert két évtizedre meghatározó és irányító jogszabály-kettős 
szellemében és előírásaiban tulajdonképpen az ötvenes évek unifikáló gondolkodásmódját 
és rendjét követi. A szabályozás felöleli a könyvtári rendszer egészét a nemzeti könyvtár
tól a szakfelügyeletig, a könyvtárak létesítésétől és a könyvtárosok kinevezésétől a nem
zetközi könyv- és kiadványcseréig. Kodifikálja a hálózati rendszert, és ahol csak lehet, a 
felügyeleti-fenntartási struktúrához igazodik. Ezzel akarva-akaratlanul a szocialista könyv
tárügy szinte kizárólagos együttműködési formájává tette a hálózatot.

A dokumentációt a tvr. szervezetileg összekapcsolta a szakkönyvtárüggyel. Ez egy
felől pozitív fejleménynek látszik, hiszen a szakkönyvtári munkának új értelmet, a doku
mentációnak pedig társadalmi helyet adott, másfelől viszont azt is kifejezte, hogy az 
ideológiailag (oktalanul) gyanúsítgatott információügy ily módon mintegy ellenőrzés alá 
került. Arról is tanúskodott ez a megoldás, hogy társadalmunk akkor nem tudott vagy 
nem kívánt többféle ellátási formát tolerálni. Mivel az információügy ezt a megoldást 
sérelmezte, több kár származott belőle, mint haszon.

Az iskolai könyvtárak kérdésében ugyan már 1952-ben elkezdődött a széles alapo
zás és az 56-os tvr. is megerősítette ezeket az elveket, a megvalósításhoz szükséges feltéte
lek azonban mindmáig nem jöttek maradéktalanul létre. Mindenesetre az oktatásügy is 
sérelmesnek tekintette a tvr. külső beavatkozását, ami az oktatáscentrikus irányítók és 
vezetők számára elegendő fogódzót adott mindenféle konzervatív pedagógiai és szakmai 
elzárkózáshoz, nem egy esetben másutt kialakult célszerű megoldások terjedésének meg
akadályozásához.

Az 1956. évi 5. sz. tvr. ha valamelyest későn született is és túl hosszú ideig volt is 
érvényben, végereményben pozitívan hatott a könyvtárügy fejlődésére. Először vázolta fel 
az egységes szocialista magyar könyvtárügy kereteit, amelyek ha kissé merevnek bizonyul
tak is, alkalmasak voltak a továbbfejlődésre, sőt egyenesen serkentették a fejlődést. 
Az említett negatív hatások hosszabb távon jelentkeztek, és a végrehajtáson dolgozók 
hibái — beszűkítő és merevítő értelmezései -  is hozzájárultak kialakulásukhoz.
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A következő országos tanácskozásig másfél évtized telt el. Ezalatt -  mivel az ország 
megszabadult a dogmatikus politikától és a társadalom fejlődésében, a gazdasági életben 
is új szakasz kezdődött -  a könyvtárügyben szintén jelentős változások következhettek 
be. 1959-ben a falusi könyvtárakat ’’tanácsosították”. A helyi tanácsok akkortól könyv
tári kiadásokat tervezhettek költségvetésükben. Ez az intézkedés gyökeres változást jelen
tett a korábbi hazai közművelődési könyvtári törekvésekhez képest. A megnövekedett 
könyvbeszerzési keretek mennyiségileg és minőségileg egyaránt javították az ellátást. 
A kis falvak ellátásában azonban a javulás átmenetinek bizonyult.

1960-ban átlagosan 624 kötet könyv jutott 1000 lakosra a tanácsi könyvtárak 
állományából. A következő 5 éves terv végére 1200 kötetet tűztek ki célul, és a tanácsok 
-  társadalmi erőforrások mozgósításával is -  ezt elérték. A rákövetkező tervciklus célját 
(1800 kötet) ugyan nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, de megközelíteni igen. 
(1970-ben 1718 kötet jutott 1000 lakosra.)

Az 50-es évek végén differenciáltabb állománygyarapítási gyakorlat kezdett érvé
nyesülni. Az 1958-ban új alapokra helyezett művelődéspolitika nyitottabb könyvkiadást 
eredményezett. Rendre megjelentek a kortárs világirodalom addig hozzáférhetetlen fontos 
alkotásai, színvonalas ismeretterjesztő művek láttak napvilágot a különböző tudomány
ágakban, áramlani kezdtek a magyar klasszikusok életműsorozatai. Megélénkült a kortársi 
magyar irodalom, s ez stílusban, felfogásban a korábbinál lényegesen nagyobb választékot 
és változatosságot produkált. Volt tehát miből választani. Törzsállomány jegyzékek, 
mintakatalógusok segítették az egyes könyvtártípusok állománygyarapítását, 1964-ben 
megindult az Uj Könyvek, s a növekvő számú szakképzett könyvtárostól támogatott 
irányító szervek igyekezete is azt célozta, hogy az egyes könyvtárak szervesen fejlesztett, 
a maguk szintjén az emberi kultúra teljességét megtestesítő gyűjteményre tegyenek szert. 
Ekkortájt kezdődött a kézikönyvtárak kiépítése, a prézensállomány gyűjtése is. A hatvanas 
években különösen a városi könyvtárak fejlődése volt rohamos. A helyismereti tevékeny
ség meghonosodásával, a zenei részlegek kifejlesztésével, a szakkönyvtárak szolgáltatásai
nak szétsugárzásával mindinkább városuk-megyéjük alapvető közművelődési intézményei
vé váltak. 1958-tól kezdve, amikor a békéscsabai megyei könyvtár áttért a szabadpolcos 
rendszerre, csakhamar általános lett ez a megoldás, és folyamatosan emelkedett az olvasó- 
szolgálat színvonala.

Az alapításuk óta szükségelhelyezésben szorongó városi és megyei könyvtárak épü
leteinek korszerűsítésére, esetenként új épület emelésére is sor került. Mivel az 1958-59- 
ben kezdődött első könyvtárépítési hullám az említett minőségi áttörések után tetőzött, 
az újonnan emelt könyvtárak -  ha méreteikben azóta egyiküket, másikukat ki is nőt
tük - ,  többségükben ma is korszerűnek tekinthetők. (Pl. Budapesten a Liszt Ferenc téri 
gyermekkönyvtár, a kaposvári és a tatabányai megyei könyvtár.) A tanácsok egyre több 
lehetőséget találtak új könyvtárak építésére, a régiek kisebb-nagyobb korszerűsítésére a 
falvakban is. Az eddigi iskolai tantermekben, tanácsházak folyosóin szorongó falusi 
könyvtárak kétharmada önálló, bár nem mindig e célra épült és nem mindig eléggé kor
szerű helyiséget kapott.

A szakszervezeti könyvtárak hálózati keretei 1962-63-ra alakultak ki. Megnöveke
dett anyagi lehetőségeik -  itt az üzemek járultak hozzá fejkvóta szerint a fejlesztéshez -
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párosulva a letéti ellátás előnyeivel, a korábbinál nagyobb választékot és frissebb könyv
anyagot eredményeztek. Sokat segített az is, hogy 1952 óta 2600 apró könyvtár meg
szűnt, beolvadt a nagyobbakba, ami akkor is eredmény volt, ha ezek nagy része a későb
biekben ’’újraalakult” . 1959-ben a SZOT együttműködési megállapodást kötött a Műve
lődésügyi Minisztériummal. Ez, ha még nem is a kívánatos mértékben, ösztönözte a két 
közművelődési könyvtártípus együttműködését. A kettős -  a lakóterületi és a munka
helyi -  ellátás elvét a megállapodás érintetlenül hagyta, sőt a létező párhuzamosságok fel
számolása, illetve a fejlesztési tervek előirányzott összekapcsolása is csak vontatottan és 
hézagosán történt meg — mindkét oldali elfogultságok miatt. A szakszervezeti könyv
tárakban is növekedett a szakképzett könyvtárosok száma, és ezáltal javult a munka 
színvonala.

A tudományos és szakkönyvtárak tekintetében a könyvtári törvény rögzítette a 
hálózati rendszert, és rájuk bízta a dokumentációs tevékenységet. Ennek alapján szabá
lyozták először 1958-ban a szakkönyvtárak gyűjtőköri rendszerét. Abból az elvből ki
indulva, hogy minden tudományág legfontosabb irodalmát gyűjtsék valahol az országban, 
de a felesleges párhuzamokat lehetőleg mégis elkerüljék, valamennyi tudományág számára 
kijelöltek egy-egy alapkönyvtárat. Ezek vagy országos szakkönyvtárak lettek, amelyek a 
teljesség igényével tartoztak gyűjteni egy-egy átfogó tudományterület (pl.: a műszaki 
tudományok) hazai termését és legfontosabb külföldi kiadványait, vagy tudományági 
szakkönyvtárak. Ez utóbbiak lettek egy-egy szűkebb gyűjtési terület (pl. a bányászat) leg
jelentősebb hazai gyűjteményei. A könyvtári tvr.-re hivatkozva szerveztek meg két, eddig 
hiányzó országos szakkönyvtárat: a pedagógiait 1958-ban, az orvostudományit pedig 
1960-ban.

Igen jelentős változáson ment át ebben az időben e könyvtárak belső munkája is. 
A kutatás, az oktatás, az ipari és mezőgazdasági termelés igényei megkövetelték a belső 
munkaszervezés korszerűsítését, a hatékonyabb munkamódszerek bevezetését. (A problé
mák tisztázását segítették az olyan országos tanácskozások, mint az egyetemi könyvtáraké 
1959-ben, az orvosi könyvtárosoké 1963-ban stb.) A legjelentősebb e vonatkozásban a 
korszerű tájékoztatási módszerek terjedése. Az egész tájékoztatási munkának mindinkább 
alapot adott a nemzeti könyvtár által kezdett bibliográfiai program. Az 1961. évi országos 
bibliográfiai konferencia ajánlásai alapján fokozatosan kiépült minden fontosabb tudo
mányág bibliográfiai rendszere. Kurrens szakbibliográfiák mellett retrospektív össze
foglalások is készültek.

A könyvtári tvr., mint már szó volt róla, a könyvtárakhoz kapcsolta a tájékoztatási 
(dokumentációs) tevékenységet, de az élet ezúttal is túllépett a jogszabályokon. A világ
szerte jelentkező ’’információrobbanás” nálunk is éreztette hatását. A potenciális fel
használók egyre kevésbé érték be a könyvtárak nyújtotta szolgáltatásokkal. 1962-ben az 
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ a Művelődésügyi Minisztérium
tól az akkor alakult Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyelete alá került. (A Mű
velődésügyi Minisztérium ’’válasza” : az OKT nevét és feldatkörét kibővítette a dokumen
tációval. így lett OKDT.) Az OMKDK ettől kezdve tevékenységét fokozatosan bővítette 
(gyorsindexek, témadokumentációk stb.)
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A helyzet a műszaki és gazdasági területeken megfordult. Az ipart és mezőgazdasá
got irányító minisztériumok, nagyüzemek, kutató és tervező intézetek egyre-másra hozták 
létre tájékoztatási intézményeiket, amelyeknek a szakkönyvtár csak része - igaz, hogy 
igen fontos része lett. önmagában ez a tény is kritikáját jelentette a könyvtárak eddigi 
tevékenységének. 1967-ben kormányhatározat intézkedett az országos információs rend
szerről. A tájékoztatást korábban végző könyvtárak vagy kis dokumentációs intézetek 
egész sora (Építésügyi Tájékoztatási Központ, AGROINFORM, Kohó- és Gépipari Minisz
térium Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézete) és elsősorban az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ alakult gyors ütemben több száz fővel dolgozó 
tájékoztatási üzemmé.

A könyvtári munka színvonala valamennyi könyvtártípusban emelkedett, mind 
korszerűbb eljárások, munkamódszerek honosodtak meg. Az eredményeket dokumentálja 
és az igényeket jelzi, hogy 50 év után újra a nemzetközi színvonalnak megfelelő hazai 
könyvtártani mű született: Sallai István és Sebestyén Géza tollából ”A könyvtáros kézi
könyve”. Tíz év alatt két kiadást ért meg.

Még az 50-es évek elején megindult a könyvtári munka szabványosítása. Általánossá 
vált az ETO használata a közművelődési és szakkönyvtárakban egyaránt. (Négy rövidített 
kiadása jelent meg, illetve időről-időre új füzetek közzétételével korszerűsödik a teljes 
-  hivatalos -  kiadás.) A hagyományos könyvtári munkaágakba lassan behatolt a modern 
technika. Teijedtek az olyan eszközök, mint a mikrofilm és mikrofümlap, a különféle 
gyorsmásoló berendezések, a lyukkártya, sőt helyenként (elsősorban az újonnan alakult 
tájékoztatási intézményekben) kísérletek kezdődtek a számitógépes visszakereső rendsze
rekkel. A raktári rendszer korszerűsödése együtt járt a tömör raktározás terjedésével, 
különösen mióta hazai cég is gyárt ilyen berendezéseket.

A szakmai színvonal emelését szolgálták a könyvtárakkal kapcsolatos elméleti kuta
tások, vizsgálatok és az arról való gondoskodás, hogy az így nyert ismeretek érvényesülje
nek a gyakorlati munkában. A felszabadulás után szervezett könyvtári központok feladata 
nemcsak új könyvtárak alapítása volt, hanem a szakmai-módszertani szolgáltatás biztosí
tása is. Ebben az időszakban a nemzeti könyvtár feladataként intézményesültek a köz
ponti módszertani tennivalók. Az 1959-ben szervezett Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ feladata lett a hazai és nemzetközi tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása, a 
könyvtári kutatások szervezése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, a szaktanácsadás és a 
szakmai szolgáltatások nyújtása. Lapja, a Könyvtári Figyelő a 60-as évek közepétől túl
nyomórészt eredeti közleményeket publikál.

A képzési rendszer a 60-as években új formákkal bővült és stabilizálódott. Az egye
temen a nappali mellett esti és levelező képzés is indult, majd megoldották a más szakon 
végzettek kiegészítő képzését. 1959-ben indult a máig is nosztalgiával emlegetett 2 és fél
éves szaktanfolyami képzés, majd a tanítóképzőkben a népművelő-könyvtár szak.

Segítette a fejlődést a húsz év alatt felnőtt fiatal könyvtárosnemzedék, amely fogé
kony volt az újra, serkentették a nagy lehetőségek. A célok érdekében az egész könyv
táros társadalmat sikerült mozgósítani. Ezt segítette elő az 1956 óta újra működő Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete.
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IV.

A magyar könyvtárosok felszabadulás utáni tanácskozásai közül egyet sem tartottak 
annyira ’’idejében”, mint az 1970 decemberében rendezett 111. országos könyvtárügyi 
konferenciát. A könyvtárak fejlődésében az 1956-os tvr.-t, illetve az 1958-as művelődés- 
politikai irányelveket követő években felhalmozódott eredmények lehetővé, a hat
vanas évek közepén megpezsdült társadalmi-gazdasági mozgások szükségessé tették a 
tennivalók újragondolását, a könyvtárügynek a társadalmi változásokhoz-követelmények- 
hez való hozzáigazítását. A könyvtárak ezúttal frissen, idejében reagáltak a társadalmi 
kihívásra. Az elképzelések felülvizsgálata már korábban megindult. A közművelődési 
könyvtárügyben pl. 1968-ban az OKDT békéscsabai ülésén nyilvános vitában csaptak 
össze a népkönyvtári irányú fejlődést továbbvinni akarók (leginkább a hivatal képviselői) 
és a közművelődési könyvtárügyet az általános nyilvános könyvtári elgondolás jegyében 
megújítani kívánók. Ez utóbbiak korszerűbb elveit fogalmazta meg azután az Országos 
Népművelési Konferenciára (1970) készült tanulmány is.*

Az 1970 decemberében tartott tanácskozás tehát nem nélkülözte az előzményeket 
és másfél évtized mérlegét vonta meg. A könyvtárosok elképzeléseit szembesítette a fel
használók igényeivel (igényelemzések, vizsgálatok előzték meg, a kutatók, oktatók, gaz
dasági vezetők képviselői vettek részt a vitában stb.), és így jelölte meg a következő idő
szak fejlesztési tennivalóit, valamennyi könyvtártípusban és a könyvtári munka minden 
ágában.

A konferencia ajánlásai a könyvtár- és tájékoztatásügyet egymással összefüggő, 
egymást kiegészítő intézmények és tevékenységek egységes, integrált rendszerének téte
lezték fel. A könyvtárak közötti munkamegosztást és együttműködést magasabb szintre 
kívánták emelni, új típusú, kooperációs munkamegosztáson alapuló könyvtárközi kap
csolatokat javasolva. Ott, ahol e tevékenység könyvtári keretekben nem látható el, a 
konferencia elismerte a külön tájékoztatási szervezet létrehozásának jogosságát, de alap- 
követelménynek tekintette a két tevékenység összhangjának biztosítását. Szükségesnek 
ítélte a hálózati szervezet korszerűbb értelmezését és a hálózati központok módszertani, 
koordinatív és szolgáltató tevékenységének erősítését igényelte. Azt javasolta, hogy az 
általános gyűjtőkörű könyvtárakat, elsősorban hálózati központjaikat (megyei, városi 
könyvtárak) a szorosan vett közművelődési feladatok mellett a tudományos munkára és 
tájékozódásra is alkalmas nagykönyvtárként fejlesszék tovább, és azok a regionális ellátás
ban is vállaljanak szerepet. A kisebb településeken pedig nagyobb -  a közigazgatás kor
szerűsödéséhez igazodó -  ellátási egységeket hozzanak létre. A szakirodalmi ellátást a 
gyűjtőköri együttműködésre alapozva javasolta kiépíteni, amelyben egyaránt szerepet 
kapnak a nagy nyilvános szakkönyvtárak, a tájékoztatási intézmények, valamint a helyi 
(vállalati, intézeti) szakkönyvtárak és tájékoztatási szervek.

*A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése. Szerk. Kovács Máté et alii. . . = Országos Nép
művelési Konferencia. 1970. Előkészítő tanulmányok 2. 201 -238.p.
FUTALA Tibor: Kovács Máté és a magyar könyvtárügy = Kovács Máté emlékkönyv. Bp. 1983. 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2 7 -3 9 .p.
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Az országos szakfelügyelet továbbfejlesztését a közvetlen irányítás folytatása he
lyett a központi szolgáltatások hatékony kiépítésével, a szakemberképzés korszerűsí
tésével, irányelvek, normatívák közreadásával vélte megoldhatónak. Ügy ítélte meg, hogy 
a változott körülmények következtében a könyvtári tvr. felülvizsgálatra szorul.

A III. országos konferenciát követő évtized a könyvtárak életében nem hozott 
olyan fejlődést, mint az elképzeléseket kidolgozó könyvtárosok gondolták. A hetvenes 
évek végére -  mint mindenütt a világban — a fejlődés lelassult, gazdasági nehézségek 
ütötték fel a fejüket. De nemcsak ez okozta, hogy meghatározó változások nem követ
keztek be, hogy a fejlődés nem volt olyan ütemű és mértékű, mint azt korábban feltéte
lezni lehetett.

Esetenként a könyvtárpolitika irányítói is késlekedtek, bizonytalankodtak, vissza
visszatáncoltak a konferencián megfogalmazott helyes elvek érvényesítésétől. A szükséges 
jogszabályok, szakmai iránymutatások késve, vagy a konferencia javaslataitól visszakanya
rodva jelentek meg. Ezzel a könyvtárügy elmulasztotta a kedvező éveket, nem használta 
ki a jó lehetőségeket. Az 1970-ben megfogalmazott igény az új könyvtári tvr.-re 
1976-ban realizálódott, de az új alapjogszabály többet őrzött mega régiből és kevesebbet 
fogalmazott meg a javasolt újból, mint az szükséges és lehetséges lett volna. A különféle 
könyvtártípusok fejlődését orientálni hivatott szakmai irányelveknek csak egy része jelent 
meg 1972-ben, másik része az új tvr. utáni időpontra tolódott el, s mindenesetre így üte
met vesztett. Ennek ellenére is sokat lendítettek a fejlődésen.

Különféle görcsös elzárkózásai miatt további megújulási lehetőségeket is elszalasz
tott a könyvtárügy. Ilyennek bizonyult például a népművelés, illetve az éppen akkor köz- 
művelődéssé újult tevékenység felfogásának eléggé kénytelen-kelletlen fogadása. Az 1970- 
ben rendezett Országos Népművelési Konferencia az 1974-es párthatározat és az 1976-os 
közművelődési törvény kínálta a lehetőségeket a könyvtáraknak a közművelődési felada
tok bátrabb vállalására (ami egyébként ’’csak” a korszerű könyvtári felfogás kezdemé
nyezőbb kezelését kívánta volna meg), s ezzel együtt arra, hogy jobb helyre kerüljenek 
a kulturális irányítás szemléletében és — ami ezzel jár -  a feltételek javításában. A könyv
táraknak azonban jórészt ’’sikerült” megőrizniök ’’ártatlanságukat” , ezért azután meg
lehetősen számyaszegettek és szegények maradtak.

Hasonlóképpen ki nem fizetődő elzárkózásnak bizonyult — mint arra már korábban 
is utaltunk -  az információügy könyvtárpolitikai kezelése. A könyvtárosok és könyvtár- 
politikusok egy része ennek jegyében átengedte a kezdeményezést könnyebben vállalko
zóknak, miközben méltatlankodott, ha a dinamizmus előnyeiből azok részesedtek.

A tanácsi közművelődési könyvtárak fejlődésében a hetvenes években a legnagyobb 
jelentőségük az 1972-ben közreadott szakmai irányelveknek volt. Húzóerőt jelentettek, 
irányt szabtak a fejlődésnek, mégpedig az akkor elfogadott — bár azóta sokszor és joggal 
bírált -  településfejlesztési koncepcióhoz igazodva.*

A dokumentum a felső és középfokú feladatkört betöltő városok könyvtárainak 
feladatává tette vonzáskörzetük ellátását is (ennyiben meghaladta a koncepciót, amelyhez

♦Szakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyvtárak távlati fejlesztéséhez = Művelődési Közlöny. 
1972. I l .sz.
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egyébként igazodott). A felvázolt könyvtári modellek (A, B, C típus, illetve D típusú 
szolgáltatóhely) megfeleltek a konferencián javasoltaknak a korszerű közművelődési 
könyvtár ismérveinek és normatíváinak (állománygyarapítás a nemzeti könyvtermés 
képviseltségének arányában, nyitvatartási idő, gyermekszolgálat folyóiratválaszték, av- 
anyagok és nemzetiségi irodalom az állományban, mozgóellátás a falvakban stb.). 
Az irányelvek jelentőségét mutatja, hogy hatásukra -  noha a korszak nem Ígért és nem is 
nyitott meg sokkal több erőforrást elsősorban a városok könyvtárügye szinte meg
újult. Egy sor kezdeményezés (pl. hangzótárak létrejötte, a helyismereti tevékenység ki
bontakozása, gyermekkönyvtári szolgálat bővülése stb.) ekkor kezdődött meg és lett 
már-már általánossá. A falvak tekintetében inkább csak az elképzeléseket,mintsem a meg
valósulást jelzik az olyan kezdeményezések, mint a mozgóellátás néhány megyében, az 
ellátórendszerek létrejötte, a kistelepülések közművelődési ellátására vonatkozó ún. 
komplex irányelv 1977-ből, legújabban a kettős -  iskolai és közművelődési -  funkciójú 
könyvtárak lassú szaporodása. Az 1976-os könyvtári tvr a társadalom ellátási felelősségét 
kibővítette a fegyveres testületek tagjai, a kórházi betegek, illetve a nemzetiségek köz- 
művelődési könyvtári ellátásának irányában.

A közművelődési könyvtárak olvasóinak száma lényegében nem változott, évek óta 
a lakosság 21-22%-a körül stagnál. Hatókörük ugyanakkor településtípusonként nagyon 
eltérően alakult. A falusi népesség fogyásával, de a könyvtári ellátás elégtelen fejlődése 
(elaprózott, gazdaságtalanul működő könyvtárak) következtében is, kevesebb lett a falusi 
olvasó. A vidéki városokban az urbanizációt, a városi infrastruktúra kiépülését követve 
viszont jelentősen növekedett az olvasók száma. Ugyanakkor súlyos gondot jelent a nagy
városokban -  különösen Budapesten a több tízezer embert tömörítő lakótelepek 
szinte teljes könyvtári ellátatlansága.’"

Általában kedvező tendenciák tapasztalhatók a könyvtárhasználat jellegében, a 
könyvtári szolgáltatások fejlődésében. A városok könyvtárai mindinkább településük szel
lemi műhelyévé -  dolgozószobájává -  válnak, gazdag kézikönyv- és folyóiratválasztékkal, 
idegennyelvű gyűjteményekkel, a dokumentumok másolatban való szolgáltatásával, zenei 
gyűjteményekkel és hangtári szolgáltatásokkal, a gyermekek kiszolgálásának korszerűsö
désével, a feltárás színvonalának emelkedésével. Éppen ezért nagyon megnőtt a helyben- 
használat. A fenntartók és a kulturális kormányzat erőfeszítései a kiadott dokumentumok 
számának növekedésével és árának emelkedésével azonban mind nehezebben tudtak lépést 
tartani.

A másik közművelődési könyvtárhálózatot -  az üzemekben működő szakszervezeti 
könyvtárakét — a lassú leépülés jellemezte ebben az időszakban. Mindazok a negatív 
tényezők, amelyeket a tanácsi könyvtáraknál említettünk hatványozottabban gátolták 
munkájukat. Az irányító szervek igyekeztek ugyan a rájuk vonatkozó szabályokat kor
szerűsíteni, de ez nem bizonyult elegendőnek a gazdaság és a társadalom tényleges válto
zásával szemben. Az ipar szerkezetének átalakulása a szakszervezeti tevékenység eltoló
dása a közvetlen érdekvédelem irányába, az ágazati szervezkedés előtérbe kerülése a *

*A IV. országos könyvtárügyi konferencia. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Gerő Gyula. Budapest. 
1982. Múzsák. (Könyvtártudományi tanulmányok 7. Az OKT 32.sz. kiadványa).
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területi rovására, mind-mind olyan tényezők, amelyeknek könyvtári konzekvenciáit még 
nem vonták le.

Az iskolai könyvtárak ebben az időszakban mozdultak el a holtpontról. Eközben 
valószínűleg eltúlozzuk annak a jelentőségét, hogy az új tantervek előírták az olvasóvá, 
könyvtárhasználóvá való nevelést, hiszen fontosabb lenne, hogy a pedagógus legyen 
olvasó és példájával, saját tapasztalatával, kötelező előírás nélkül neveljen olvasóvá. 
Mindenesetre a hetvenes években a tanácsok aránylagosan sokat költöttek az iskolai 
könyvtárak állományának gyarapítására. Mivel az iskolai könyvtárak nagyon mélyről 
indultak el, és az állomány önmagában, -  megfelelő elhelyezés, helyiség és szakértő 
személyzet hiányában -  nem elég, különösen az általános iskolákban még ma is csak a 
könyvtárak kisebbsége felel meg azoknak a követelményeknek amelyeket a modem 
oktatás támaszt az iskolai könyvtárak iránt.

A szakkönyvtárakban és a felsőoktatási könyvtárakban -  a hagyományos szolgálta
tási formák túlsúlya mellett -  jelentősen nőtt az igénybevétel. Az olvasók száma majd
nem megduplázódott, a folyóiratválaszték nőtt. A különböző mágnesszalagos információ
szolgáltatások által feldolgozott folyóiratok elég nagy hányada került be a hazai könyv
tárak állományába, így például az INSPEC által feldolgozottaké 88, a METADEX által 
feldolgozottaké 79 az ISI SCI által feldolgozottaké pedig 75%-os arányban.

Bár a beszerzésre fordítható összegek gyors ütemben növekedtek, a szak- és felső- 
oktatási könyvtárak állományának gyarapodása -  a dokumentumok árának nagyarányú 
emelkedése miatt -  csökkenő mértékű volt. Ez elsősorban a központi könyvtárakat súj- 
totta-sújtja. Az együttműködés és munkamegosztás szükséges elveit sem sikerült a kellő 
mértékben érvényesíteni: a helyi szakkönyvtárak autarkiára törekszenek, felesleges pár
huzamosságok alakultak ki. Pedig az ésszerű együttműködést a nyolcvanas években 
jelentkező devizahiány még inkább szükségessé tette volna. A szakkönyvtári — elsősorban 
a külföldi eredetű -  dokumentumbázis fejlesztése egyre nehezebb feladat.

A számítógépes információfeldolgozás és szolgáltatás tekintetében a hetvenes évek 
kezdeti eredményeket hoztak. (Az úttörés érdeme a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Könyvtáráé.) 1979-ben 9 külföldi adatbázis alapján nyújtottak az országos szakkönyv
tárak és az egyetemi könyvtárak SDI-szolgáltatást, a nyolcvanas években már 25-ből, 
további 13 használatbavételének előkészítése akkor folyt. Itthon is megindult a számító- 
gépes technika alkalmazása (a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1978 óta számítógépen 
készül, néhány nagykönyvtár feltáró munkájában, az Országgyűlési Könyvtár saját adat
bázis kiépítésében alkalmazni kezdte a technikát), de átütő eredmények nem keletkeztek. 
Biztató kísérleti lépések történtek az online kapcsolat megteremtésére nagy nemzetközi 
adatbázisokkal. A gépesítésben a tanulóéveket éljük. Egyaránt hiányoznak a tárgyi fel
tételek és a könyvtárközi együttműködés olyan színvonala, amely szükségessé és lehet
ségessé tenné a számítógépek gazdaságos használatát. Nemcsak az egységes számítástech
nika alap, hanem az egységes fejlesztési koncepció is hiányzik. Központi szolgáltatá
saink gyatra voltának is egyik oka, hogy a számítógépesítés terén lassú az előrehaladásunk.

A legfontosabb működési feltétel, a megfelelő épület tekintetében is csak keveset 
javult a könyvtárak helyzete. Az országos feladatkörű, központi szerepű intézmények 
különösen rossz helyzetben vannak (sok a régi, szűk, kinőtt és romlott állapotú épület).
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A nemzeti könyvtár otthonának évtizedekre húzódó építése, a tervezett új könyvtárak 
megépítésének elmaradása jellemzi a helyzetet. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Könyvtára még az előző évtizedben épült, ebben a szakaszban a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Könyvtára, három megyei könyvtár (Szombathely, Miskolc, Nyíregy
háza) kapott a mai igényeknek megfelelő új épületet. Néhány főiskolai és szakegyetemi 
könyvtár (Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola, Pécsi Orvostudományi Egyetem, Kertészeti Egyetem, Marx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetem) új elhelyezése mellett a kisebb városok és nagyközségek (Dombó
vár, Mór, Sárvár, Celldömölk, Vác, Lenti, Kőszeg, Battonya, Tótkomlós), illetve néhány 
fővárosi kerület (Kelenföld, Kőbánya, Angyalföld, Pestlőrinc) új könyvtárai méltók a 
figyelmünkre.

1970 és 1980 között évente 6-7000 m2-rel növekedett a könyvtárak alapterülete. 
A kis települések gondjának enyhítésére 3 országos akció is indult 1970 és 1975 között 
összesen 22 000 m2 új könyvtári alapterületet eredményezve. Javítja a könyvtárak kor
szerű berendezésének esélyeit, hogy ma már több jól bevált könyvtári bútorcsaládot 
(Merabona, Téka, Almédia, ez utóbbi svéd-magyar kooperáció) gyártanak az országban.

1980-ra a főfoglalkozású könyvtárosok száma elérte a 7 ezret (1966-ban négy és 
félezer volt), de még így is csak 1500 intézményben dolgozott legalább egy főfoglalkozású 
könyvtáros. A könyvtárosképzésben ez az évtized újabb reformok és a nagy visszafejlesz
tések ideje volt. Megszűnt a tanítóképző intézetekben a népművelő-könyvtáros képzés, 
valamint a két és féléves könyvtárosi szaktanfolyam. Az új elképzelések az egyetemen a 
nappali és posztgraduális képzés erősítését (1975-ben meg is indult az informatikusok két
éves posztgraduális képzése), a tanárképző főiskolákon a tanárszakkal párosított könyv
tárosképzés bevezetését célozták. Eddig két tanárképző főiskolán (Nyíregyháza, Szombat
hely) és a SZOT központi iskoláján alakult ki a könyvtárosképző bázis. Ezzel majdnem 
párhuzamosan fejlődött vissza az ELTÉ-n a nappali képzés. Ezen kívül a könyvtártechni
kusok képzésére néhány középiskolában fakultatív oktatás indult, majd ugyanilyen vég
zettséget adó tanfolyamokat indíthattak a könyvtárak is. 1977-ben a könyvtárosok 
20%-os általános béremelést kaptak.

A III. országos konferenciát követően meggyorsult — a leendő gépesítés előmunká
lataként — a szabványosítás. 1973-tól egymást követően jelentek meg a különféle doku
mentumtípusok leírásával kapcsolatos szabványok. 1974. január 1-től Magyarország is 
bevezette a nemzetközi azonosító könyvszámot (ISBN).

A kronológia rendjét követve itt kell megemlékeznünk egy nemzetközi de a magyar 
könyvtárügy fejlődésében is jelentős — hiszen addigi eredményeink elismerését honoráló 
— eseményről. 1972-ben Magyarországon rendezte az IFLA 38. közgyűlését és ehhez kap
csolódva a FID 36. konferenciáját és nemzetközi kongresszusát. Azon a lehetőségen túl, 
hogy eredményeinket bemutathattuk a nemzetközi szakmai közvéleménynek, azért is 
fontos volt e két rendezvény, mert a hazai társadalom figyelmét ráirányította a könyv
tárügyre.

Az 1976-ban elfogadott új törvényerejű rendelet sok mindent kodifikált (ha késve 
is) abból, amit az 1970-es konferencia javasolt, de sok mindent mégis őrzött az 1956-os 
tvr. szelleméből. A hálózati szervezés merevségeinek áthidalására kodifikálta a szakterü
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leti — területi együttműködési kört, mint kooperációs megoldást. De részben az ezzel 
kapcsolatos előírások következetlen alkalmazása miatt, részben pedig azért, mert az új 
tvr. még merevebben kötötte a hálózatokat az államigazgatási rendhez (amely azóta már 
meg is változott) az együttműködés továbbra is stagnál. A koordinációs központok vagy 
még nem jöttek létre, vagy még nem kezdtek el dolgozni. Úgy tűnik, hogy az új tvr. 
miközben bonyolulttá tette a könyvtárügy rendszerét, működésének nem adott új 
lendületet.*

A különféle fenntartók irányítása alá tartozó szakkönyvtárak és szakirodalmi infor
mációs intézetek irányítási, együttműködési és integrálódási kérdései továbbra is meg
oldatlanok maradtak. Ezért igen lassan halad a szakkönyvtárügyben az alapjogszabályok
ban előírt szervezeti-irányítási elképzelések megvalósulása. A legkevésbé azok a célok 
valósultak meg, amelyek az országos feladatkörű szakkönyvtárak és a központi szolgálta
tások fejlesztésére irányultak. Az integrációs törekvések kevés sikerrel jártak, könyvtár
ügyünket változatlanul a túlzott elaprózottság jellemzi, ezért gyenge a teljesítőképessége.

A konferenciát követően a törvényerejű rendeletén és végrehajtási jogszabályain 
(1978) kívül számos más jogszabály is megjelent: a szakfelügyeletről 1973-ben, az állo
mányvédelemről 1975-ben, a kötelespéldányok elosztásáról 1977-ben, a könyvtárközi 
kölcsönzésről 1981-ben. Mintha kissé sok lenne a jogszabály olyan kérdésekben is, ame
lyet más eszközökkel kellene megoldani.

A magyar könyvtárügy a hetvenes években számos értékes ereményt ért el, fejlődése 
vitathatatlan. Ha azonban teljes áttekintésre vállalkozunk óhatatlanul adódik a következ
tetés: a szükséges fejlesztések elmaradása, az összehangolt működtetés hiányosságai miatt 
az igazi áttörés, a világ könyvtári fejlődésének élvonalához történő felzárkózás elmaradt, 
a tervek megvalósítása csak vontatottan halad, a máris jelenlévő társadalmi igények ki 
elégítése mind nehezebbé válik.

így értékelte a helyzetet az 1981-ben megrendezett IV. országos könyvtárügyi kon
ferencia is. Éppen ezért — számot vetve a realitásokkal, az ország nehéz gazdasági hely
zetével és számolva az előző konferencián körvonalazott elképzelések megvalósításának 
ütemével — nem fogalmazott meg új, nagyléptékű célokat, mindössze a már korábban el
fogadottakat új oldalról vizsgálta meg. Esetenként megerősítette, esetenként pedig el 
vetette elérésük szükségességét. A következő időszakra nézve ezáltal adott programot.**

Ezzel már napjaink feladataihoz értünk. Mivel azonban három év már e konferencia 
óta is eltelt, hadd utaljunk néhány olyan ezalatt történt kedvező eseményre, mint a nem
zeti könyvtár új épületének átadása, két új nagyméretű (6000 m2-nél nagyobb) megyei 
könyvtárépület elkészülése (Szeged, Békéscsaba), amelyek óvatos optimizmust sugallnak 
a jövőt illetően.

*Futala Tibor: A szakkönyvtári hálózatokról múlt és jövő' időben = Könyvtári Figyelő. 1984. '5.sz. 
477 -4 8 6 .p.

**A IV. országos könyvtárügyi konferencia. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Gerő Gyula. Budapest. 
1982. Múzsák. (Könyvtártudományi tanulmányok 7. Az OKT 32. sz. kiadványa.)
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SZÁMÍTÓGÉPES SZÖVEGSZERKESZTÉS A TÁJÉKOZTATASBAN

TAKÁCS GITTA

Az alábbi tanulmány a szerzőnek az ELTE Bölcsészettudományi karának in
formatikus kiegészítő szakán készült szakdolgozata, kiegészítve a hazai mikro- 
számítógépes szövegszerkesztő rendszerekről szóló információkkal.
Az írás célja, hogy olyan ismertetést adjon a számítógépes szövegszerkesztés
ről, amely számítástechnikai ismeretekkel kevésbé rendelkező könyvtárosok, 
információs szakemberek számára is valamennyire megközelíthetővé, érthetővé 
teszi e rendszerek működését. Emiatt számos, számítástechnikai szempontból 
lényeges kérdést -  például távfeldolgozási lehetőségek, adatbázis-kezelés, a 
képernyő részekre osztása -  nem érint, illetve nem részletez.

(A szerk.)

A korszerű információs technológia az elektronika, a számítástechnika, a távközlés- 
technika és a matematikát is felhasználó híradástechnika gyors közeledésével, integráló
dásával jön létre, mégpedig egyre inkább a mikroelektronikára alapozva. A mai korszerű 
információs rendszerek már nem elsősorban ’’papír alapúak” , hanem elektronikus eszkö
zökkel valósulnak meg. Az információ kezelésének, tárolásának, feldolgozásának leg
fontosabb eszköze a számítógép lett.

A számítógép s vele az elektronikus információfeldolgozás megjelenését -  a beszéd, 
az írás, a könyvnyomtatás és a távközlés után -  az információ ötödik nagy ’’forradalma
ként” is emlegetik, amikor is a korábbi ember-ember párbeszéd mellett az ember-gép pár
beszéd is megjelent.

A számítógépek alkalmazása kapcsán numerikus és nem numerikus alkalmazásokról 
szoktunk beszélni. A nem numerikus alkalmazásokra az jellemző, hogy az adatokat első
sorban jelek, jelsorozatok, szövegek alkotják, és a műveletek a jelekre vonatkoznak, nem 
pedig a jelek numerikus értékeire.

A számítógépeket hosszú ideig kizárólag numerikus feldolgozásokra, különböző 
bonyolult számítások elvégzésére, számszerű adatok kiértékelésére használták. Az utóbbi 
időben azonban mind nagyobb a szöveges információk feldolgozásának aránya.

Szöveges információn nemcsak tudományos információt, szakirodalmi információt 
értenek, hanem piaci és gazdasági információkat is.

A számítógépeket ma már olyan programokkal látják el, amelyek a felhasználó 
számára kényelmessé, viszonylag egyszerűvé teszik a gép használatát. A felhasználó köz
vetlen kapcsolatot teremthet a számítógéppel munkája közben, folyamatosan ellenőriz
heti a feldolgozás menetét, szükség esetén megváltoztathatja, módosíthatja azt.

A párbeszédes üzemmódú rendszereket széles körben használják szövegek online 
módon való létrehozására, feldolgozására, javítására, szerkesztésére is.
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Szöveges információk feldolgozásakor, kezelésekor a leggyakrabban igényelt szol
gáltatás a számítógéptől a szövegszerkesztés. Egy osztott erőforrású, többfelhasználós, 
interaktív rendszer kényelmének, hatékonyságának egyik fő meghatározója a rendszer 
központi szövegszerkesztő programja, illetve az e program nyelvi parancsai által nyújtott 
szerkesztési lehetőségek.

A szerkesztendő szövegek egyik részét a számítógépi forrásprogramok, a másik 
-  jóval nagyobb és gyorsan bővülő -  részét az egyéb szöveges információk, így a prog
ramdokumentációk, a szakirodalmi információk, tanulmányok, irodai szövegek, levelek, 
újságcikkek, hírügynökségi tudósítások stb. képezik.

A szövegszerkesztő program biztosítja a számítógép tárolójában levő szöveghez való 
hozzáférést, és vezérli a szövegen végezhető műveleteket. A szövegszerkesztő programok
nak több típusuk van, de lényegében mindegyikük hasonló feladatokat lát el, természe
tesen különböző hatékonysággal és nagyságrendben. így lehetővé teszik karakterek, 
sorok, szövegrészek, egész fejezetek beszúrását a szövegbe, ezek törlését, módosítását, 
áthelyezését, átrendezését, karaktersorozatok keresését, különböző szövegstruktúrák 
kialakítását és így tovább.

A számítógépes szövegszerkesztés elsősorban azokon a területeken terjedt, illetve 
terjed el, ahol sok módosítás, átrendezés, korszerűsítés történik a tárolt szövegekben, így 
a nyomdaiparban, a szerkesztőségekben, a hírügynökségeknél, az irodákban és az infor
mációs központokban.

A számítógépes szövegszerkesztő programok szerkezete

Online szövegszerkesztés esetén a szerkesztendő szöveg a számítógép tárolójában 
"van, és a felhasználó a szövegszerkesztő program segítségével, képernyős megjelenítő 
terminálon keresztül férhet hozzá.

A rendszerhez tartozik természetesen a billentyűzet megfelelő karakterkészlettel 
és a nyomtató is.

A szövegszerkesztő programok egyszerű adatsémáját az 1. ábra szemlélteti.

alapszöveg

parancsok

szövegszerkesztő
program

beépítendő szövegrészek

felújított
szöveg

1. ábra
A szövegszerkesztő program bemenő adatai és eredménye
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A 2. ábrán látható egyszerűsített működési vázlat jól jellemzi a legtöbb szöveg- 
szerkesztő rendszert, bár konkrét esetben az ábrán látható részprogramok közül egyik
másik el is maradhat, több részprogram összeolvadhat, illetve újabb részprogramokkal is 
kiegészíthető a rendszer.

A felhasználó leül egy interaktív (párbeszédes üzemmódú) munkaállomáshoz, 
amely ma már szinte kizárólag képernyős megjelenítő vagy intelligens terminálként alkal
mazott mikroszámítógép (korábban írógépterminált is használtak), amelynek képernyőjén 
a szerkesztendő szöveges adatállomány egy vagy több sora, vagy egy teljes képernyőnyi 
része látható. A terminál ily módon ’’ablakot nyit” az adatállományra. A szövegen végre
hajtandó szerkesztési műveleteket kiváltó parancsokat a felhasználó a terminál billentyű
zetén gépeli be a meghatározott karakterkészlet és a funkcióbillentyűk felhasználásával, 
esetleg egyéb eszközöket, pl. fényceruzát is alkalmazhat. A parancs hatására a számítógép 
fizikai logikai készenléti állapotba kerül, míg a kiadott parancsot az input kezelő rutin a 
parancs értelmezőnek továbbítja, amely azt egy szerkesztési műveletként (pl. beszúrás, 
törlés, helyettesítés) értelmezi és hozzákapcsolja a művelethez szükséges adatokat. Ezek 
az adatok egyrészt helymeghatározó (pl. a szöveg melyik két pontja között kell törölni), 
másrészt szöveges (pl. a beszúrandó új sor) adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy ’’végjgjáija” a számítógépben tárolt 
szöveget elolvasás, vagy változtatás, javítás céljából. Ekkor a parancs a képernyőn levő 
szöveg továbbítását, léptetését kéri, az adatmező pedig az átlépett sorok számát és a hala
dás irányát (előre vagy visszafelé) mutatja. A parancs értelmezett, belső kódú formában 
kerül a megfelelő szerkesztő vagy mozgató (léptető) szubrutinhoz, amely végrehajtja a 
műveletet a szövegen. A megváltozott szöveget, amely még belső ábrázolású formában 
van, a kiírás generáló rutin a felhasználó számára is érthető formára alakítja és megjeleníti 
a képernyőn az ellenőrzéshez.

Nagy mennyiségű szöveges információ egyidejű feldolgozásakor előfordulhat, hogy 
a szöveg nem fér el a központi memóriában, és így egy része háttértárra kerül. Ha nincs a 
központi tárban az a szövegrész, amelyre a parancs vonatkozik, aktivizálódnak az úgy
nevezett lapozó rutinok, és valamilyen algoritmus szerint egy szövegrész a háttértárba 
kerül, és a helyét a központi memóriában a szükséges szövegrész foglalja el.

Egy-egy feldolgozó rendszerhez több terminál is tartozhat, hogy egyszerre több fel
használó is dolgozhasson. Ekkor a 2. ábra diagramjához még egy időosztást vezérlő 
monitor és egy adatállománykezelő rutin is. csatlakozik. Ez biztosítja a rendszerprogra
mok és a memória megosztását a felhasználók között, valamint a szerkesztés alatt álló 
szöveges adatállományok védelmét.

A nyomtatott szöveg formáját meghatározó rutin (amely általában egybeolvad a 
kiírásgenerálóval) a szöveg belső ábrázolású formáját nyomtatott szöveggé konvertálja 
somyomtatón vagy más eszközön való megjelenítéshez. A felhasználó előírhat olyan 
’’formátumkódokat” is, amelyek meghatározzák a szövegben a jobb és/vagy a baloldali 
margókat, bekezdéseket, aláhúzásokat, betűtípusváltásokat stb. A bonyolultabb ’’for
mázó” rutinok lábjegyzetek, utalások, fejlécek, tartalomjegyzékek előállítására, automa
tikus lapszámozásra is alkalmasak. Léteznek olyan szövegszerkesztő rendszerek, amelyek 
a számítógépben tárolt több tízezer szavas szótár alapján helyesírásellenőrzést is végeznek.
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A szövegszerkesztő program működés közben különböző állapotokba kerül: ezeket 
az állapotváltozásokat szemlélteti a 3. ábra.

I
indítás

3. ábra
A szövegszerkesztő program állapotának változása
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Indításkor a szövegszerkesztő program mindig parancsmódba kerül: várakozik a 
parancsra, majd annak értelmezése után átvált végrehajtásmódba. A parancs végrehajtása 
után azonnal visszatér parancsmódba. A formailag helytelen, vagy értelmetlen paran
csokra a program hibajelzést ad, amely segít a hiba felismerésében is, majd visszatér 
parancsmódba és várakozik a javításra. Tehát a szövegszerkesztő program csak a formailag 
helyes és értelmes parancsokat hajtja végre.

A felhasználó munkája közben nem érzékeli a parancsmód — végrehajtásmód állapo
tokat (hacsak nem túl lassú a rendszer), hanem a végrehajtási mód két alapmódjára, a 
szerkesztési módra és a beviteli módra kell ügyelnie. Szerkesztő módban a parancsok 
begépelését várja a szerkesztő program, míg input módban azokat a szövegadatokat, ame
lyek hozzáadódnak a szöveges adatállományhoz. Ha input módban érkeznek a parancsok, 
akkor azokat is szövegadatnak értelmezi a program és az adatállományhoz csatolja őket.

Az alkalmazók igényei

A számítógépes rendszerek alkalmazásakor gyakran jelentkező probléma, hogy a 
felhasználó túl bonyolultnak, nehezen megtanulhatnak találja az ún. user interface-t, 
az ember és a számítógép közötti interaktív kommunikáció módját. Az új eszközöket és 
a hozzájuk tartozó szoftvert tehát úgy kell kifejleszteni, hogy megfeleljenek a felhasz
náló igényeinek, felkészültségének, képességeinek egyaránt. Ez a tényező fontos, hisz 
általában nem számítástechnikusok számára készített szövegszerkesztő rendszerről van szó.

Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan felhasználói követelményt, amelyet a 
szövegszerkesztő rendszerek tervezésekor, kifejlesztésekor figyelembe kell venni.

— Adjon a rendszer gyors választ egyszerre több terminálon is.
— Parancsnyelve rövid, tömör, könnyen megjegyezhető, a végrehajtandó funkcióra 

emlékeztető parancsokból álljon.
— A nyelvi parancsok legyenek hatékonyak, s kevés megszorítással, vagy kivétellel 

lehessen őket használni: legyen velük elvégezhető minden olyan művelet, ame
lyet egyébként papíron, ceruzával, radírral, ollóval, fűzőkapoccsal, lyukkártyán 
kártyajavító géppel stb. el lehet végezni.

— A parancsok használják ki a számítógép lehetőségeit (lehessen például minta 
szerint keresni a szövegben, vagy ha az adatállomány szerkezete a módosítások 
során megváltozik, a hivatkozásokat a számítógép automatikusan számozza át stb.).

— Az interaktív kapcsolatban a szerkesztőprogram jelzései a felhasználó előtt legye
nek egyértelműek, egyszerűen értelmezhetőek. A hibajelzések utaljanak az el
követett hiba kijavításának módjára.

A szövegszerkesztő rendszerek tervezésének felsorolt szempontjai természetesen 
összefüggnek és esetenként egymás ellen hatnak. Például az utasításkészlet hatáskörének, 
hatékonyságának növelése az erőforrások, segédeszközök nagyobb igénybevételét is 
jelenti, ez pedig hosszabb válaszidőt eredményezhet vagy kevesebb terminál egyidejű hasz
nálatát teszi lehetővé, és a felhasználónak is nehezebb a bonyolultabb utasításrendszer 
megtanulása.
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A szövegszerkesztők típusai

Mielőtt a különböző típusú szövegszerkesztő programok (a továbbiakban: szöveg- 
szerkesztők) ismertetésére rátérnénk, két fogalmat kell meghatároznunk. Adatszerkezet
nek a szöveges adatállomány részei közti vagy a felhasználó vagy a rendszer részeként 
működő felosztási eljárás által meghatározott, a számítógéptől független logikai kapcso
latokat nevezzük. A tárolási szerkezet pedig az adatszerkezetnek a digitális tárra leképe
zett, belső kódú formája.

A szövegszerkesztők elsősorban abban különböznek egymástól, hogy a felhasználó 
egyetlen paranccsal, utasítással a szöveges adatállomány milyen alapegységét, mekkora 
részét kezelheti. Ezért a szövegszerkesztőket az alábbiakban a parancsok hatásköre alap
ján csoportosítjuk.

Sorszerkesztők

A szövegszerkesztők legegyszerűbb típusa a sorszerkesztő, amellyel a szöveges 
adatállomány kezelése, módosítása, kiíratása stb. sorról sorra történik. A rendelkezésre 
álló szerkesztési műveletek korlátozottak, csak egy vagy több sorra vonatkozhatnak. 

Néhány jellegzetes szerkesztési parancs: 
del 37,42 töröld a 37—42. sorokat
37, ab, xy a 37. sorban ab-t helyettesítsd xy-nai
ins (szöveg) 28 a 28. sor után helyezd el a (szöveg)

tartalmú új sort
A parancsok általában egyszerűek, néhány betűből álló, az emlékezetet segítő 

szótöredékek (mnemonics), amelyeket a szükséges sorszám, illetve sorszámok, valamint 
helyettesítés, beszúrás esetén a megfelelő karaktersorozat követ.

A sorok hossza korlátozott: ha ezt a határt túllépjük, csonkítás történik, a felső 
határon túl levő karakterek elvesznek. A leggyakoribb sorhosszúság a 80 vagy 132 
karakter.

A sorszerkesztők többségében a sorok az adatállomány elejéhez viszonyított relatív 
sorszámot viselnek: beszúrás, törlés, áthelyezés a sorok azonnali belső átszámozását vonja 
maga után. A felhasználónak ezzel a ténnyel számolnia kell a következő parancs kiadása
kor: vagy úgy, hogy fejben követi az átszámozást és kiszámolja az aktuális sorszámot, 
vagy pedig mindig megnézi a képernyőn a szöveg legújabb formáját a sorszámokkal 
együtt. Az állandóan változó sorszámok használata a sorszerkesztők legfőbb hátránya, 
mert a szerkesztés kényelmetlenné, nehézkessé válik.

Szövegösszefüggés szerinti szerkesztők

A szövegösszefüggés szerinti szerkesztők (context editorok) is sorra orientáltak, de 
ezek használatakor a felhasználó a sorokat minta, szövegkörnyezet, karaktersorozat meg
adásával is elérheti, illetve azonosíthatja. Elsősorban forrásnyelvű programok szerkesztésé
re használják őket, de jól alkalmazhatók kéziratok, dokumentációk készítéséhez is.

Könyvtári Figyelő' 31(1985)4



372 Takács Gitta

Néhány tipikus szerkesztési parancs:

1 (minta) keresd meg az első sort, amelyben a minta 
előfordul

c (régi szövegrész/új szövegrész) a régi szövegrészt első előfordulási helyén 
helyettesítsd új szövegrésszel

ca (régi szövegrész/új szövegrész) a régi szövegrészt minden előfordulási helyén 
változtasd át új szövegrészre

Itt is csak sorok, illetve sorok egy csoportjának szerkesztése lehetséges, de sokkal 
könnyebb egy néhány karakterből álló minta alapján megkeresni egy sort, vagy egy 
szövegkömyezetet megkeresni, mint az állandóan változó sorszámokat figyelni. A sorok 
itt is csonkulnak a maximális karakterszám túllépése esetén, emiatt szabad formájú, 
folyamatos szövegek szerkesztésére a context editorok sem a legkényelmesebbek. Vannak 
olyan szövegösszefüggés szerinti szerkesztők, amelyek egészen hosszú, többnyire 512 
karakteres sorokból álló adatszerkezeteken dolgoznak. Egy ilyen hosszú sorban elfér egy 
teljes mondat, egy jogi paragrafus, egy versszak, egy dokumentum legfontosabb adatainak 
leírása stb., ezért az ilyen szerkesztő programokkal folyamatos vagy nagyobb részekre 
tagolt szövegek is kényelmesen szerkeszthetők.

Szabad szövegszerkesztők

A szabad szövegszerkesztők (text editor) automatikusan folyamatossá teszik a 
szöveget: egyik sorról a másikra áttérve elkerülik a csonkítást, és a felhasználó tetszőlege
sen hosszú szövegrészek kezelését, szerkesztését tudja elvégezni egyetlen paranccsal. 
A felhasználó egy képernyős megjelenítő előtt ülve keresgélhet, fogalmazhat, gondolkoz
hat azon a szövegen, amelynek a végleges megformálásán dolgozik. A bonyolult, fejlett 
szövegszerkesztők egy szöveges adatállományt több szempont szerint is ’’meg tudnak 
mutatni”, például csak a címeket és alcímeket keresik elő, csak a 3.5.2. részt, csak a 
negyedik rész első bekezdését, vagy minden bekezdés első sorait, vagy felsorolják az összes 
két alfejezetből álló részt és így tovább. Ilyenkor a szöveg fa-struktúrájú adatszerkezetben 
van.

A 4. ábrán a pontok -  # -  a fa egy-egy szögpontját jelölik; minden ilyen szögpont
hoz egy-egy szövegrész tartozik. A ------vonal tetszőleges kereszthivatkozásokat és kap
csolatokat jelöl a szövegrészek között.

A szövegrészek kereséséhez, átrendezéséhez a szokásos fa-kezelő műveletek (követ
kező és előző szögpont megkeresése, törlése, első alszögpont megkeresése, szomszédos 
szögpontok átrendezése, a fa bejárása különböző stratégiákkal stb.) alkalmazhatók.

Az adatszerkezetet még tovább lehet bonyolítani, gazdagítani; megengedhetünk a 
szöveg egyik szegmenséből a másikba történő ugrásokat, kereszthivatkozásokat, elágazá-
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sokat. (A szegmensek a szöveges állományok logikai felosztásakor keletkezett szöveg
részek.) Az elágazásoknál a felhasználó választhat, hogy a szöveg melyik pontjára tér át.

A tetszőleges hosszúságú szövegrészek a köztük levő kapcsolatokkal egy gráf- 
szerkezetet alkotnak (5. ábra).

k. szövegrész
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A szövepzeikesztők főbb jellemzői

Ez a fejezet a szövegszerkesztőkhöz kapcsolódó adatszerkezetekről, tárolási szerkeze
tekről, ezek közti kapcsolatokról, a szöveg pontjainak véletlen elérésű visszakereséséről és 
a szerkesztési műveletekről, vagyis a szövegszerkesztők fő meghatározóiról szól.

I A szegmentálás formái

Szegmenseken olyan logikai egységeket értünk, amelyekre a szöveges adatállomány 
a szöveg kezelése, szerkesztése, megjelenítése céljából felosztható. A szegmentálás általá 
ban a felhasználó -  ritkábban a rendszer -  által végrehajtott részekre osztás. A szegmens 
mérete a különböző típusú szerkesztőknél természetesen különböző: 80 vagy 132 karak
teres sor, 512 karakteres fejezet, max. 3000 karakteres szövegrész stb.

Sok szövegszerkesztő rendszerben a kényelmes, egyszerű megvalósítás miatt a szeg
mentálás alapjának a használt termináltípus méretét és/vagy a használható legegyszerűbb 
tárolási szerkezetet tekintik. Például a legtöbb, rögzített hosszúságú sorok szerkesztésére 
készült szerkesztő 80 karakteres sorokat kezel külsőleg (tehát a képernyőn) és belsőleg 
(tehát a központi memóriában) is. Ez természetesen mindig erősen függ a felhasználási 
céltól; az előbb említett 80 karakter/sor szerkezettel dolgozó szerkesztő csak számítógépi 
forrásprogramok szerkesztéséhez ideális. Ha a felhasználó a szerkesztő rendszert nem 
eredeti rendeltetésének megfelelően használja, pl. szabad formájú szövegeket akar kezelni 
80 karakter/sor szerkesztésére szolgáló programszerkesztővel akkor a szerkesztés igen 
kényelmetlen, s komoly akadályokba ütközik.

A leggyakoribb szegmensméretek:
-  rögzített hosszúságú, 80 karakteres sorok

(a fonásnyelvű program vagy a dokumentáció egy-egy sora),
-  változó, de korlátozott hosszúságú sorok 132, 512 vagy 3000 karakterrel soron

ként
(a sor ’’túlméretezése” általában itt sem megengedett, csak a megadott korláton 
belül változhat a hosszúság).

Az 512 vagy ennél több karakterből álló szegmensek már elég nagy méretűek, 
ezeknél a változó hosszúság és a hatékony memóriagazdálkodás érdekében a sorok végét 
speciális karakter jelzi tároláskor.

Minél inkább távolodik a szegmens mérete a megszokott képemyősor méretétől, 
annál nehezebb a programrendszer kifejlesztése, de annál kényelmesebben, sokoldalúbban 
használható a szövegszerkesztő. A szegmens-túlcsordulások azonban még a legnagyobb 
szegmensméret esetén is szerkesztési problémákat okozhatnak

Léteznek olyan szerkesztők is, ahol semmiféle részekre osztás, szegmentálás nem 
történik, a szöveg folyamatos. Ez a megközelítés elkerüli ugyan a szegmenshatárokon 
túlcsorduló műveletek problémáját, hátránya viszont, hogy a felhasználó nem tud fejeze
tekre osztani vagy fa-struktúrát felépíteni. A szöveg valamiféle megszervezése csak úgy 
lehetséges, ha minden szövegrészt külön adatállományba teszünk. Ekkor viszont az egyes
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részek közti szerkesztési műveletek (pl. átrendezés) lesznek bonyolultak, és nincs eszköz 
(sorszám, szegmensszám) a szövegrészek visszakereséséhez sem.

A legkényelmesebb eset, ha a felhasználó szabadon szegmentálhat és a szegmensek 
méretére sincs korlátozás, beleértve azt is, hogy a felhasználó egyáltalán nem szegmentál. 
Azaz a szegmentálás lehetősége adott, de nem követelmény. Ez a megközelítés megpró
bálja az előző két forma előnyeit egyesíteni, azok hátrányai nélkül. Az ilyen típusú szer
kesztők létrehozása a legnehezebb és legköltségesebb feladat, különösen sok nehézséggel 
jár az adatállományok tárolása és mozgatása a központi memória és a háttértár között.

A szöveg felosztása a központi memória és a háttértár között

Nagyobb szövegek szerkesztésekor nem mindig lehet a felhasználó számára szüksé
ges adatállományt teljes egészében a központi memóriában elhelyezni, hiszen a gyors 
elérésű központi tár mérete korlátozott. Ilyenkor a szöveges adatállományt meghatáro
zott méretű részekre, azaz lapokra, a központi memória egy részét pedig a lapok méreté
nek megfelelő lapkeretekre szokták felosztani. így egy adott pillanatban csak néhány 
lapnak kell a központi tárban lennie ahhoz, hogy szerkesztési vagy keresési műveleteket 
lehessen végezni. A többi lap a háttértáron van. A lapozás az a tevékenység, amelynek 
során a szöveglapok a központi tár és a háttértár között mozognak úgy, hogy az éppen 
szerkeszteni kívánt szövegrész a központi tárban legyen. Amikor egy új lapot kell a köz
ponti tárba behozni, a lapozási stratégia — ez egy meghatározott algoritmus -  során dől 
el, hogy melyik lap kerül ki a bennlevők közül a háttértárba. A lapozásnak különösen a 
szabad formájú szövegek szerkesztésére készített, szövegstrukturálási lehetőségekkel és 
szövegösszefüggés szerinti keresési móddal is rendelkező szerkesztőknél van nagy 
jelentősége.

A lapozásnak két módszerét szokták megkülönböztetni: az igény szerinti lapozást 
és az előlapozást. Igény szerinti lapozás esetén akkor kerül új lap a központi tárba, ha a 
lapot kérik, igénylik. Előlapozáskor a rendszer ’’megjósolja’ , hogy a felhasználónak mely 
lapokra lesz szüksége a közeljövőben, és ezeket előre átviszi a központi tárba. Ez akkor 
alkalmazható, ha az egyes lapok tartalmazzák azt is, hogy melyik lapon van a ’’megelőző” 
szöveg és melyiken a ’’folytatás”. Jóval gyakoribb az igény szerinti lapozás a szöveg- 
szerkesztőkben, ugyanis az online dolgozó felhasználó nem egymás után, hanem tetsző
leges sorrendben kérheti az egyes szegmenseket, vagy éppen egy bonyolult, sok elágazásos 
gráf-struktúra szerint.

Annak meghatározására, hogy egy új lap behozásakor melyik lap kerüljön ki a hát
tértárba, leggyakrabban az úgynevezett LRU (last recently used) algoritmust alkalmazzák, 
amely a központi memóriában levő lapok közül mindig a legrégebben használtat teszi ki. 
Ugyanis a felhasználó általában arra törekszik, hogy egy meghatározott szövegkörnyezet
ben minden szükséges szerkesztési műveletet elvégezzen, és csak utána tér át egy másik 
szövegterületre. így valószínű, hogy a legrégebben használt lapra van a legkevésbé 
szüksége.

A szövegszerkesztő rendszer tervezhető úgy is, hogy a lapméret és a központi 
memóriában egyszerre bent levő lapok száma változtatható legyen a feladat típusa vagy a
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szerkesztő rendszert egyszerre igénylő felhasználók száma szerint, egyben összehangolva a 
válaszidővel is.

A tárolási szerkezet

A tárolási szerkezet a szövegadatszerkezet géptől függő belső elrendezése. Tervezé
sekor felmerül a kérdés, hogyan lehet ábrázolni a normális szöveget és a nem szövegszerű 
vezérlő információkat? A szöveg gráf- vagy fa-szerkezetű felépítésekor el kell választani 
a struktúrát leíró információkat (kereszthivatkozások, ugrások, hierarchiaszintek jelzése 
stb.) a szövegtől, a szöveg nyomtatási formátumára pedig speciális formátumkódok vonat
kozhatnak. Az adatszerkezetet leíró és a formátumkódokat mondhatjuk együttesen 
vezérlő kódoknak.

Amikor az adatállomány szöveget és vezérlő kódokat egyaránt tartalmaz, kétféle
képpen történhet a belső elrendezés:

-  a tárolási szerkezetben a vezérlő kódok keverednek a szöveggel, s megkülönböz
tetésükre rendszerint egy speciális elhatároló karakter szolgál;

-  a szövegadat részeihez mutatókkal (pointerekkel) kapcsolódnak a vezérlő kódok.

A szöveg pontjainak elérése

Egy hatékony szövegszerkesztő rendszerben alapvető követelmény a szöveg pont
jainak véletlen sorrendben való elérhetősége online módon, hiszen a felhasználó nem 
akarja végignézni sorról sorra a szöveget azért, hogy megtalálja a kívánt pontot.

A szegmensre orientált szerkesztőkben a visszakeresés a szegmens számára vagy 
nevére való hivatkozással, szövegösszefüggés szerinti szerkesztőkben pedig a felhasználó 
által megadott minta szerinti kereséssel is történhet.

A strukturált szövegeknél gondoskodni kell egy olyan belső mechanizmusról is, 
amely ’’emlékezni tud” a felhasználó által megadott ’’fontos” pontokra, így az egyes 
szekciók, fejezetek kezdetére a hierarchikus szerkezetben, a kereszthivatkozások helyére 
a gráf-szerkezetben. Ezek a pontok lerövidítik a keresési időt, lecsökkentik a szekvenciális 
keresések számát. Ilyen rendszerben a felhasználó egyből a 4.5.3 fejezet elejére ugorhat, 
sőt, megjelölhet egy pontot azzal a céllal, hogy amikor legközelebb leül a terminál elé, 
ennél a pontnál folytathassa a munkát.

Szerkesztési műveletek

A számitógépes szövegfeldolgozás a következő funkciókat foglalja magában:
-  a szövegek bevitele,
-  a szövegek összeállítása, szerkesztése,
-  a szövegek, az egyes szövegrészek visszakeresése.
-  kiíratás, a formátum kialakítása.
A funkciókból következően a szövegszerkesztők parancsait az alábbi csoportokra 

oszthatjuk, megjegyezve, hogy az egyes csoportok nem különülnek el élesen egymástól, 
és egyes parancsok több csoportba is besorolhatók. A szövegszerkesztők némelyikében 
nincs is meg minden parancstípus.
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a) Perifériákra vonatkozó parancsok

A szerkesztő program input adatait tartalmazó és a szöveg megjelenítésére szolgáló 
perifériák definiálására, az input adatok bevitelére, kiíratásra, tárolóegységek, tároló
helyek kijelölésére adhatók ki.

Néhány példa:
A Comput 80 mikroszámítógépcsalád tagjain futtatható CPS-ED1T szerkesztő 

programban:
E [output adatállomány neve] befejezi a megjelölt adatállomány felírását a

lemezre
L [adatállomány neve] az adatállomány egy lapjának beolvasása mág

neslemezről
W [output adatállomány név] kiírás lemezre

b) Kereső parancsok

A szerkesztés helyének meghatározására szolgálnak. A keresések alapvetően két
féleképpen történhetnek: 1. abszolút vagy relatív sorszám szerint, 2. minta szerint.

Néhány példa:
Az IBM ETSS Context Editor programban:

N X az aktuális pointert x sorral előbbre állítja 
U X az aktuális pointert x sorral hátrább állítja 
LL ’’string” megkeresi azt a sort, ahol a ’’string” először előfordul

A CPS-EDIT programban:
F (string) megkeresi a szövegben azt a karaktersorozatot, amely megegyezik a 

string-gel
An lépés n sorral hátra 
Bn lépés n sorral előre

c) Szerkesztő parancsok

A szöveg módosítását, törlését, átrendezését, bővítését írják elő.

Néhány példa:
A CPS-EDIT programban:

I sor beszúrása a szövegbe
M szövegrész átmásolása
DELn n sor törlése a szövegből
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Az EDFOR szövegszerkesztő rendszerben:
’RENAME névl.d TO név2.d’ RADJ

átnevezés, ahol névl a régi név2 
az új szövegeim

(A rendszer max. 4 hajlékony mágneslemezes egységgel tud dolgozni. A d a  meg
felelő egység azonosítószáma.)

Karakter beszúrása úgy történik, hogy a cursort a megfelelő pozícióhoz állítjuk és le
ütjük a karaktert.
Karakter törlése: a cursort a törlendő karakterre állítjuk és lenyomjuk a DEL billentyűt. 
A karakter eltűnik és a tőle jobbra lévők eggyel balra mozdulnak. Szóköz beszúrása az 
SKP funkcióbillentyű lenyomásával történik. Sor törlése az NSH és a DEL billentyűk 
lenyomásával történik. (Az említett példákban a javítás helyének meghatározása mindig a 
képernyős megjelenítő cursor jelének állításával történik.)

d) Listázó parancsok

A szerkesztés alatt álló szöveg egy részének megjelenítésére vonatkoznak.

Példák:
Az IBM ETSS Context Editor programban:

P n az aktuális sortól kezdődően megjelenít n sort 
CPS-EDIT program:

PRN az adatállománynak a memóriában levő lapját kiírja nyomtatóra 
EDFOR program:

’LIST név. d’ RADJ kiíratás egy szövegrészből nyomtatóra

A szövegszerkesztő programokban meghatározó szerepük van a szerkesztő és a 
kereső parancsoknak. A perifériákra vonatkozó és a listázó parancsok az adott rendszer
ben használt perifériáktól is függenek, ezért a különböző szerkesztőprogramoknál erősen 
el is térhetnek egymástól, míg a kereső és a szerkesztő parancsok általában hasonló 
szerkezetűek.

* * *

Egy-egy információs intézmény igen nagy mennyiségű szöveges anyagot dolgoz fel : 
kiválogatja a feldolgozandó dokumentumokat, összeállítja az adatbázisba bekerülő anya
gokat, referátumokat, tömörítvényeket, szemléket, tanulmányokat készít, folyamatosan 
karbantartja, korszerűsíti a bibliográfiai és/vagy faktografikus adatbázist stb. Amíg a 
bibliográfiai adatok, a címek, a címfordítások, tárgyszavak, referátumok, tartalmi kivona
tok és más hasonló szövegek bekerülnek az adatbázisba, amíg egy-egy tömörítvény, tanul
mány elkészül, amíg összeáll egy tájékoztató kiadvány, egy katalógus, és még folytathat
nánk s sort, nagyon sokszor kell javítani a szövegeken, átrendezni az egyes tételeket, 
újraírni egyes fejezeteket, kihagyni és beszúrni sorokat, bekezdéseket, átszerkeszteni a
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kiadványokat. E tevékenységek között sok ismétlődő is van, például számos dokumen
tumleírás, referátum, tömörítvény készül ugyanabban a formátumban, ismétlődő szöveg
részekkel. Az információs központokban tehát számos helyen lehet alkalmazni a számító- 
gépes szövegszerkesztő rendszereket.

A szövegek számítógépes kezelése, a szövegfeldolgozás a számítástechnika legdina
mikusabban és leglátványosabban fejlődő területei sorába tartozik.

A személyi számítógépek (professional personal computerek) rohamosan terjednek 
hazánkban is. Kezelésük egyszerű, könnyen megtanulható. Megfelelő perifériákkal (kép
ernyős megjelenítővel, nyomtatóval) és háttértárakkal kiegészítve kiválóan alkalmazhatók 
szöveges információk kezelésére, szövegszerkesztésre is, akár mint önálló rendszerek, akár 
mint egy osztott rendszer egyes tagjai.

Magyarországon is felvetődik az ilyen rendszerek alkalmazásának igénye. A számitó
gépes szövegszerkesztő, szövegfeldolgozó rendszerek könyvtári használatának, szélesebb 
körű bevezetésének elsősorban pénzügyi akadályai vannak könnyen kiszámítható például, 
hogy egy szövegszerkesztő rendszer egy könyvtáros hány évi bérével egyenlő. De semmi 
esetre sem szabad elfeledkezni arról, hogy a számítógép eredményes alkalmazása meg
felelő technikai kultúrát, szervezettségi színvonalat, rendszerszemléletű gondolkodást is 
igényel.

Befejezésül néhány hazai fejlesztésű, mikroszámítógépes szövegszerkesztő program 
fontosabb technikai jellemzőit ismertetjük, a Számítástechnika 1985 januári számában 
megjelent összehasonlító táblázat adatait felhasználva. E programok irodai szövegfeldol 
gozásra készültek, annak eldöntése, hogy melyik a leginkább alkalmas közülük könyvtári 
információs feladatokra, külön elemzést, gyakorlati kipróbálást igényelne.
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SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATSZERVEZÉS AZ EGYES 
KÖNYVTÁRAK SZEMSZÖGÉBŐL

PAPP ISTVÁN

Az Országos Könyvtárügyi Tanács (illetve jogelődje, az Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács) már 1969-ben foglalkozott a könyvtárak és szakirodalmi tájé
koztatási intézetek gépesítésének kérdésével*. Az azóta eltelt másfél évtizedben bekövet
kezett hatalmas változások azonban nagyon is indokolták, hogy ismét programjára tűzze 
e témakör vizsgálatát, most már divatosabb névvel illetve a gyereket. Az OKT 1983— 
1985-ös programjában szereplő feladat címe: a számítógépes hálózatszervezés a hazai 
könyvtári rendszerben. A hazai hagyományok (és jogszabályok) szóhasználatával szemben 
itt a hálózat a számítástechnikát közvetlenül vagy közvetve alkalmazó, egymással tele
kommunikációs csatornákkal összekötött, főként online kapcsolatban álló könyvtárak és 
információs szervezetek együttesét jelenti, amely együtteshez ezen intézmények külön
féle típusai csatlakozhatnak, s összetartó elvük nem közigazgatási, fenntartói vagy egyéb 
adminisztratív jellegű függés, hanem az önérdeken és kölcsönös anyagi előnyökön alapuló, 
önkéntes és szolgáltatások nyújtására, illetve használatára irányuló társulás.

A feladat elvégzésére munkabizottság alakult Szőnyi Katalin vezetésével. A bizott
ság munkája során készült ez a tanulmány, amely az igen összetett tárgyat csupán a cím
ben jelzett szempontból vizsgálja, s nem tér ki a hardver, a szabványosítás, a nemzetközi 
kooperáció, a szervezet, a gazdasági alapok stb. stb. kérdéseire. Közzétételének az a célja, 
hogy a szakértőket hozzászólásra ösztönözve, szélesebb és szilárdabb alapra helyezze a 
bizottság majdani jelentését.

Az elmondandók valójában nem jelentenek semmi újat, hiszen Horváth Tibornak 
az 1969-es OKDT-vitát és irányelvtervezetet megalapozó tanulmányára**, még inkább az 
OKDT Műszaki Fejlesztési Szakbizottság által készített, a korábbi anyagok korszerűsí
tését célzó munkájára*** támaszkodik; úgy véljük azonban, minden közös gondolkodás, 
még inkább cselekvés első feltétele a közös nyelvben, a közös kiindulási pontban és a 
közös célokban való megegyezés.

Az adatokat számítógéppel kezelő, s telekommunikációs eszközökkel összekötött 
országos könyvtári hálózatban a központi szolgáltatásokat nyújtó egységek mellett azo
nos súllyal kell számításba venni a főképpen a fogadó felet jelentő helyi könyvtárakat is, 
mivel a központi szolgáltatások hasznosításának egyik, ha nem legfőbb módja az, hogy 
beépüljenek a helyi könyvtárak munkamenetébe és szolgáltatásaiba. Ezért a hálózat 
létrehozásának előkészületei során a fejlesztési elképzeléseket e könyvtárak szemszögéből 
is meg kell fogalmazni.

*A könyvtárak műszaki fejlesztése. - Könyvtári Figyelő', 1969. 15. évf. 4.sz. 52-64.p ., valamint 
A könyvtárak műszaki fejlesztésének ügye az OKDT előtt. = Könyvtári Figyelő, 1970. 16.évf. l.sz. 
57-59.p . **HORVÁTH Tibor: A könyvtárak műszaki fejlesztése. = Könyvtári Figyelő, 1969. 15.évf. 
2 -3 .sz. 8 4 - 1 19.p. ***A könyvtárak műszaki fejlesztésének irányelvei. I. Számítástechnika. Bp. 1977. 
OSZK-KMK.
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Nem lenne célravezető utópisztikus célokat felvázolni, — bármennyire is meg- 
valósíthatóknak látszanak a korszerű technika alapján, — hanem inkább a realitásokból 
kiindulva, a minimális lépések taktikáját követve ajánlatos meghatározni a közvetlenül 
elérendő célokat és az elvégzendő tennivalókat, mégpedig úgy, hogy a választott fejlesz
tési irány később radikálisabb megoldásokat is lehetővé tegyen.

E résztanulmány megközelítési szempontja nem annyira könyvtártechnikai, mint 
inkább könyvtárpolitikai, tehát a követelményeket fogalmazza meg, s nem vizsgálja, 
konkréten milyen technika szükséges megvalósításukhoz, a jelenleg máris rendelkezésre 
álló berendezések mit tesznek lehetővé, milyen berendezésekre lenne még szükség stb. 
Abból indul ki, — s ez már közhelynek számít, — hogy hazai viszonyaink között sem 
jelent már lehetetlen feladatot a számítógépes és telekommunikációs technika alapján

-  a dokumentumok egyszeri feldolgozásának és többszöri felhasználásának meg
oldása, formai és tartalmi kritériumok szerint való automatizált visszakeresése,

-  a könyvtári rutinműveletek automatizálása.
Valójában ez az a két nagy terület, amely az egyes könyvtárak szemszögéből vonzóvá és 
halaszthatatlanná teszi a hálózatszervezést.

Ebből a megközelítésből másodlagos jelentőséggel bír (noha a szakirodalmi tájékoz
tatás szempontjából elsődleges fontosságú) az egyes szakterületeken létrejött és működő, 
elsősorban külföldi és nemzetközi, de előbb-utóbb hazai adatbázisok kérdése, — egészen 
addig, amíg az ezekből lehívott rekordok is be nem építhetők (ha erre egyáltalán szükség 
mutatkozik) az egyes könyvtárak dokumentumállományát tükröző rekordsorokba; ez 
azonban nem a holnap vagy a közeljövő problémája. E tekintetben most csupán az a 
követelmény, hogy a könyvtárak növekvő számban férhessenek hozzá közvetlenül vagy 
közvetve a nemzetközi piacon rendelkezésre álló adatbázisokhoz, s nem az, hogy ezekből 
saját sorokat építsenek ki. (Azaz egy kivétel mégis van: a számítógépes nemzeti bibliográ
fiák rekordjainak utat kell találniuk a könyvtári állományokat tartalmazó sorokba; de ez 
később más összefüggésben merül fel.)

Amikor helyi könyvtárakat emlegetünk, korántsem a kis, helyi szakkönyvtárakra 
vagy községi könyvtárakra gondolunk. А "helyi” jelző a ’’központi” ellentétele, s mö
götte most az egyetemi és a megyei könyvtárak állnak, s más olyan nagy könyvtárak, 
amelyekben akár a feldolgozó munka, akár az egyéb rutintevékenységek, vagy mind
kettő indokolja a hálózathoz való csatlakozást. Az egyetemi és a megyei könyvtárak ese
tében különös nyomatékkai esik latba az a körülmény, hogy egyben a hagyományos 
értelemben vett hálózatok központjai is, s így -  ha a későbbiekben egyáltalán szükség 
lesz transzmissziókra a központi szolgáltatások és a kisebb könyvtárak között, -  műkö
désükkel, szolgáltatásaikkal további egységeket kapcsolhatnak a hálózathoz. Addig is 
azonban fontos szervező szerepük van a végső felhasználók felderítésében, elérésében és 
kiszolgálásában.

Ha az egyetemi és a megyei könyvtárakat, a nagy országos szakkönyvtárakat a háló
zatszervezés első fázisának kulcsintézményeinek tekintjük, az nemcsak a korábban emlí
tettek miatt van. Ezek a könyvtárak arra is képesek, hogy -  bekapcsolódva a hálózatba -  
a viszonosság elve alapján maguk is hozzájáruljanak a központi szolgáltatások adatbázi
sainak feltöltéséhez. S itt nemcsak a lelőhelyadatokra, raktári jelzetekre, szakjelzetekre,
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tárgyszavakra, esetleg tartalmi kivonatokra gondolunk, amelyek kiegészíthetik a központi
lag előállított rekordokat, hanem azokra a rekordokra is, amelyek a helyi könyvtárak 
egyes dokumentumai alapján helyileg készülnek, s még nem lelhetők fel a központi adat
bázisokban. (Elsősorban külföldi dokumentumokat, régi kiadásokat, a későbbiekben 
egyes dokumentumok részeit -  pl. folyóiratcikkeket — leíró rekordokról lehet szó.)

A helyi könyvtárak kapcsolódása az országos hálózathoz óhatatlanul felveti e 
könyvtárak komplex gépesítésének kérdését. Kétségtelen, hogy távlati célként és követel
ményként ez kitűzhető, azonban bénítólag hatna, ha ugyanezt általánosan, s közvetlenül 
megoldandó feladatként állapítanánk meg. Annyi viszont kétségtelen, hogy a hálózat- 
szervezés lehetőségként önmagában hordja ezt a minőségi váltást az egyes könyvtárak 
számára. A probléma megoldását inkább egy olyan fejlődés során lehet elképzelni, hogy 
a központi szolgáltatások a hagyományos formákon (pl. füzet, katalóguscédula, telex
hívás stb.) túl korszerű módon (pl. számítógéppel kezelhető adathordozón, COM-on, 
online stb.) is megjelennek a helyi könyvtárakban, amely addig is él az ezekből adódó lehe
tőségekkel, ameddig maga is meg nem kezdi saját működésének számítógépesítését. 
S ekkor is minden valószínűség szerint egyes lépések megtételére fog sor kerülni, s nem a 
gépesített rendszer egyik napról a másikra való felállítására. Sok, helyi tényező függvénye 
lesz, hogy a könyvtár melyik feladat megoldását választja elsőre, másodikra stb. a komp
lex gépesítés felé vezető úton. (Szerte az országban azonban sok jele van annak, hogy az 
egyes könyvtárak — nem várva a központi szolgáltatásokra, -  máris megtették az első 
lépéseket. Helyes, sőt szükséges, hogy a központi szolgáltatásokért felelős intézmények e 
kezdeményeket ismerjék, tekintetbe vegyék és építsenek rájuk.) Annak azonban, hogy 
minden lépés az áhított cél felé vezessen, az a feltétele, hogy az országos hálózat kom
patibilis technológiával, szabványokkal, berendezésekkel stb. éljen.

Ez a fokozatosság érvényesítendő az egyes dokumentumtípusok vonatkozásában a 
központi szolgáltatások terén is. Először mindenképpen a két alaptípus (könyv és folyó
irat) adatbázisát kell az országos hálózat rendelkezésére bocsátani, s csak utána kerülhet 
sor a többi típus, illetve az analitikus feltárás adatbázisainak kiépítésére. (Természetesen 
vállalkozó esetén — gondolunk néhány országos szakkönyvtárra, amely átvehetné egy-egy 
dokumentumtípus országos gondozását, -  a párhuzamos megvalósítás is elképzelhető.)

A hálózat alapfeladata, hogy egységes, bár tagolt adatbázist bocsásson a tagok ren
delkezésére, az adatbázis rekordjaiban tükröződjenek a tagok által kezelt dokumentum- 
gyűjtemények, a rekordokban lehetséges legyen különféle szempontú kereséseket végezni, 
s a rekordok különféle könyvtári és tájékoztatási munkálatokhoz (beleértve az érdemi 
tájékoztatást, de az egyszerű rutinműveleteket, pl. a kölcsönzést is) felhasználhatók legye
nek. Ebből a szempontból a flexibilis adatbázis kialakítása és a különböző hasznosítási 
célokat szolgáló hozzáférési lehetőségek megteremtése elsőrendű fontosságú.

Más kérdés, hogy egyes könyvtárak, különösen az évi többszázezres nagyságrendű 
kölcsönzési forgalmat lebonyolító közművelődési könyvtárak pillanatnyilag talán nem is 
annyira az adatbázisnak például katalógusépítési, feltárási hasznosítása iránt érdeklődné
nek, vagy legalábbis nem ezt érzik a legsürgetőbbnek, hanem a hatalmas mennyiségű 
munkaerőt lekötő kölcsönzési rutinműveletek számítógépesítését. A kölcsönzés automa
tizálásának három megközelítési módja lehetséges: 1. a kölcsönzési nyilvántartást önálló
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rendszerként kezelve az egyéb könyvtári munkafolyamatoktól függetlenül gépesíteni; 
2. a feladatot a helyi komplex könyvtárgépesítés részének tekinteni; 3. az országos 
hálózatszervezés keretébe illeszteni. Az első gyorsabb, a második vonzóbb, a harmadik 
távlatosabb megoldás. Egyik eljárás sem kerülheti meg azonban a kölcsönözhető doku
mentumok sorának kérdését: az elsőhöz, ha másból nem, legalább a leltári számból vagy 
a raktári jelzetből álló rekord (e primitív megoldásnak számos hátulütője jelentkezik a 
gyakorlatban) szükséges, a második igazából egy önálló fejlesztésű bibliográfiai rekordot 
tételez fel, s csak a harmadikban lehetséges a túlnyomórészt központilag előállított 
rekordok felhasználásával nemcsak a kölcsönzési rutint, hanem a könyvtár bibliográfiai 
és katalógusműveleteit is a leggazdaságosabban és legszínvonalasabban megszervezni. 
Elfogadható kompromisszumnak látszik, hogy a sürgető kölcsönzésnyilvántartási rend
szer kifejlesztése párhuzamosan indul az országos hálózatszervezéssel, sőt, az 1. variáns 
szerint üzembe is állítható, viszont olyan program alapján, amely lehetővé teszi a csak a 
dokumentumazonosítókat tartalmazó rekordokat a későbbiek során ’’feltölteni” a bib
liográfiai leírás valamennyi adatával, illetve kapcsolatot teremt a kölcsönzési sor és a 
bibliográfiai sor között. Külön kérdés, hogy a kölcsönzési nyilvántartási rendszer gépi 
munkáit decentralizáltan, könyvtáranként vagy könyvtárcsoportonként végzik el, esetleg 
online üzemmódban, vagy pedig egy központi helyen, batch-ben.

Visszatérve a bibliográfiai rekordokból álló adatbázishoz, ennek országos és egysé
ges voltát szeretnénk hangsúlyozni. Országos abban az értelemben, hogy magába foglalja 
a központi sorokat (elsősorban a Magyar Nemzeti Bibliográfia sorát, továbbá a külföldről 
beérkező nemzeti bibliográfiai sorokat, a különféle dokumentumtípusok sorait, valamint 
a hálózat egyes könyvtárai által készített rekordok sorát, -  s így gyakorlatilag a központi 
katalógus funkcióit is ellátja, ha a lelőhelyekkel és a raktári jelzetekkel kiegészülnek a 
rekordok) és az egyes könyvtárak állományait tükröző sorokat (akár úgy, hogy vala
mennyi könyvtár sorát egy központi gép kezeli, ak^r úgy, hogy e sorok az egyes könyv
táraknál találhatók, de közvetlenül máshonnan is hozzáférhetők, akár úgy, hogy a köz
pontban is, a könyvtárban is van egy-egy példányuk). S egységes abban az értelemben, 
hogy ugyanazok a szabályok, szabványok, technológiák stb. stb. érvényesülnek benne, 
ugyanúgy lehet hozzáférni a hálózat bármely pontjáról akár a központi sorhoz, akár az 
egyes tagok állományát tükröző sorokhoz.

Ennek az országos, egységes adatbázisnak a koncepciójából következik, hogy az 
egyes könyvtár állományát tükröző sor két forrásból táplálkozik: 1. a központi sorok 
rekordjaiból, 2. a könyvtár által készített rekordokból (amelyek egyúttal a központi 
sorokba is bekerülnek). A választott technológiától és berendezésektől függ annak gya
korlati lebonyolítása, miképpen hívja le az egyes könyvtár a központi sorból az őt érdeklő 
rekordokat, hogyan egészíti ki őket a számára szükséges adatokkal (saját kódjele, leltári 
száma, raktári jelzete, tárgyszavai, szakjelzetei, esetleg annotációi vagy referátumai), 
miképpen módosítja a rekordot saját sora számára, hogyan illeszti be a rekordot saját 
sorába, saját maga vagy megbízásából más (például egy könyvtári feldolgozó központ) 
végzi a további műveleteket stb. Távlatilag feltétlenül az a kívánatos, hogy online kapcso
lat legyen a központi sor és a helyi könyvtár között, még akkor is, ha a könyvtár saját 
sorát nem a központban, hanem helyileg kezelik; bár valószínű, hogy az országos nagy
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szakkönyvtáraknak, az egyetemi és a megyei könyvtáraknak előbb-utóbb hozzáférésük 
lesz olyan számítógépekhez és perifériális berendezésekhez, amelyek képesek a számukra 
szükséges műveletek elvégzésére. (Hangsúlyozandó, hogy a központi géppark — ami 
döntő, elengedhetetlen és meghatározó eleme a rendszernek, — nem teszi szükségtelenné, 
sőt mihamarabb feltételezi a helyi, különféle nagyságrendű számítógépek és perifériák 
meglétét.) Addig is azonban lehetővé kell tenni, hogy az egyes felkészültebb, előnyösebb 
helyzetben (főleg számítástechnikailag kedvező környezetben) levő könyvtárak számító
géppel kezelhető adathordozón kaphassák meg a központi sorok egészét vagy egyes 
részleteiket. Továbbá lehetőséget kell teremteni arra is, hogy az egyes könyvtárak — ha 
vállalják saját gyarapodásuk azon részének számítógépes bevitelre való előkészítését, 
amely nem szerepel a központi sorokban, továbbá ugyancsak vállalják a központi rekor
dok saját jellemző adataikkal való kiegészítését, — állományáról a központ külön sort 
állítson fel és kezeljen, s egyelőre legalább COM-katalógust, esetleg más termékeket is 
a tulajdonos könyvtár részére előállítson; ez természetesen átmeneti stádiumot jelent az 
online kapcsolat létrejöttéig, bár valószínűleg az után is szükség lesz efféle outputokra.

Az egyes könyvtárak állományát tükröző sorok felépítésénél tekintettel kell lenni 
arra, hogy ezek (jelen esetben az egyetemi és a megyei könyvtárak) egyben könyvtár
csoportok (a hagyományos hálózatok) vezető könyvtárai is, tehát lehetőséget kell terem
teni arra, hogy mind a katalógus- és bibliográfiai, mind a könyvtári rutinműveletek (fő
ként leltározás, állomány- és kölcsönzésnyilvántartás) számítógépes elvégzése kiterjeszt
hető legyen a hozzájuk tartozó egységekre is.

Megítélésünk szerint az országos számítógépes könyvtári hálózat előkészítő munká
latainak egyik legfontosabb eleme az egységes technológia kialakítása. A technológiát a 
legszélesebb értelemben vesszük, beleértve a szabályokat, szabványokat, modelleket, 
eljárásokat, rutinokat, formátumokat, adatlapokat, programokat, input- és output-eljárá
sokat stb. Első lépésként ki kell dolgozni a központi szolgáltatásokon és helyi közre
működőkön (osztott katalogizálás), illetve felhasználókon nyugvó, igen rugalmas rend
szer modelljét, majd elkészíteni a megvalósításhoz elvégzendő munkák részletes tervét. 
A modell rugalmasságán azt értjük, hogy tegyen lehetővé különböző gyakorlati megoldá
sokat (például az egyes tagok csak a központtal vannak közvetlen kapcsolatban vagy 
közvetlen kapcsolat is lehetséges a hálózat valamennyi tagja között; a teljes rekord alap
ján készülhessenek egyszerűsített rekordok is, akár központilag, akár helyileg; batch és 
online üzemmód egyaránt lehetséges legyen; az egész hálózat részére egyetlen központi 
számítógép, illetve a központi számítógép mellett az egyes könyvtárak saját, vagy anya- 
intézményük, vagy bérelt stb. számítógépei stb. stb.). Az egyes részfeladatok pontos meg
határozására és ütemezett elvégzésére azért is szükség van, mivel minél előbb rendelke
zésre kell állniuk azoknak a segédleteknek, kézikönyveknek, eljárási utasításoknak stb., 
amelyek nélkül az egyes könyvtárak nem kapcsolódhatnak be a hálózatba. Ezt abból a 
szempontból is fontosnak tartjuk, hogy a számba jövő könyvtáraknak lehetőséget kell 
adni az új technológiával való megismerkedésre és rutinjaik átállítására, még a tényleges 
számítógépes üzemelés megkezdése előtt. (Gondolunk itt olyan egyszerű dolgokra is, 
mint például a hagyományos kísérőlapok felváltása a számítógépes feldolgozáshoz szük-
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séges adatlapokkal, a központi sor rekordjaihoz fűzendő helyi adatokat tartalmazó adat
lapok alkalmazása stb.).

Az országos hálózat adatbázisát ha dokumentumtípusok szerint tagoljuk, a követ
kezőket célszerű megkülönböztetni: könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok (több, 
szükség szerinti sorban). A rendszer kifejlesztésekor ez a három nagy terület nem jelent 
okvetlenül egymásutániságot, hanem pusztán azt a követelményt, hogy bizonyos sajátos
ságok érvényesitendők a rekordok felépítésében és tartalmában, habár hasonló szerkezetű 
rekordokra van szükség. Kézenfekvő, hogy először a könyvek és folyóiratok kerüljenek 
be az országos adatbázisba, de ha ezzel párhuzamosan fejlesztő munkálatok indulnak az 
egyéb dokumentumok terén, ez utóbbiaknak igazodniuk kell a könyvekre kidolgozott 
rendszerhez.

Az időszaki kiadványok sajátos problémát jelentenek. Ezek esetében az osztott 
katalogizálás a teljes egység bibliográfiai leírásakor aligha jöhet szóba; ezt központilag 
kell elvégezni, s a külföldi címek tekintetében egyre inkább támaszkodva az ISDS nyúj
totta előnyökre. (Ezen az úton halad az OSZK-nál működő Nemzeti Periodika Adat
bázis.) Más kérdés az egyes folyóiratok tartalmi feltárása, akár hazai, akár külföldi kiad
ványokról van szó: itt sokkal nagyobb feladatok hárulnak a hálózat tagjaira, mint a 
könyvek esetében. Ugyanis a hazai folyóiratirodalom dokumentációs feltárásáért a hazai 
használók előtt teljes egészében a miénk a felelősség, de a nemzetközi adatbázisok nem 
mentesítenek bennünket a külföldi folyóiratcikkek (s egyéb dokumentumok) egy részé
nek — a sajátos hazai szükségletekhez igazodó — feltárása alól sem. Mind az egyes közle
mények bibliográfiai regisztrálásának szintjén, mind a közlemények tartalmi feltárásának 
(beleértve a kivonatok készítését is) szintjén messzemenően munkamegosztásos alapon 
kell megszervezni a vállalkozást. (Erre egyébként a számítógépes hálózatszervezéstől 
függetlenül is szükség van: az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumának megkezdett, 
nem egészen következetes és félbemaradt rekonstrukcióját most már a számítógépesítés 
perspektívájában kellene folytatni.) A munkamegosztásnak viszont elsőrendű feltétele, 
hogy még a tartalmi felosztásra vonatkozó megállapodások előtt rendelkezésre álljon 
mindaz a segédlet, ami az egységes technológiához szükséges. Egyébként technikai szem
pontból azonosnak (vagy túlnyomóan azonosnak) látszik a könyvek és folyóiratok, sőt 
folyóiratcikkek és absztraktok kezelése, tehát mindazok a megoldási lehetőségek és foko
zatok itt is számításba jönnek, amelyek a könyvek esetében felmerülnek.

Az egyes könyvtárakban a folyóiratok kezelésének rutinműveletei eltérnek a 
könyvekéitől. Ha ezeket is számítógéppel kívánják megoldani, kérdéses, hogy erre egy 
központi számítógépet kell-e felhasználni, nem inkább egy helyi mikroszámítógépet. 
Arra természetesen szükség van, hogy a központi, folyóiratcímeket tartalmazó sor bizo
nyos rekordjai tartalmazzák az egyes könyvtárak azonosító adatait, s egyes folyóiratok 
esetében az állományadatokat is. Az egyes folyóiratszámok érkeztetését aligha kell egy 
központosított rendszerben elvégezni (bár ennek sem lenne akadálya), viszont követel
mény, hogy magukat a folyóiratleírásokat tartalmazó rekordokat a helyi könyvtár online 
módon is lehívhassa a központi sorból, áttekintést kapjon az ország folyóiratállományáról 
és lelőhelyadatai betáplálása fejében megkapja saját állományának katalógusát.
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AZ EGYEDI SAJTOREPERTORIZALAS ÚJABB EREDMÉNYEI
ÉS PROBLÉMAI

KERTÉSZ GYULA

Formai-műfaji megoszlás

Az egyes időszaki kiadványokat feltáró repertóriumok bibliográfiája1 anyaggyűjté
sének lezárása (1975. jún. 30.) óta legjobb tudomásunk szerint több mint 260 repertó
rium jelent meg, illetve készült el 1983 végéig, 1984 elejéig. (Az említett kötet anyagához 
pótlásként még kb. 50 publikált és 15 kéziratos repertórium került elő az 1975 előtti 
évekből.) Régebbi és újabb (kiegészítő) gyűjtésünk eredményeit az l.sz. táblázatban 
foglaljuk össze.2

1. sz. táblázat
A sajtórepertóriumok formai-műfaji megoszlása

A repertórium 
formája

A feltárt periodikumféleségek

Napilap Hetilap Folyóirat Évkönyv,
naptár összesen %

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
>g

1975
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1. önálló 8 14 4 6 135 84 11 2 158 106 36,2 40,3
2. Melléklet - - 2 - 63 11 - - 65 11 14,9 4,2
3. Rejtett 

(klny is!)
4 4 1 2 87 23 17 7 109 36 25,0 13,7

4. Kéziratos 6 8 3 18 93 75 2 9 104 110 23,9 41,8

Összesen: db 18 26 10 26 378 193 30 18 436 263 - -

% 4,0 9,9 2,3 9,9 86,7 73,4 7,0 6,8 100 100 100,0 100,0

Megjegyzés: Az időhatárok a repertórium megjelenésére vonatkoznak.

A táblázatból kiolvasható legszembetűnőbb változások: a kéziratos munkák számá
nak és arányának jelentős megugrása, az önállóan publikált repertóriumok számának kis
mérvű megnövekedése és a mellékletként megjelent vagy rejtett repertóriumok arányának 
csökkenése.

A kéziratos (gépiratos) repertóriumok túlnyomó többsége egyetemi-főiskolai szak- 
dolgozat, ezért a könyvtári tájékoztatási gyakorlat számára kevésbé hozzáférhetők,
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inkább csak képzési-metodikai jelentőségük van. Intézményenkénti megoszlásuk, poten
ciális és tényleges hasznuk, színvonaluk igen eltérő, mint azt az alábbi durva csoportosítás
is sejteti:

— ELTE diplomamunkák (sajtótörténeti monográfia részei) 15 db
— Debreceni tanítóképző főiskolai szakdolgozatok (zömmel nappali és le

velező népművelő-könyvtár szakosok dolgozatai, kisebb részben tanító- 
jelöltek szakkollégiumi dolgozatai) 26 db

— Nyíregyházi tanárképző főiskolai szakdolgozatok (jórészt kiegészítő
államvizsgára készült dolgozatok: a korábbi népművelő-könyvtáros 
szakdolgozatok s a még korábbi szaktanfolyami dolgozatok átdolgo
zásai) 26 db

— Szombathelyi tanárképző főiskolai szakdolgozatok (általában sajtótör
téneti kismonográfiák melléktermékei, bibliográfiai bázisai) 18 db

— OSZK-KMK szaktanfolyami dolgozatok (1976) 2 db
— A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Központi Iskola szak-

dolgozatai (1977-1981) 7 db
— Gyakorló könyvtárosok, bibliográfusok kéziratos munkái (közül a köz-

gyűjteményekben találhatók) 16 db
összesen: 110 db

Mindamellett a kéziratos repertóriumok társadalmi igényt, illetve szorosabban véve 
könyvtári-közművelődési igényt jeleznek, különösen, ha tematikai-műfaji megoszlásukat 
is figyelembe vesszük. (Erős a napi- és hetilapok, valamint a helyi irodalmi, honismereti
helytörténeti lapok, évkönyvek iránti érdeklődés.) Előzetes terv és egyeztetés híján akad 
néhány párhuzamosság, átfedés is az egyes felsőoktatási intézmények által patronált 
szakdolgozatok, illetve a közgyűjteményekbe bekerült egyes (pl. Galambos-féle) reper
tóriumok között. Ilyen többszörös feldolgozást kapott pl. a Diárium, a Helikon Világ- 
irodalmi Figyelő, a Koszorú, a Könyvtári Szemle, az Új Auróra. Ebben az időszakban 
Galambos Ferencnek 11 egyedi repertóriuma készült el és került be az OSZK hírlaptári 
segédkönyvtárába. Köztük olyanok, mint a Vasárnapi Újság 8 kötetes repertóriuma a 
képek feldolgozásával.3 Más esetekben viszont (s ez a jellemzőbb!) ezek a munkák kiegé
szítik a már publikált repertóriumok időhatárait, vagy éppen teljes hiányt pótolnak (helyi 
jellegű hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, kalendáriumok, iskolai értesítők repertóriumai). 
A szakdolgozatok bibliográfiájának nem gyakori műfaja mellett4 az OSZK-KMK magyar 
könyvtári szakirodalmi bibliográfiája5 az a segédeszköz, amelyik 1975-ig (!) rendszere
sen tájékoztatott a KMK szakkönyvtárába került új szakdolgozatokról, köztük a bibliog
ráfiákról, repertóriumokról. Szakdolgozati központi katalógusában megtalálhatók az állo
mányba nem került, a képző intézményeknél levő szakdolgozatok is. A könyvtártudomá
nyi szakkönyvtár új elhelyezésével (a Budavári Palotában) várakozás nélkül, illetve könyv
tárközi kölcsönzéssel megkaphatok a szakdolgozatok helybenolvasásra.

A másik szembetűnő arányeltolódás a napi- és hetilapok repertóriumai javára követ
kezett be. Míg 1975-ig mindössze 28 darabról lehetett beszámolni, addig az utóbbi 8 -9  
évben keletkezett 26 napi- és 26 hetilap repertóriumával csaknem megduplázódott a
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számuk. Meg kell azonban azt is mondanunk, hogy ebben az 52-es összmennyiségben 
jelentős hányadot tesznek ki a szakdolgozatok, amelyeket ezúttal -  kézbevétel híján — 
válogatás nélkül vettünk fel. (A napilaprepertóriumok 1/3-a, a hetilapokénak 2/3-a szak- 
dolgozat.) A hirlaprepertorizálás főként az e műfajjal foglalkozó 1975. évi zalaegerszegi 
bibliográfiai tanácskozás nyomán élénkült meg.6 Az 52 hírlaprepertórium nem ugyan
ennyi lapnak felel meg, mivel az egyik napilap, a Szolnok Megyei Néplap (1949—) reper
tóriumait évenkénti kurrens kötetekben adja ki a Szolnok megyei Könyvtár; 1977-től 
1983-ig 9 kötete jelent meg. A másik ’’folytatásos” , de nagyobb egységekben megjelenő 
hírlaprepertórium a Komáromi Lapokhoz (1880-1944) és a Komárom megyei Könyvtár 
munkásságához fűződik. (Eddig összesen 3 kötete jelent meg.) A szolnoki repertórium 
a hagyományosabb: regionális szempontból maximális teljességre törekszik (hírek, szer
kesztői üzenetek, fényképek felvétele), ám az éves időhatárok között elvész a perspek
tíva, a mai használó több év távlatából túlzottnak érzi ezt a fajta teljességre törekvést. 
Szerkezete, mutatózása is a hagyományos bibliográfiai formákhoz való ragaszkodást 
mutatja (párhuzamos szerkezet: tematikus-műfaji és földrajzi; hármas mellérendelő muta
tózás: név-, tárgy-, földrajzi); mindez függelékben hozott eseménynaptárral (ez modern 
eleme!) és egyéb járulékos indexelő részekkel együtt ismétlődővé, túlbonyolítottá, nehe
zen áttekinthetővé teszi az anyagot. Érdemes lenne a kiadónak e kis példányszámú reper
tóriumokat kísérletnek tekinteni, s tapasztalatait hasznosítva egy nagyobb időegység 
(5 -1 0  év) szelektívebben kumulált anyagán kipróbálni az egymást kiegészítő (s nem 
ismétlő!) repertórium, index és eseménynaptár gazdaságosabb, racionálisabb és áttekint
hetőbb műfaját. A Komáromi Lapok repertóriumainak teljessége, illetve kutatási célú 
válogatása (amely a híreket, hirdetéseket sem rekeszti ki!) egységesebbnek, megnyugta- 
tóbbnak tűnik. Szerkezeti-mutatózási megoldása is egységesebb: az utóbbi két évtizedben 
divatossá vált időrendet követi egyesített név- és tárgymutatóval. (A hiányzó esemény- 
naptárt itt az időrendi szerkezet pótolja.)

Jóval erőteljesebb szelekciót alkalmaz a Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füze
teinek 1980-ban indult Napilapok repertóriumai alcímű sorozata, amely az irodalom- és 
művelődéstörténeti érdekű országos napilapokat kívánja repertorízálni. Az ígéretes vál
lalkozásnak tárgyidőszakunk végéig két kötete jelent meg: Magyar Nemzet (1938—1939) 
és az Est-lapok (Az Est, Magyarország, Pesti Napló) közös repertóriuma az 1920—1924-es 
időszakból. Mindkettőnek folytatása várható. A vidéki lapok tematikus repertóriumai 
közül a legátfogóbb és legértékesebb az utóbbi évekből a Békés megyei Népújság kulturá
lis melléklete, a Kőröstáj repertóriuma (1960-1980), amelyet a szeghalmi Nagyközségi
járási Könyvtár ’’Kutatási célra” megjegyzéssel mindössze 150 példányban adott közre.

Bár a hírlaprepertóriumok kéziratos termését teljességgel nem ismerjük, a kiadott 
és kézbe vett munkák ismeretében megállapítható, hogy ez a műfaj módszertanilag nem 
sokat fejlődött az elmúlt években. Éppen ezért meg kellene szívlelni a zalaegerszegi kon
ferencia ajánlását: a hirlaprepertorizálás eredményeiről, tapasztalatairól, követendő útjai
ról módszertani útmutatót lenne célszerű kiadni.
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Tematikai arányok

A következőkben a szorosabb értelemben vett folyóirat- és évkönyvrepertóriumok 
tematikai megoszlását tekintjük át ugyancsak az 1975-1984 közti időszakból.

2. sz. táblázat
Az újabb folyóirat- és évkönyvrepertóriumok tematikai megoszlása

Téma: Publikált Kéziratos: összesen:
db % db % db %

Általános, vegyes (0)
-  tudomány általában 2 1 3
-  könyvtár, bibliogr. 11 8 19
-  műzeumügy 1 1 2
-  évkönyv, naptár* 5 5 10
-  iskolai értesítő - 2 2

összesen: 19 15,2 17 20,0 36 17,1

Társadalomtudományok ( 1 - 2 -3 )  
-  általában 4 4 8
-  filozófia, vallás 1 - 1
-  szociológia 1 - 1
-  politika 4 - 4
-  statisztika 4 1 5
-  közgazdaságtan 8 1 9
-  jog, közigazgatás 1 1 2
-  hadtudomány 2 - 2
-  oktatás, közművelődés 15 8 23
-  néprajz 3 - 3

összesen: 43 34,4 15 17,4 58 27,5

Nyelvészet (4) 2 1,6 1 1,1 3 1,4

Természettudományok (5) 5 4,0 - - 5 2,4

Alkalmazott tudományok (6) 
-  orvostudományok 2 1 3
-  műszaki tudományok 7 4 11
-  mezőgazdasági tudományok 2 1 3

összesen : 11 8,8 6 7,0 17 8,1
Művészetek (7) 1 0,8 7 8,1 8 3,8

Irodalomtudomány-szépirodalom (8) 25 20,0 24 27,9 49 23,2

Földrajz-honismeret (91) 11 8,8 11 12,7 22 10,4

Történettudomány (93/99) 8 6,4 5 5,8 13 6,1

MINDÖSSZESEN: 125 100,0 86 100,0 211 100,0

*Csak az általános tartalmúak.
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A legnépesebb témacsoport a társadalomtudományoké. Az összes újabb repertóriu
moknak több mint negyede, a publikáltaknak harmada tartozik ebbe a félszáz tételt meg
haladó csoportba. Feltűnő, hogy a kéziratos repertóriumok száma elmarad az átlagtól, 
mindössze az oktatás-közművelődés területén jeleskedtek a szakdolgozók. Viszonylagos 
jó feltártságával kitűnik még a közgazdasági-statisztikai és az általános társadalomtudo
mányi folyóiratirodalom. Fehér foltot jelentenek a filozófiai és szociológiai folyóiratok. 
A Magyar Filozófiai Szemlének és a Világosságnak csak az 1 — 10. évéről, л Szociológiának 
az 1—7. évéről jelent meg repertórium. A régebbiek közül hiányzik az Athenaeum ( 1892— 
1945), a Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1938) repertóriuma, hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük.7

Számukat tekintve utánuk az irodalomtudományi-szépirodalmi folyóiratok követ
keznek; feltárásukból a szakdolgozók is jócskán kivették részüket: a 49 repertórium felét 
kéziratos munkák teszik ki. Közülük jó néhányat -  lektorálás és átdolgozás után -  bizo
nyára publikálni is lehetne, örvendetesen gyarapodott e csoportban a külföldi magyar 
nyelvű folyóiratok repertóriumainak száma; pl. Katolikus Szemle (1949-1978), Új Látó
határ (1950-1975), Új Symposion (1965-1975 stb.), Híd (1934-1941), Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények (1957-1976).

Fehér foltok: az Irodalomtörténet és az Irodalomtörténeti Közlemények új folya
mainak repertóriumai, Kortárs (1957-), Új írás (1974-től), Vigjlia (1935-). Ez utóbbi 
50. évfordulójára teljes repertórium készül.

Az általános-vegyes tematikai csoportban kiemelkedik a könyvtári-bibliográfiai 
folyóiratok repertorizálása, ami nemcsak örvendetes, hanem illendő is. \  Magyar Könyv
szemle kivételével ma már minden jelentős könyvtárügyi folyóiratunknak van publikált 
repertóriuma. Új fejlemény az iskolai értesítők repertorizálása. Mindkét úttörő munka 
szakdolgozatként készült el: az egyik a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Évkönyvéről 
(1903-1904), a másik a Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium Értesítőjéről ( 1864— 
1979) és művelődéstörténeti jelentőségéről. Reméljük, hogy az évkönyvek és naptárak 
repertóriumaihoz hasonlóan e műfaj is megtalálja kiadóit.

A földrajzi-honismereti és a történeti-helytörténeti periodikumok (köztük évköny
vek) repertóriumainak fele kéziratos, s éppen ezek a vidéki centrumok orgánumait tárják 
föl. Régi adóssága mind a történész, mind a bibliográfus szakmának a Századok c. folyó
irat 1966 óta tervezett 100 éves repertóriuma. Föltehetően metodikai és terjedelmi okok 
lassítják elkészítését, megjelenését.

A művészeti folyóiratokra jószerint csak a szakdolgozók figyelme terjedt ki, az intéz
ményeknek igen sok még az adóssága mind napjaink, mind a régmúlt folyóiratainak fel
tárásában.

Nyelvészeti folyóirataink nagy repertóriumai már a korábbi időszakban rendre el
készültek, most már csak kiegészíteni kell őket. így született meg ebben az időszakban a 
Magyar Nyelv újabb 25 évének (1955-1980) nagy analitikus repertóriuma és indexe.

Természet- és alkalmazott tudományi periodikumaink feltárása iránt igen csekély 
az érdeklődés mind a kiadók, mind a könyvtárak részéről. Ez talán e tudományok anya
gának gyorsabb avulásával és a viszonylag jó kurrens szakbibliográfiai (dokumentációs) 
kiadványokkal való ellátottsággal is összefügg. Az előbbi megállapításnak ellentmond,
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de így igaz, hogy a leginkább feltártak a műszaki folyóiratok, amelyek szerkesztőségei 
szívesen adnak ki egyszerűbb mutatókat mellékletként.

Szerkesztés-metodikai kérdések

A szerkezet és a mutatózás szorosan összefüggő módszertani kérdései váltották ki 
eddig a legtöbb vitát szakmai körökben. A betűrendes, a tematikus vagy az időrendes 
repertórium-e a ’legjobb”? Általában ez a három szerkezeti séma szokott felmerülni a 
vitákban és a gyakorlatban. A választ a periodikum tematikai-műfaji profiljának, a hasz
nálók várható igényeinek, a feltárás mélységének és a ’’technikai szintnek” , vagyis az elő
állítás módjának figyelembevételével lehet megadni. A repertóriumok szerkezetének meg
tervezésekor tehát mindezeket a tényezőket átgondolva, esetenként és ’’testre szabottan” 
kell megválasztani az optimális szerkezetet. Sajnos, a valóságban nem mindig így történik; 
a repertóriumkészítők gyakran mechanikusan veszik át a jól bevált régi vagy éppen új 
divatos sémákat.

A következőkben az utóbbi 8 -1 0  év gyakorlatában alkalmazott szerkezeti-mutató- 
zási szisztémákat tekintjük át, utalással az előzményekre és a várható fejlődési tenden
ciákra. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a szisztémák önmagukban se nem jók, se nem rosszak, 
mivel nincsenek a célkitűzéstől, a feltárandó anyagtól és a felhasználók várható alapvető 
keresési igényétől független jó megoldások. (Ez általában is vonatkozik a szakbibliogfáfiai 
munkára.) Másrészt egy adekvátnak tűnő, jó eljárást is lehet hibásan, alacsony szakmai 
színvonalon alkalmazni. Nem lehet most feladatunk a repertóriumok egyenkénti mód
szertani értékelése, mivel ez a folyamatos szakkritika, visszatekintőén pedig egy műfaj- 
történeti-kritikai repertórium-bibliográfia hatáskörébe tartozik. Itt egy-egy repertórium 
cím szerinti megemlítése csak az érintett szerkezeti-mutatózási kérdés illusztrálását 
szolgálja. (A kéziratos repertóriumok ebben az áttekintésben — kézbevétel híján -  nem 
szerepelnek. A hírlaprepertóriumok sajátos szerkesztésmetodikai kérdéseit már korábban 
érintettük.)

Szerzői betűrend

Alapja a tudománytörténet múltbeli biográfiai megközelítési módja, aminek a 
biobibliográfia, illetve a betűrendes bibliográfia felelt meg legjobban. Érthetően minden
féle tárgyú folyóirat repertorizálására is előszeretettel alkalmazták: a) külön mutató 
nélkül, b) többféle mutatóval, c) komplex (összesített) mutatóval. A másodlagos rendezés 
elvéül korábban a címek betűrendjét használták, újabban inkább az időrendet. Legnagyobb 
sikerrel irodalmi-művészeti folyóiratok, illetve olyan periodikumok repertóriumaiban 
alkalmazható, amelyeknél a szerzői és perszonális keresési szempont dominál. A kiegészítő 
mutató nélküli ’’sima” szerzői betűrendes tartalomjegyzéket ma már nem tartjuk elfogad
hatónak, legfeljebb csak szükségmegoldásnak régi, tiszta profilú irodalmi periodikumok 
rejtett, szelektív repertóriumaként. (Pl. az Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyvé
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nek repertóriuma 1931—1980. = Uo. Bp. 1982.) Az utóbbi évtizedben leggyakrabban a 
legkülönfélébb tárgyú akadémiai és az irodalmi folyóiratok egy részénél alkalmazták, 
többféle mutatóval (tárgyi, földrajzi) kiegészítve. Komplex (összesített) mutatóval ellátott 
változatával ritkán találkozhatunk, pedig ez lenne a legkorszerűbb formája. (Pozitív példa
ként ld. az Akadémiai Értesítő és л Magyar Tudomány 1840—1970 közötti indexét, ahol 
az index nagyobb terjedelmű, mint a repertórium, s a kötet- és lapszámokra hivatkozik.) 
Előfordulásuk aránya az utóbbi évtizedben publikált hazai repertóriumoknak mintegy 
10— 15%-a. A szerzői neveket a perszonáliával egységes betűrendben egyesítő válfaja már 
átmenetet képez a szótárkatalógus rendszerű feltáráshoz (pl. Alföld, 1970-1979), amit 
külön típusnak tartunk és később tárgyalunk. A tisztán szerzői (cím-) betűrendes repertó
rium a tapasztalatok szerint egyre inkább háttérbe szorul; helyét elfoglalják a tematikus, 
az időrendi és a szótárkatalógus rendszerű repertóriumok, illetve a betűrendes tartalom- 
jegyzéket permutált gépi indexszel egyesítő repertóriumok, indexművek.

Többszörös, párhuzamos repertorizálás

Azt az eljárást nevezzük így, amelyik mellérendelően, egymás mellett két vagy több 
szerkezeti egységben tálja fel ugyanazon lap cikkeit -  teljes vagy rövidített, de minden
képpen az eredeti közleményre utaló bibliográfiai leírással. A múlt század végén, e század 
elején, a boldog ’’békeidőkben” dívott, főleg akadémiai és testületi folyóiratok repertó
riumaiban. (Ekkor még nem okozott gondot a terjedelem, vagy eleve kis terjedelmű volt 
a feltárandó anyag.) Alkalmazását nyilván az a felismerés eredményezte, hogy a hagyomá
nyos betűrendes repertórium önmagában kevés, a használó minden indokolt keresési 
szempontjának eleget kell tenni az anyag többféle elrendezésével. (A mutatók kultusza 
ekkor még vagy nem alakult ki, vagy egyszerűen nem tartották kielégítőnek az áttételes 
keresést.) A módszer hazai csúcsteljesítménye a Hadtörténelmi Közlemények 1—44. év
folyamának ’’mutató”-ja (1956), hat eltérő rendező elvű szerkezeti egységgel. Az utóbbi 
évtizedben a folyóiratok 8-10%-ánál találunk ilyen megoldást. Terjedelmi okokból ma 
már alig járható ez az út. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára tartotta 
még magát leginkább ehhez a metódushoz műszaki és felsőoktatási repertóriumaiban. 
Bár a legutóbb kiadott Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriumában már ők is áttértek 
a mutatók alkalmazására a szerkezeti elemek duplázása helyett. A Hadtörténelmi Közle
mények legújabb repertóriuma (1954-1978, 1979) pedig már időrendes, de hatféle 
mutatóval kiegészítve.

A párhuzamos repertóriumok kombinációi: a) tematikus * időrendes, b) tematikus + 
betűrendes, c) betűrendes + időrendes. Előfordulásuk aránya az utóbbi évtizedben már 
csak kb. 8—10%-os volt, mivel a 60-as évektől fokozatosan átadták helyüket a tematikus 
vagy időrendes alapszerkezetű és mutatókkal kiegészített szisztémának.

Tematikus-műfaji elrendezés

Ugyancsak régi keletű (már a Hasznos Mulatságok 1817-1842 közti féléves mutató 
tábláiban is találkozunk vele), de mutatóval kombinált változataik csak a párhuzamos
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repertorizálás csökkenésével terjedtek el a XX. században, s a szakbibliográfiák sajátos 
szakrendjének példáját követték. Bár az időrendi repertorizálás legújabb divathulláma 
csökkentette alkalmazását, az utóbbi évtizedben mégis ez volt a leggyakrabban használt 
szerkezeti séma: a repertóriumok 45-50%-a élt vele. Ez azt jelenti, hogy a szerkesztősé
gek (megbízók) és a repertóriumkészítők a repertórium műfajának elsősorban szak
bibliográfiai funkciót tulajdonítanak, aminek a legjobban a szakrendi vagy a tárgyszavas 
elrendezés felel meg. (Ez utóbbi elrendezést ritkán alkalmazzák, ami összefügg a szótár- 
katalógus rendszerű szerkezet csekély elteijedtségével.) Tárgyához való viszonyát illetően 
két változata van: 1. a periodikum tematikai-műfaji csomópontjait, rovatait veszi figye
lembe; 2. a szaktudomány sajátos rendszertanához igazodik. Egyelőre az utóbbi az általá
nosabb, de a kumulált (rovatonkénti) tartalommutató is kezd elteijedni. Végső rendező
elvként időrendi elrendezéssel párosítva a történetiség követelményeinek is eleget tesz, 
sőt magasabb szinten, a témák, műfajok, rovatok szintjén valósítja meg az időrendiséget, 
nem a folyóiratszámok mechanikus egymásutánjában. A vizsgált tematikus folyóirat- 
repertóriumok kb. egynegyede rovatonként alakította ki fejezeteit. Sajnos, kevesen 
ismerték fel a szerkesztők közül az elemi időrendi elrendezés módszertani — és tartalmi — 
jelentőségét. (E kevesek közé tartozik pl. a Gazdaság c. folyóirat 1967-1977-es kötetei
nek és a Nemzeti Kultúra c. gyulai művelődésügyi szaklap 1911-1914. évi teljes anyaga 
repertóriumainak szerkesztője.) E repertóriumtípus viszonya a kiegészítő mutatókhoz: 
a) külön mutató nélkül, b) névmutatóval, c) név- és tárgymutatóval (külön-külön), 
d) többféle mutatóval, e) összesített (komplex) mutatóval. A mutató nélküliség itt is a 
bibliográfiai iskolázatlanságról vagy a helyszűkéről árulkodik. A leghasználhatóbbak az 
összesített mutatóval rendelkezők. A kettőnél több különálló mutató többnyire a kezdő 
bibliográfus túlbuzgóságára vall, s általában együtt jár a szerkezet túlzott szétaprózott
ságával is.

Kronológikus elrendezés

Korunk legdivatosabb szerkesztési eljárása, gyakoriságban mindjárt a tematikus el
rendezés után következik. A vizsgált időszakban az anyag kb. 30—35%-a tartozik ebbe a 
kategóriába. A hazai szakirodalom és szakkritika által időlegesen elfeledett rendező elvet 
már a reformkorszakban alkalmazták repertórium szerkesztésére: az első időrendes reper
tórium legjobb tudomásunk szerint az Archiv für Geographie 1810-1831. évi köteteinek 
a Tudomány tárban (1834, 1836) Gyurikovits György jogtörténész által közölt hungarika- 
repertóriuma volt. Margalits Ede horvát (1900) és szerb történeti repertóriuma (1918) 
után egy időre feledésbe merül, majd Rónay Mária alkalmazta újra a Literatura kéziratos 
repertóriumában (1959), de Péter László volt a tudatos ’’újrafelfedező” , aki zz Igazság c. 
szegedi lap kísérleti időrendes repertorizálásával (1962) ad példát, majd a Nyugat-repertó
rium bírálatában elméletileg is állást foglal az időrendi szerkezetű repertórium mellett. 
Konklúziója: ”A repertórium akkor teljesíti igazán hivatását, ha nem különbözik az erede
titől, hanem annak mintegy zsugorított, miniatűr mása.”8 Kétségtelen, hogy a tiszta idő
rendi tartalomjegyzék a legkönnyebb, legegyszerűbb és a legkevesebb hibával járó szer
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kesztési módszer. Az is igaz, hogy tudománytörténeti vagy az illető periodikum történe
tére vonatkozó kutatás esetén különösen hasznos az időrend. Mindenféle tárgyú és típusú 
periodikumra való alkalmazása azonban ugyanolyan egyoldalú és terméketlen, mint a 
konzervatívnak, akadémikusnak tartott betűrendé volt valamikor. Ne feledjük, a puszta 
időrend önmagában, jó mutató(k) nélkül vajmi keveset ér: amint konkrét tárgykör vagy 
személy megjelenési vagy tárgyidejét keressük a repertóriumban, azonnal a mutató áttéte
lére, közvetítésére vagyunk utalva. E séma alkalmazásakor tehát a mutató hiánya — külö
nösen az eredeti számonkénti tartalomjegyzékek fénymásolataira redukálva a repertóriu
mot -  megengedhetetlen ’’neoprimitivizmus” . Ilyen ’’repertóriumokkal” szerencsére ma 
már ritkán lehet találkozni (főként a műszaki-gazdasági lapok közt). Közel egyhaimaduk- 
hoz kétféle mutató, többségükhöz komplex (összesített) mutató járult. (Közülük a 
Könyvtári Figyelő időrendes repertóriumához permutált tárgyindex, amely a megjelenési 
évet is magában foglaló tételszámra hivatkozik.) Meggyőződésünk, hogy az időrend divat
ja is csökken idővel, s a valóban szükséges esetekben kerül alkalmazásra. Ezt a feltevé
sünket látszik igazolni egy gyakorlati szaklap, a Kereskedelmi Szemle két repertóriuma: 
az első az 1-12. évfolyamról még időrendes volt (tartalomjegyzék-fakszimilékkel) név
és tárgymutatóval kiegészítve (1972), míg a második, a 13-22. évfolyam repertóriuma 
már áttért a laphoz és a gyakorlati hasznosításhoz illőbb tematikus rendre, ugyancsak 
név- és tárgymutatóval ellátva (1982).

Szótárkatalógus rendszerű szerkezet

A repertorizálás terén Petrik Géza alkalmazta először a Néptanítók Lapja 1-2S. 
évi mutatójában (1893), majd az Egyetemes Philologiai Közlöny tárgymutató részében 
Pruzsinszky János (1898), a Kisfaludy Társaság Évlapjainak név- és tárgymutatójában 
Tetzel Lőrinc (1907), a két háború között a Magyar Statisztikai Szemle ötévenként meg
jelenő repertóriumai vitték fokozatosan tökélyre (1928—1943), de nem maradt el tőlük 
a francia nyelvű Nouvelle Revue de Hongrie tízéves repertóriuma sem Szöllősy Klára 
összeállításában (1943). Húsz évet kellett várni, míg л Nagyvilág első hét évfolyamának 
’’elemző bibliográfiájában” Körtés Júlia bíztató kísérletet tett egy tárgyszavakkal tarkí
tott szerzői-személyi repertóriumra (1963). Ezt a módszert tökéletesítette (bár végig 
nem vitte) újabb két Nagyvilág repertóriumában (1973, 1984). Ilyen rendszerű még a 
Nemzetközi Szemle első tíz évének anonim tárgymutatója is (1967). Az utóbbi évtized
ben mindössze egy vállalkozó akadt (Körtés Júlián kívül), aki meg mert próbálkozni 
ezzel a nálunk ritka ’’angolszász” módszerű feltárással: Kosa Károly a Szolnok megyei 
könyvtárak Együtt c. folyóiratának 1970—1979. évi anyagát dolgozta fel sikeresen 
(1980). Ez a -  publikált repertóriumokat illető -  teljességre törekvő felsorolás mutatja, 
hogy milyen széles tematikai és időbeli szóródás jellemzi e repertóriumfajtát, amelynek 
tagjai csaknem kivétel nélkül jól használhatók, sőt példaszerűek. Mi lehet ennek az oka? 
Nyilván a módszer gyakorlatiassága, széles körű használhatósága, ami a lexikonokat, az 
összesített mutatókat, a permutált indexeket is ’’népszerűvé” tette és teszi. Ez a klassszi- 
kusnak számító módszer valójában a permutált tárgyindexek ősformája, velük azonos
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funkciót tölt be. Külön mutató sem kell hozzá, hiszen önmagában a komplex mutató 
szerepét is betölti, minden áttételes hivatkozás nélkül. Elgondolkoztató, hogy mégis 
milyen kevesen vállalkoznak alkalmazására.

Indexelő eljárások

Az index fogalmán elsősorban azokat a hagyományos tárgyi indexeket értjük, ame
lyek a bibliográfiai leírás mellőzésével egy-egy folyóirat tárgyi, személyi, földrajzi, intéz
ményi stb. információelemeit analitikusan táiják föl az eredeti kötet- és lapszámra hivat
kozással. -  Tisztán, önmagában ritkán használatos forma. Betűrendes tartalomjegyzékkel 
kiegészítve régtől gyakori a nyelvészeti és néprajzi folyóiratok indexeként. Van, amikor a 
helyszűke kényszeríti ki alkalmazását (pl. a Budapesti Szemle 1857-1864-es évfolyamai
nak szerzői és tárgyi indexe, mint e műfajban első hazai anonim kísérlet 1864-ből). más
kor az anyag nagy terjedelme (Turul, 1893-1936), ismét máskor az elemi információk 
iránti igény, a szerző személyétől s általában a cikk bibliográfiai adataitól függetlenül (pl. 
a nyelvészeti folyóiratok szómutatói). Vizsgált korszakunkban mindössze két klasszikus 
tárgyi index jelent meg: az Anthropológiai Közlemények 1-25. évéről (1979) és az 
Évfordulók c. tájékoztató évkönyv első évtizedéről (1982). Néhány nagy múltú folyó
iratunk repertóriuma épp a klasszikus repertorízálási hagyományokhoz való ragaszkodás 
miatt nem készült el máig sem. A Magyar Könyvszemle és a Századok több mint száz 
évfolyamának feltárása aligha képzelhető el más műfajban, mint egy szótárkatalógus rend
szerű analitikus tárgyi indexben.

A számítógépes indexek a sajtófeltárás terén még egészen újkeletűek hazánkban. 
Az első KWIC (Keyword in Context = kulcsszó a szövegkörnyezetben) indexek a 70-es 
évek elején jelentek meg műszaki informatikai folyóiratokról: Műszaki Tervezés 1965—
1969 (1970) és Informatika 1967-1972 (1973). Tárgyidőszakunkban a KSH Könyv
tárához, személy szerint Hernádi László munkásságához kapcsolódva ún. KWOC (Key
word out-of-Context = kulcsszó a szövegkörnyezetből kiemelve) indexekkel, illetve per- 
multált tárgyi indexekkel találkoztunk.9 Legutóbbi szűk publicitású összeállítása, a 
Történeti Lapok (1874—1876) repertóriumának index része már a KWOC-index tovább
fejlesztett (?) változata: ’’Olyan -  ciklikusan permutált -  számítógépes index, amelynek 
előállításában a számítógépet intellektuális és manuális munkák sorozata és — egy régi 
írógép helyettesítették”, amint a szerző bevezetőjében megfogalmazza. (Számunkra ez 
formailag ügy hatott, mintha visszatérés lenne a ”jó öreg” szótárkatalógus rendszerhez.) 
Van még egy számítógépes indexet "szimuláló” indexünk, amelynek összeállítói tudato
san vállalták az olcsóbb manuális megoldást: a hatnyelvű Medicor News 1968-1982-es 
évekre vonatkozó indexe (1983), amelyben az időrendi bibliográfiai (repertórium) rész 
mellett ”a mutatórendszer gerincét egy permutált tárgyszóindex alkotja, s újdonsága, 
hogy a különféle nyelvek permutált tárgyszavai egyetlen indexben jelennek meg.” 10

Ezek a kísérletek jelzik a számítógép betörését a hazai bibliográfiai-repertorizáló 
munkálatokba, de azt is, hogy az indexelő módszerek a hagyományos, ’’manufakturális” 
módon is megvalósíthatók, sőt esetenként gazdaságosabban, hajlékonyabban. Ezzel kap
csolatban azonban számos gazdasági-technikai és szakmai kérdés vár még elemzésre és 
megoldásra.
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1972. Bp. 1965-1972. OSZK KMK.

6. A hírlapok feltárásának kérdései. (A Zalaegerszegen, 1975. október 15-16-án tartott tanács
kozás anyaga.) - Sajtóbibliográfiák és sajtórepertóriumok szerkesztése c. kötetben. Bp. 1976. 
7 9 - 1 15.p.

7. Közülük a Huszadik Század repertóriumát (és monografikus feldolgozását) 1977 óta szerepel
tette a bibliográfiai előtervekben a debreceni Egyetemi Könyvtár, Csűry István gondozásában. 
Korai távozásával ez a szép terv is meghiúsult.

8. PÉTER László: A folyóirat-repertóriumok kérdéséhez. = Könyv és Könyvtár 3. köt. Bp. 1963.
166.p.

9. Az öt közgazdasági-statisztikai folyóirat számítógépes repertóriumának (betűrendes rész) és 
indexének ismertetését ld. Korompai Gáborné: A hazai sajtófeltárás időszerű kérdései (= Könyv
táros, 1984. 2. 6 8 -7 0 .p.) c. tanulmányában, amelyben a szerző az MKE bibliográfiai bizott
ságának 1983. szeptember 21-i konferenciájáról számol be, ahol Hernádi László ismertette a 
számítógépes repertóriumok előállítása során szerzett tapasztalatait.

10. A munkát az ELTE Könyvtártudományi tanszékének kollektívája végezte el, s újdonságait az 
egyik szerző fogalmazta meg az idézett módon. HORVÁTH Tibor: A könyvtártudományi tan
szék megbízatásai. = Könyvtáros, 1982. 12. 716-718.p.
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MINDENNAPI TÁJÉKOZÓDÁS
Beszámoló egy kutatásról

MÁNDY GÁBOR -  BARTOS ÉVA

A probléma

Azoknak a hazai tanulmányoknak a többsége, amelyeket a tájékoztatás kérdésének 
szenteltek, a tevékenység aktív-intézményi oldalára koncentrált: ki ad tájékoztatást, 
milyen forrásokból, s a felkínált szolgáltatások közül ki mit, mennyire vesz igénybe.1 
Ami a tájékoztatás célját illeti, a kutatás, munkavégzés, tanulás áll az érdeklődés homlok
terében.2 Hogy az egyéneknek (akik esetleg éppen azért nem ”használók”, mert nincs 
mit használniuk, nem léteznek a számukra hasznos szolgáltatások) milyen hétköznapi 
információs szükségletei vannak, s hogy ezek kielégítését hogyan segíthetné elő a társa
dalom, az kevés figyelmet kap.

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1982/83-ban végzett egyik 
kutatása az egyének mindennapi információszükségletére, tájékozódási szokásaira irá
nyult.3 Mielőtt a kutatás lefolyásáról, módszereiről és néhány eredményéről beszámol
nánk, szükségesnek érezzük, hogy szóhasználatunkat egy kissé jobban megvilágítsuk.

Mindennapi tájékozódáson az egyén olyan tevékenységét értjük, amelynek célja 
a mindennapi élet (mint az egyén biológiai-társadalmi újratermelésének egésze) viteléhez 
szükséges ismeretek megszerzése és felhasználása.4 Mindennapi életünk színpadán külön
féle ’’szerepeket”5 játszunk el ( ’’szülő” , ’’barát”, ’’szexuális partner” , ’’fogyasztó” stb.), 
amelyek gyakran változnak, de egymással fel nem cserélhetők. Ezekből a szerepeinkből 
sajátos feladatok, problémák adódnak6 (pl. aki ’’szülő”, annak gondozni, táplálni, öltöz
tetni kell a gyerekét, olyan problémákat kell megoldania, mint "hogyan kell helyesen 
pelenkázni” , ’’mit lehet neki enni adni” , ”hol lehet kapni rugdalózót”). A problémák 
megoldásához ismeretekre van szükség. Ha a szükséges ismeret nem áll rendelkezésünkre 
készen (ami lehetővé tenné az automatikus előhívást, tehát a probléma megoldását 
anélkül, hogy átélnénk a problémát) vagy ’’nyers állapotban” (pl. egy az iskolában tanult 
képlet formájában, amelyet fel kell idéznünk, s az adott helyzetre alkalmaznunk kell), 
akkor külső forrásokhoz kell fordulnunk. Ezeket a külső forrásokat igen szélesen értel
mezzük: közéjük értjük a dokumentumok használatát, az intézmények igénybevételét, 
a magánszemélyek megkérdezését, sőt az olyan passzív formákat is, mint a tömegkommu
nikáció vagy a reklám hasznosítása (ezeket ugyan nem kérdezzük meg, mégis előfordul, 
hogy éppen a bennünk és akkor felmerült problémára ’’válaszolnak”, kínálnak meg
oldást).

Érdeklődési területünket illetően még néhány szűkítést kell tennünk. Az olyan 
mindennapi tevékenységeket (és a belőlük következő szerepeket), mint a napi munka
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végzés, az intézményes formában történő tanulás vagy a katonai szolgálat stb. a dolog 
lényegét tekintve kizártuk a mindennapi tájékozódás köréből, mivel az ezek keretében 
jelentkező feladatok és megoldásuk erősen szabályozottak, kívülről irányítottak (a mű
vezető, a tanár vagy a parancsnok által), ami kizárja a probléma személyes jellegét. A hiva
tásként végzett alkotó munka, a haza védelme, a tudományos tevékenység stb. ugyan
akkor meghaladja a mindennapi élet kereteit. Persze mindezeknek a tevékenységeknek is 
megvan a maguk mindennapi metszete (pl. amikor a munkás személyes vagy kollektív 
sérelmére keres orvoslást; amikor a tanuló az osztálykirándulás programját állítja össze 
stb.).

A kutatás célja és módszerei

A következő célokat kívántuk elérni:
-  minél több olyan problémát rögzíteni, amely a megkérdezettek mindennapi 

tevékenységében ténylegesen előfordult;
-  elemezni, csoportosítani ezeket a problémákat, tanulmányozni sajátosságaikat;
-  megvizsgálni, hogy a megkérdezettek milyen kísérleteket tettek problémáik 

megoldására;
-  felderíteni a konkrét problémák megoldásától elvonatkoztatható, általános el

járásokat, stratégiákat;
-  ismereteket szerezni arról, hogy milyen szerepet játszanak a mindennapi tájéko

zódásban az intézmények;
-  s ezen belül a könyvtárak: kipuhatolni, hogy a mindennapi problémák megoldása 

terén meddig terjed a könyvtár hatóköre.
A kutatás megtervezését és lebonyolítását nagyban befolyásolta az, hogy — részben 

anyagi, részben koncepcionális okokból — a könyvtárakat kellett a középpontba állíta
nunk, a megkérdezettek körét a könyvtárhasználók csoportjára szűkítenünk. Ez termé
szetellenes korlátozást jelentett, hiszen a könyvtár hatókörének további bővítése csak ügy 
képzelhető el, ha alaposabban megismerjük a könyvtárat még nem használók tájékozta
tási igényeit, problémáit és problémamegoldó viselkedését.

A kutatás a következő fázisokból állt: a gyakorlati célra hasznosítható könyvek 
kölcsönzésének regisztrálása és elemzése;egyes művek felhasználásának vizsgálata (milyen 
gyakorlati probléma megoldásához kölcsönözték); végül beszélgetés az olvasókkal (prob
lémáikról, ezek megoldási módjáról, a felhasznált forrásokról).

A kölcsönzésvizsgálat tíz (két fővárosi és nyolc vidéki) könyvtárban zajlott. Hogy az 
évszakok különbségeit is érzékelhessük, egy őszi (1982. október-november) és egy tavaszi 
(1983. március-április) időszakot választottunk. Gyakorlati okokból a keleti országrész, 
továbbá a városi környezet túlsúlyba került (a nagyvárost a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár két kerületi könyvtára, a középvárosokat Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Kapos
vár és Ózd, a kisebb városokat és falvakat Leninváros, Mezőkövesd és Nagyatád, illetve 
Tokaj képviselte), összevonások után összesen 20 témakör kölcsönzési adatait dolgoz
tuk fel.
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A könyvtáros által kiválasztott olvasókat megkértük, hogy egy adatlapon tüntessék 
fel azt a gyakorlati problémát, amelynek megoldására a kölcsönzött művet használták 
(vagy használni szerették volna). Nyolc könyvtár munkatársai vállalkoztak az adatlapok
nak az olvasókhoz való eljuttatására, összesen 637 adatlapot kaptunk.

Végül az olvasókkal interjúk is készültek 1983 tavaszán és nyarán. Nyolc könyvtár
ban (közülük egy nem szerepelt a vizsgálat korábbi két szakaszában) összesen 71 interjút 
készítettünk. Mind az adatlapok, mind az interjúk a problémákat igyekeztek összegyűj
teni. A reprezentativitás — amelyet nem is tudtunk célul kitűzni — hiánya miatt azonban 
a mennyiségi adatok helyett a problémák választékára, jellmezőire irányítottuk a fő 
figyelmet.

A kölcsönzések megoszlása

A középvárosok kategóriájában az egy könyvtárra eső, gyakorlati célt szolgáló köl
csönzések átlagos mennyisége lényegesen nagyobb volt (2460,8 mű), mint akár Buda
pesten (1175,5), akár a kisebb településeken (875,5). Feltételezhető azonban, hogy ez 
elsősorban nem a témák iránti eltérő érdeklődést, hanem -  az ellátandó vonzáskörzet 
lakosainak számán és összetételén túlmenően -  a könyvtárak ellátottságában, állomány- 
kínálatában meglevő mennyiségi és minőségi különbségeket mutatja. (Sajnos, az egyes 
könyvtárakban rendelkezésre álló állomány párhuzamos elemzésére nem vállalkoz
hattunk.)

Ha a témakörök közötti kölcsönzési különbségeket vesszük szemügyre, azt állapít
hatjuk meg, hogy a gyakorlati célú művek közül a műszaki irodalom forgalma a leg
nagyobb: erre esik a megfigyelt kölcsönzési esetek 19,83%-a. Utána az állatok és növé
nyek gondozása következik (15,55%), majd az egészségügy (12,95%), az utazások 
(11,10%), a sportok és játékok (9,98%), valamint a háztartás és a gyermekgondozás 
témái jönnek (9,52%). Érdekes a divat-, az élelmiszerkészítés, valamint a fém-, fa- és bőr
ipari barkácsolás könyveinek alacsony részesedése (0,5% alatt) — ez talán az ilyen tárgyú 
művek szegényes választékával magyarázható.

Az őszi és a tavaszi megfigyelési időszak között általában kevés érdemi különbséget 
találtunk. A tavaszi hónapokban lényegesen több jogi, építési és ruházkodási művet köl
csönöztek — ezzel szemben ősszel tetőzött a KRESZ-könyvek forgalma.

Szerepek és problémák

Az adatlapokon és az interjúk során regisztrált problémákat a mindennapi élet 
szerepei szerint próbáltuk meg csoportosítani.7 Talán nem véletlen, hogy a lehetséges 
szerepek közül nagyságrendjét tekintve éppen az került az élre, amelyik a legkevésbé 
specifikus, amelyik az ember ’’emberi minőségét” tükrözi: az öntökéletesítés, a tanulás, 
a világ elsajátításának igényét. ’’Kulturális lény”-nek kereszteltük el ezt a szerepet, hiszen 
itt egy -  tágan értelmezett -  kulturális igény megnyilvánulásáról van szó. A nyelvtanulá-
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son, énektanuláson, továbbtanuláson stb. kívül minden olyan hétköznapi problémát ide 
kellett sorolnunk, amely valami újnak az elsajátításával függött össze (új ételekkel bőví
teni a repertoárt, kártyatrükköket elsajátítani stb ).

A pozitív vagy negatív ’’fogyasztó” (vevő vagy eladó) szerepében a leggyakrabban 
az autó, a ruházat, a háztartási felszerelések, valamint a telekvásárlás szerepel konkrét 
problémaként (hol kapható, mi mennyibe kerül, melyik típus éri meg jobban stb.).

Sok probléma adódik az ’’utazó” szerepéből: turistaútra való felkészülés (hova 
menjünk, hol lehet megszállni, mit érdemes megnézni), tájékozódás az árakról, a szolgál
tatásokról, a menetrend használata.

A ’’családtag” szerepén belül a szülői szerep dominál (a megkérdezettek között túl
súlyban voltak a felnőttek és a házasok), és elsősorban a gyermekgondozással (felkészülés 
az első gyerekre, testápolás), a gyerek helyes táplálásával, nevelésével (unatkozó vagy szó- 
fogadatlan gyerek, féltékenység a kistestvérre), a betegségek házi kúrálásával és a ruha- 
készítéssel, öltöztetéssel kapcsolatos problémákat vonzza.

A ’lakó” szerep problémavonzatai: házépítés (tervezés, árak), lakberendezés (újon
nan kapott lakás, gyerekszoba kialakítása szülés után), festés és tapétázás, a fűtés kor
szerűsítése.

A ’’termelő” szerepe határeset. Miután a főfoglalkozásként űzött munkatevékeny
séget kizártuk, ide a hobbiból, illetve saját célra, továbbá keresetkiegészítés céljából a 
ház körül végezhető termelő munkákat soroltuk: gyümölcstermesztés (fajtaválasztás), 
kertészkedés (növényvédelem), méhészet stb.

A kulturális lénnyel rokon -  de számarányában jóval kisebb jelentőségű -  szerep, 
amit ’’természeti lény”-nek neveztünk el: itt a természet jelenségeivel való kapcsolat- 
tartás igényéről van szó (madarak, halak tartása, virágok termesztése, ’’élősarok” kialakí
tása a lakásban). Legtöbbször a szakszerű gondozás, a betegségek elkerülése vet fel gya
korlati problémákat (pl. ajándékba kapott vagy a gyereknek vett állat helyes gondozása).

A ’’biológus lény” szerepénél arról van szó, hogy önmagunkat fogjuk fel úgy, mint 
a természet részét, s ilyenként sajátos természeti szükségleteinkről gondoskodunk (helyes 
életmód, fogyókúra, testápolás, betegségek megelőzése, illetve gyógyítása).

A ’’versenyző” szerepében a sport nem mint testedzés jelenik meg, hanem mint 
rivalizálás, saját ügyességünknek a másokéval való összemérése (egyes fogások elsajátítása 
-  ez közel áll a kulturális lény szerepéhez - ,  megfelelő edzésmódszerek keresése, tájéko
zódás a versenyszabályokról). A játékok elsősorban a kártyával (mindenekelőtt a bridzs- 
dzsel) és a sakkal vannak képviselve.

A ’’dolgozó” szerepével függenek össze a pályaválasztási és elhelyezkedési gondok, 
beleértve azt is, hogy hol mennyit lehet keresni.

A ’’munkatárs” (mint a munkahelyi kollektíva tagja) szerepében munkahelyi 
konfliktusok okoznak problémákat. Az ezzel rokon ’’osztálytárs” (mint az iskolai kollek
tíva tagja) szerepében többször fordult elő az osztályrendezvények (vetélkedő, kirándulás) 
szervezésében való közreműködés feladata.

A ritkábban jelentkező szerepek közül megemlitjük még a ’’társadalmi lény” -  
szintén meglehetősen absztrakt -  szerepét (illemszabályok megismerése, igaztalanul meg
támadott személynek nyújtott segítség, ajándékozási problémák), az ’’ügyfél” szerepét
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(fellebbezés, peres ügyek), a ”barát”-ot és a ’’szexuális partner”-t. Meg kell vallanunk, 
hogy előzetes várakozásunkkal ellentétben olyan ’’állampolgári” szerepekre nem talál
tunk példát, mint ’’érdekcsoport tagja” (munkás, maszek), ’’nemzetiségi-etnikai csoport 
tagja” (matyó) vagy a ’’földrajzi-helyi közösség tagja” (pesti, Somogy megyei). Ezekben 
a szerepekben alacsony a gyakorlati jellegű problémák száma, — vagy nem a könyvtár- 
használat szintjén jelentkeznek.

A problémák megoldási módja

Az egyes konkrét esetekben az alábbi viselkedésmódok, problémamegoldási eljárá
sok fordultak elő nagyobb számban.

aj A probléma megoldása saját erőből:
-  intellektuálisan (gondolati úton, eredeti módon);
-  minta alapján (analógiásán, illetve készen talált elemeket eredeti módon kom

binálva);
-  korábbi személyes tapasztalatok felidézésével (bevált eljárások újra-alkalmazá- 

sával);
-  saját meglévő információs eszközök (házikönyvtár) révén.

b) A probléma megoldása intézmények segítségével:
-  a munkahely (illetve iskola) eszközeivel;
-  vásárolt információs forrás segítségével (itt a probléma felmerülése után, kifeje

zetten a megoldás céljára vásárolt könyvekről, térképekről stb. van szó);
-  egyéb intézmények igénybevételével (könyvtár, bolt, vevőszolgálat);
-  a fenti intézmények személyzetének segítségével (könyvtáros, eladó, orvos, peda

gógus stb.).

ej A probléma megoldása magánszemélyek segítségével:
-  mások révén (amikor a feladatot teljesen más végzi el a helyett, akinek a problé

májáról van szó);
-  másoktól kapott eszközök (pl. kölcsönadott könyv, divatlap stb.) segítségével;
-  másoktól szerzett ismeretek (pl. tanácsok) révén.
Az intézmények között voltak könyvtárak, iskolák és tanfolyamok, egészségügyi 

intézmények. A ’’mások” kategóriáját családtagokra, barátokra, munka-és iskolatársakra, 
egyéb ismerősökre, intézményektől függetlenül említett szakemberekre, valamint a külö
nösen gyakran említett ’’azonos helyzetben lévők”-re (méhész kolléga, szakköri társak, 
más kismamák stb.) oszthatjuk fel.

Az első lépés

Nézzük meg, hogy a megkérdezettek a probléma jelentkezésekor hogyan közelítet
ték azt meg, hova fordultak segítségért, milyen forráshoz nyúltak először.
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Általában mindenütt a könyvtárhasználat dominált; ez itt természetes, hiszen 
könyvtári olvasókról van szó. Egyébként az ember mint új dolgokat elsajátító, ’’kulturális 
lény” a leggyakrabban az önálló intellektuális megoldást választotta első lépésként (kísér
letezgetés, pl. művészfotók készítésében), igen gyakori volt a ’’minta + egyéni kombiná
ció” (pl. a kézimunkázásnál), a saját eszközök (pl. otthoni szabásminták) felhasználása, 
a vásárlás (barkácskönyv, divatlap), az azonos helyzetben levők (amatőr fotós stb.) meg
kérdezése, az intézmények igénybevétele (fotókör, AFIT-tanfolyam).

A ’’fogyasztó” szerepénél az önálló megoldás (kalkuláció készítése, próbálgatás) 
mellett az ismerősöktől való tanácskérés (pl. autószerelő választása) és a korábbi szemé
lyes tapasztalatok felelevenítése (típushibák) is nagyon népszerű, de gyakran esik szó a 
házikönyvtárról, az intézményhez fordulásról (szerviz, maszek szerelő, vevőszolgálatok), 
továbbá jellemző a barátok véleményének kikérése, szokásaik követése (pl. öltözködés), 
a reklám-információk felhasználása, valamint a találomra való vásárlás (nyilván a szűk 
választék miatt).

Az ’’utazó” előnyben részesíti a vásárolt információforrást (útikönyv, térkép, néha 
útleírás -  de mindhárom típus előfordul a könyvtári kölcsönzésben is, amely itt ugyan
csak az első számú megoldási mód), továbbá az ismerősökkel való konzultálást. Többször 
említik a saját korábbi úti tapasztalataikat és néha a közönségszolgálati irodákat.

A könyvtári kölcsönzés a ’’családtag” szerepénél kissé háttérbe szorul, s különösen 
gyakori a több forrás egyszerre történő használata (vagy ha az első lépést még igen sok 
követi). Gyakori megoldási módok: saját információs forrás használata (szakácskönyv, 
”a Spock”), az egészségügyi intézményhez, illetve szakemberhez (védőnő) fordulás, a 
családtagok segítsége (az első gyerek ellátásával kapcsolatos problémáknál a nagyszülők
től kérnek tanácsot, de igen gyakori pl. nevelési kérdésekben a ’’családi kupaktanács” is), 
az azonos helyzetben levők megkérdezése, a korábbi tapasztalatok felhasználása (pl. má
sodik gyermek nevelése) és a próbálgatás (nevelési fogások kikísérletezgetése, a vásárlási 
szokások alakítása gyesen).

A "lakó” -  az itt is kisebb szerepet játszó könyvtári kölcsönzésen kívül -  barátok
hoz fordul (tapasztalatokért, de segítségkéréssel is), ugyanígy az azonos helyzetben levők
höz (más építkezők) és kereskedelmi cégekhez, továbbá megvásárolja a megfelelő kézi
könyvet (otthoni munkákhoz). Többször előfordult a típustervek alapján történő egyéni 
kombináció.

A ’’termelő” a kertszomszédhoz fordul, személyes tapasztalataira és kalkulációira 
épít, rétegműsorokat néz a tv-ben, így a célzott reklámra is jobban reagál.

A ’’biológiai lény” esetében is háttérbe szorul a könyvtár, s előtérbe kerülnek a 
szakértők (orvos, kozmetikus), illetve azok, akik előtt az ember nem szégyellj a bajait 
(barátok, családtagok). A személytelen tömegkommunikáció (felvilágosító újságcikk, 
tv-műsor) használata ugyanilyen okból igen elterjedt.

A ’’dolgozó” esetében minimális a könyvtár igénybevétele, viszont kiemelkedik az 
ismerősök (ki tud egy jó állást) és a reklám (falragasz, szakmunkástanuló-toborzás, újság- 
hirdetések) jelentősége. A pályaválasztásnál többen említették az apai akaratot, egy ka
tonatiszt-jelölt pedig a családi példaképet.
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Egyszeri előfordulása ellenére is tanulságos annak az ’’ügyfélnek” az esete, aki 
inkább több száz kilométert vonatozott, hogy üdülőtelke bírságolása ellen tiltakozzon, 
mert úgy vélte, beadványát félresöpörhetik, s csak személyes érveléssel érhet el valamit.

Sikeres esetek

Bár a leggyakrabban a probléma megoldása közben találkoztunk a megkérdezettek
kel, tehát akkor, amikor a végleges megoldás reményével keresték fel a könyvtárat, jó 
néhány sikeres esetről is értesültünk régebben megoldott problémák felidézése révén.

A könyvtári kölcsönzés és az információforrás megvásárlása mellett a három továb
bi legsikeresebb módnak az intellektuális-önálló megoldás, az azonos helyzetben levőkhöz 
fordulás, valamint a családtagok megkérdezése bizonyult. Néhány példa az elsőre: autó- 
vásárlás telekvásárlás után (mert másképp nem lehet megközelíteni), munkahelyváltoz
tatás infarktusveszély elhárítására, gyümölcsfák ültetése a munkaigényes zöldségfélék 
helyett a távoli telken (mert különben a benzin többe kerülne, mint a zöldségtermesztés
ből remélt megtakarítás). Példák a másodikra: más anyukák kifaggatása (a gyerek helyes 
táplálásával kapcsolatban), vásárlásnál, javításnál a hasonló autók tulajdonosai megkérde
zése. Gyakori témák a családtagoktól szerzett információk révén megoldott problémák
nál: csecsemőgondozás, vásárlás, pályaválasztás. Igen sikeres megoldási módok még: a 
barátokhoz fordulás (tanulási forma, munkahely, sporttanfolyam, műkedvelő együttes 
kiválasztása), a kereskedelmi cégek, maszekok igénybevétele, a személyes utánajárás. 
A saját korábbi tapasztalatok sikeres alkalmazása legtöbbször műszaki feladatok megoldá
sánál, ajándékvásárlásnál, csecsemőgondozásnál és gyermeknevelésnél fordult elő. A rek
lám révén több esetben a vásárolni készülők gondjai oldódtak meg (de nem egyszer 
csalódtak is a reklámozott termékben).

Stratégiák

A tanulmányozott esetek és az olvasók elmondása alapján meghatározhatunk 
néhány olyan általános módszert (nevezzük ezeket stratégiáknak), amelyek a felmerülő 
konkrét problémától némileg függetlenedve irányítja a megkérdezettek problémamegoldó 
viselkedését. Ilyenek:

— előzetes felkészülés (Az Anyák könyve tanulmányozása, különféle tanfolyamok);
— szempontok kidolgozása a döntés előtt (pl. milyen jellegű telekre, autóra stb. 

van szükség);
— információforrások birtoklására törekvés (csak akkor megy valaki könyvtárba, 

ha a könyv már nem kapható);
— házi adattár készítése (speciális igények kielégítésére: receptek füzetbe írása, 

mappa összeállítása kapcsolási rajzokból, hirdetések elrakása stb.);
— közvetlenül az elérhető legjobb forráshoz fordulni (azaz kiiktatva a szokványos 

közvetítő mechanizmusokat, mindjárt az olvasott könyv szerzőjéhez, a reklá
mozott árucikket gyártó céghez stb. fordulni bővebb felvilágosításért);
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-  minél több forrás egyidejű használata (mindenkitől kérdezgetni, mindenki segít
ségét kérni — főleg az elesettebb olvasóknál, nyugdíjas nőknél, tapasztalatlan 
elsőgyermekes anyáknál fordul ez elő);

-  az információforrás ’’nem rendeltetésszerű” használata (pl. egy ledorongoló 
filmkritikában csak azt keresni, hogy miről szól a film, egy könyvnek csak a 
bibliográfiáját hasznosítani);

-  minták követése: megfigyeljük, mit csinálnak a hasonló helyzetben levők (pl. 
öltözködésnél, szórakozási formáknál, vásárlásnál).

Honnan vezet út a könyvtárba?

A ’’törzsolvasó” rögtön a könyvtárhoz fordul, ha problémája támad. Ha nem a 
könyvtár volt az első lépés, az olvasó akkor is igen gyakran eljut a könyvtárba. Van 
néhány jellegzetes probléma és út, amely igen nagy valószínűséggel vezeti el az olvasót 
a könyvtárba:

-  a hasonló helyzetben levők megkérdezése (akik azonban egymásnak ellentmondó 
dolgokat mondtak);

-  a könyvesbolt felkeresése (ahol a keresett mű már nem kapható);
-  egészségügyi intézmény dolgozójának megkérdezése (aki vagy nem ér rá, vagy 

csak általánosságban ad útmutatást, s így még "hozzá kell olvasni”);
-  iskola, tanfolyam, szakkör látogatása (az elmélyültebb ismeretszerzéshez itt is 

a könyvtárból kölcsönzött mű alapos és időhöz nem kötött átnézése szükséges);
-  a házi könyvtár átnézése (ahol csak elavult könyvek vannak, azaz a féltve őrzött 

kincsekről kiderül, hogy az aktuális probléma megoldásához már nem elég kor
szerűek);

-  korábbi jó tapasztalatok a könyvtárral (az olvasó jobban bízik a könyvtárban, ha 
előzőleg nem csalódott; gyakran az egyszer már kölcsönzött műben néz meg 
ismételten valamit);

-  tömegkommunikációs adások, reklám (elsősorban csak az érdeklődést keltik fel, 
kevés információt adnak);

-  másik könyvtár (üzemi szakszervezeti könyvtár, ahol nem volt meg a keresett 
mű, vagy országos szakkönyvtár, ahol a szolgáltatás feltételei voltak túlságosan 
merevek).

A fentieket általánosítva: a korábbi megoldási kísérlet kudarca vezet el a könyvtár
ba; a könyvtár nagyobb választékának vonzása; a könyvtár és a könyv általában "hiteles 
hely ”, döntőbíró az egymásnak ellentmondó vélemények között; a szakember tanácsát, 
clhadart útmutatását elmélyült olvasással lehet értelmezni, a hallottakat rendszerezni; a 
tv-adás, a barátok ajánlása is a könyvtárba vezethet. Mindehhez hozzá kell még tennünk, 
hogy a könyvek magas ára is a könyvtár jelentőségét növeli.

Ha a könyvtáron belül a könyvtáros személye kerül a középpontba, akkor általában 
nem a szaktudását hasznosítják, hanem kényelmességből hárítják át a keresést, -  ezzel 
együtt a választás felelősségét. Néha előfordul, hogy az olvasó nehezen igazodik el a
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szabadpolc viszonylag gazdag választékában. Az viszont kifejezetten tipikus, hogy a szak- 
katalógus szinte áttekinthetetlen a számára. Természetesen szükség van a használóképzés 
további javítására, de azért a tárgykör szerinti visszakeresés egyszerűsítésében is jócskán 
van még tennivalónk.

A könyvtáros nem mindig szakemberként, könyvtári dolgozóként jön számításba, 
hanem mint az olvasó egy ismerőse, akiben megbízik (ez önmagában is eredmény!) — pél
dául amikor a gyümölcsbefőzésről kérdezi meg, a háziasszonyok mellett.

Más intézményeket is igénybe vettek több-kevesebb rendszerességgel a vizsgálatunk
ban szereplő olvasók. Többen iskolai formában, tanfolyamon szerezték meg a probléma 
megoldásához később szükségessé váló ismereteket. Iskolai tornatanárhoz, régebbi okta
tóhoz is bizalommal fordultak. A vevőszolgálatok, közönségszolgálati irodák használata is 
terjedőben van (utazási irodák, ’’Könyvjelző” , a BNV információs irodája stb.). Az üzle
tekben, szolgáltatóhelyeken is többször kértek felvilágosítást (szerviz, bútorbolt, szak- 
szövetkezet, díszállat-szaküzlet, vetőmagbolt), ám gyakran hiába (pl. az eladók hiányos 
áruismerete vagy nem kellőképpen együttműködő attitűdje miatt). Viszont sok helyen 
könyvet ajánlottak, mintegy a könyves szakma spontán társadalmi propagandistáiként.

Tanulságok és javaslatok

Kutatásunk legfontosabb tanulsága, hogy szinte kimeríthetetlenül gazdag a minden
napi élet folyamán előforduló problémák köre. Mindazonáltal vannak sűrűsödési pontok, 
s ezeket nem árt figyelembe vennünk, ha bármiféle szolgáltatást akarunk kialakítani vagy 
fenntartani. Ha a könyvtár csak azokra gondol, akik úgyis felkeresik, minden jószándéka 
ellenére kívül reked a lakosság jelentős részének gondolkodási és cselekvési mechaniz
musán.

Másik, nem kevésbé fontos tanulság, hogy ezek a mindennapi problémák rend
szerint komplexek, bonyolult viszonyrendszer részeként fordulnak elő, így megoldásuk 
sem lehet egysíkú. Kutatásunk azokat a területeket is megmutatta, amelyeken a könyv
tárnak semmi vagy csekély szerepe lehet9 (pl. olyan problémák, amelyekben azonnal kell 
dönteni; amikor szükség van a problémával küszködő személy -  pl. a beteg -  személyes 
jelenlétére, egyedi tulajdonságainak szakértő ismeretére; amikor a valóság gyorsabban 
változik, mint ahogy azt a könyvtári források követni tudják; amikor az információn 
kívül a közvetlen gyakorlásnak, mozgások elsajátításának is nagy szerepe van; vagy amikor 
— könyvtári reprográfiai berendezés hiányában — az információforrás -  könyv, újság -  
részeit is felhasználják pl. a házi archívum számára). Nyilvánvaló, hogy a mindennapi 
életben jelentkező problémák megoldását nem lehet egyetlen intézménytől várni, hanem 
intézmények együttesére és együttműködésére van szükség. Ebben az intézményegyüttes
ben fontos helye lehet a könyvtárnak. Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában, de Skandináviában, az NSZK-ban és néhány más országban is kialakultak 
vagy kialakulóban vannak ezek az intézményegyüttesek.10 Magyarországon is létrejött 
egy sor olyan intézmény, amely alkalmas lehet rá, hogy egy ilyen intézményrendszer hasz
nos tagjává váljon, akkor is, ha önmagában esetleg nem tudná bizonyítani életképességét.
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A népművelők már tettek néhány kísérletet a lakossági információs szolgálat kifejleszté
sére,11 egyelőre nem meggyőző eredménnyel. Vigyázzunk, nehogy a sokkal nagyobb 
tárgyi-információs kapacitással rendelkező könyvtárak kimaradjanak a fejlődésből és a 
fejlesztésből !

Ügy hisszük, ez a kutatás is érzékeltetni tudta azokat az előnyöket, amelyeket a 
mindennapi élet, a problémák és a spontán tájékozódási szokások intenzívebb tanulmá
nyozása és az ezekből adódó igények kielégítése a könyvtárak fejlődésére hozhatna. 
A mi kutatásunk korlátozott méretei, a túlzottan kvalitatív beállítottság, valamint az az 
önként, de szükségtelenül vállalt korlátozás, hogy csak a könyvtárba járó lakosokat kér
deztük meg, csak felvillanthatták ezeket az előnyöket. További kutatásokra van szükség, 
elsősorban a következő irányokban:

— a problémák előfordulási gyakoriságának, arányainak meghatározása (kvantitatív 
vizsgálat);

— a nem könyvtárhasználók tájékozódási szokásainak, problémamegoldó mód
szereinek pontos leírása (esettanulmányok, önmegfigyelés, naplózás révén);

— annak vizsgálata, hogy a tájékozódás adott színvonala hogyan hat vissza a prob
lémamegoldás eredményességére, illetve

— az információhoz való egyenlőtlen hozzáférés mennyiben függ egy meghatáro
zott társadalmi csoportba tartozástól, és fordítva: ez az egyenlőtlen hozzáférés 
milyen mértékben okozza vagy növeli egyes csoportok hátrányait;

— az állományhiányok felderítése a mindennapi tájékozódás szempontjából fontos 
témakörökben (testápolás, divat, sportágak leírása, versenyszabályai, edzésmód
szerei stb.);

— a jelenlegi hazai tájékoztatási intézményrendszer (beleértve a művelődési háza
kat, a TIT-et, a reklámirodákat, a vevőszolgálatokat stb., stb.) működőképességé
nek elemzése a mindennapi információs igények szempontjából, s ennek nyomán 
egy átfogó fejlesztési koncepció kidolgozása;

— a közoktatás érvényes koncepcióinak, a tanterveknek és a tananyagnak az elem
zése abból a szempontból, hogy mennyire számolnak a mindennapi tájékozódási 
helyzetekkel, mennyire akarják, illetve képesek a diákokat előzetesen felkészí
teni (ismeretekkel és stratégiákkal) a gyakori problémahelyzetekre, a problémák 
önálló megoldására vagy a megfelelő források és intézmények rendeltetésszerű 
használatára.

Mindezek, de különösen az utóbbi pontok kidolgozása -  a problémák komplex 
természetének megfelelően — elképzelhetetlen a szakértők széles körének (könyvtároso
kon kívül népművelőknek, pedagógusoknak, orvosoknak, pszichológusoknak, reklám- 
szakembereknek, ifjúsági vezetőknek, kultúrpolitikusoknak stb.) bevonása és közre
működése nélkül.
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könyvtár katalógusában. (Advanced Technology -  Libraries, 1984. dec.)
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KÖNYVTÁR AZ ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

MEDNYÁNSZKY SÁNDOR

Előzmények

Annak, aki magyar nyelvű szakirodalmat keres a címben szereplő témáról, nem kell 
túlságosan nagy betűrengetegen átrágnia magát. A kérdésnek ugyanis egyelőre meglehetősen 
csekély irodalma van. Ennek oka egyrészt bizonyára az, hogy alig tíz éve kezdték meg 
működésüket az első összevont intézmények, a kifejezetten ilyen meggondolás alapján 
épített nagyobb egységek pedig még ennél is rövidebb ideje működnek. Tehát viszonylag 
kevés tapasztalatot lehetett korábban leszűrni. Másrészt viszont a könyvtáros szakma is 
észrevehetően várakozási álláspontra helyezkedett, s óvatosan várta a fejleményeket.

Ez utóbbi állításomra bizonyos fokig rímel Somorjai Ildikó írásának néhány sora: 
a művelődési intézmények közül ”a könyvtár a legnehezebben integrálható terület”, mert 
a többi művelődési intézménnyel szemben, a sikertelenség miatt, ”a könyvtárak nem 
kényszerültek megújulást elősegítő lépésekre.”* (Az állítás tartalmi vizsgálatába most ne 
menjünk bele, témánk szempontjából az idézet csak annyiban érdekes, amennyiben 
illusztrálja a könyvtárak sajátos helyzetét az integrált szervezetben működő oktatási és 
közművelődési intézmények között.)

Az évek során a komplex intézmények (más néven: nevelési központok, általános 
művelődési központok, ámk-k, kettős funkciójú intézmények stb. — a továbbiakban: 
ámk-k) száma nagymértékben megnőtt. A III. országos tanácskozásukon Egerben már 
180 különböző nagyságú intézmény képviselője volt jelen. A meglevő egységek helyzete 
stabilizálódott, eszköztárunk kiforrottabb lett, több helyen sokrétű, izgalmas kísérlet kez
dődött el. Egyre több konkrét tapasztalat halmozódott fel, s többek között a könyvtárak 
szerepének értékelésére is érdemes sort keríteni már csak azért is, hogy a továbbiakban az 
ámk-n belüli könyvtári munka menedzseléséhez, irányításához jól átgondolt kiindulási 
alapok álljanak rendelkezésre. Ehhez kívánok hozzájárulni néhány gondolattal, amelyeket 
részben a Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ könyvtárában (munkahelyemen) 
szerzett tapasztalatokra, részben pedig más intézményekben tett látogatásaimra alapozok.

A komplex művelődési intézmények első jelentkezése az angolszász és skandináv 
államokban, a század első negyedére tehető. Létrehozásukat mindenütt elsősorban gazda
sági szempontok indokolták. A terek többcélúsága, flexibilitása -  ötletes és ésszerű 
keretek között -  valóban jó használati feltételeket nyújthat. Ezen az úton vagy kisebb 
összegből lehet azonos funkcionális értékű, több intézményt befogadó épületet létre
hozni, vagy azonos összegből több funkció ellátását lehet finanszírozni.

♦SOMORJAI Ildikó: Intézmény az intézményben. Bp. 1984. OPI. 9 5 -1 1 9 .p..(Belső tanulmányok. 12.)
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Magyarországon a komplex intézmények kialakításának első szószólói építészek 
voltak. A hatvanas években építészmérnökök vetették fel külföldi példák nyomán a több
célú nevelési intézmények építésének gondolatát. Az elképzelések akkor kaptak igazán 
zöld utat, amikor megjelent az MSZMP 1974. márciusi határozata a közművelődésről. 
A határozat -  többek közt -  kimondja, hogy ”A fejlesztésben a meglevő adottságok 
mérlegelésével lehetőleg komplex intézmények (könyvtár, művelődési ház, iskola, film
színház, sportlétesítmények) együttesének létrehozása a fő cél.”

Nálunk ez ideig az oktatási és közművelődési funkciókat integráló komplex intéz
ményeknek két típusa alakult ki.

Az egyik típus kisebb településeken jö tt létre, ahol a személyi és tárgyi feltételek 
egyszerűen nem tették lehetővé azt, hogy egymás mellett több művelődési intézmény 
eredményesen működjön. A jelenlegi ámk-k zöme ebbe a csoportba tartozik. Kevés 
közöttük, amely új, e célra tervezett épületben működik, többségüknek régi, esetleg át
alakított, kiegészített épület jutott. A másik típusba néhány nagyobb egység tartozik. 
Ezek többnyire nagyvárosok új lakótelepein épültek fel, s tervezésükkor már figyelembe 
vették a komplexitás követelményeit.

A két csoporba sorolt intézmények jellegzetes problémái sok esetben azonosak vagy 
hasonlóak, azonban a nagyságrendi különbözőség érthetően tartalmi különbséget is jelent. 
Másként és más problémák jelentkeznek a 700 lelkes község, és megint másként egy 
60 000-res városrész ámk-jában. Ami minden esetben közös, az a komplexitás, azaz több 
funkció egyidejű és egymás melletti ellátása. Ez azt kívánja a korábban önálló intézmé
nyekként működő egységektől, hogy pozitívumként fogadják el önállóságuk megszűntét 
és más oktatási-művelődési funkciókkal (korábban önálló társintézményekkel) egy fedél 
alatt folyamatosan együtt munkálkodjanak a közös célok érdekében. Ez részben más, 
de mindenképpen összetettebb tevékenységet kíván az ámk-kba integrált könyvtáraktól.

A Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ könyvtára

Pécsett 1972 óta épül egy új városrész, amely teljes elkészültekor — a kilencvenes évekre 
— mintegy nyolcvanezer pécsinek ad otthont. A lakók száma már most meghaladja a 
negyvenezer főt. A hetvenes évek közepén a város vezetése úgy döntött, hogy a lakótelep 
kulturális igényeit elsősorban egy nagyméretű, összevont intézményegyüttes révén elégíti 
ki. Az első működő egységeket 1979-ben adták át, az utolsó épület -  a sportegység -  át
adására 1984 augusztusában került sor. Az elkészült együttesbe 3 bölcsőde, 3 óvoda, 
3 általános iskola (az egyik rövidesen középiskolává alakul át), középfokú kollégium, 
könyvtár, művelődési ház, sportégység, étterem kapott helyet. A mintegy 700 alkalma
zott 4000 gyermekkel foglalkozik, a lakóhelyi közművelődés keretében pedig az egész 
lakótelepet szolgálja.

A könyvtárat a központi épület legfelső szintjén helyezték el U alakú, 1000 m2-es 
térben. Bár ez az elhelyezés több szempontból nem szerencsés, mindazonáltal a funkciók 
telepítésével és a berendezéssel sikerült a könyvtár egységét és az egyes szolgáltatásokat 
befogadó részek viszonylagos izoláltságát megteremteni.
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A nevelési központ l'-alakú épülete

A könyvtár négy jól elhatárolt egységre oszlik: szabadpolcos könyvkölcsönző térre, 
olvasóövezetre (a kézikönyvtárral), gyerekkönyvtárra és fonotékára. Az utóbbi 50 lehall
gatóhelyen egyszerre 20 különböző program vételére nyújt lehetőséget. A négy könyvtári 
övezetet irodasor egészíti ki.

A könyvtár állományának kialakítása 1981-ben kezdődött és 1982 őszén mintegy 
20 000 kötettel megindultak a szolgáltatások, mind a Nevelési Központ részlegei, mind 
pedig a lakótelep részére. Ez a meglehetősen csekély felkészülési idő (nem egészen két év) 
kemény, jól összehangolt munkát igényelt. A helyzet annyiban volt szokatlan, hogy az új 
könyvtár nem tartozott szorosan egyetlen, már meglevő könyvtári ellátó rendszerhez sem, 
hanem a nulláról indulva kellett kialakítani egy elfogadható választékot nyújtó gyors 
ütemben növekedő gyűjteményt. Ez manapság viszonylag ritka, de szakmailag nagyon 
érdekes munka volt. Eredményessége -  a gyűjtőkör szakszerű kialakítása mellett -  első
sorban a beszerzési források felkutatásán és kihasználásán múlott. Célunk az volt, hogy 
a könyvtár már az induláskor rendelkezzék a tudományok és művészeti ágak minden 
területén az alapvető tájékozódást biztosító könyvanyaggal.

Az elmúlt két teljes év azt mutatja, hogy az erőfeszítések eredménnyel jártak. 
Az 1984. decemberi állapot szerint a könyvtár több mint 40 000 kötet könyvvel rendel
kezett, az 5200 beiratkozott olvasó 77 000 könyvet kölcsönzött. A fonotéka 20 000 
látogatója pedig 15 000 hangzó dokumentumot hallgatott. (Egy hanglemezt, kazettát 
egyszerre többen is hallgathattak.)
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PECS, APACZAI NEVELESI KÖZPONT KÖNYVTARA
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E számok mellett fontos annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a könyvtár hogyan 
illeszkedett be a széles spektrumú, mammut-együttesbe, milyen módon próbálta elfogad
tatni, hasznossá tenni magát.

A komplex intézmények könyvtárainak általában kettős funkciót kell ellátniuk; 
azonban a nagyobb együttesek, így a pécsi Nevelési Központ könyvtára esetében is, hár
mas funkcióról beszélhetünk. Ezek a következők:

— iskolai és gyerekkönyvtári funkció;
— közművelődési (lakótelepi) funkció;
— a Nevelési Központban folyó tudományos kísérletek információs igényeinek 

kielégítése.
Az első funkció ellátásának legjellemzőbb vonása, hogy itt egyesülnek az iskolai 

könyvtári és a gyerekkönyvtári feladatok. Hasonló a helyzet a fonotékában is, amely 
jelentős részt vállal az iskolai énekórák megtartásában. Ezeket a munkákat külön csoport 
végzi, a csoport valamennyi tagja rendelkezik pedagógiai végzettséggel és gyakorlattal.

A közművelődési könyvtári funkció ellátása minden tekintetben azonos a lakótelepi 
В-típusú könyvtárak hasonló tevékenységével. A különbség legfeljebb annyi, hogy egy
részt az olvasószolgálati adminisztrációt a szokottnál jobban terheli a gyerekek intenzív 
könyvtárhasználata, másrészt az átlagosnál nagyobb gyarapításból fakadóan több a fel
dolgozó munka.

Az intézmény dolgozóiból és kisebb részben külső szakemberekből álló, mintegy 
hetven főnyi kutatógárda végez elsősorban pedagógiai, pszichológiai és mentálhigiénés 
kísérleteket és vizsgálatokat. Információigényüket részben közvetlenül, részben könyvtár- 
közi együttműködéssel elégítjük ki. Folyóiratanyagunkat havonta megjelenő, annotált 
tájékoztatóval, illetve alkalmanként szakirodalmi szemlével népszerűsítjük az intézmény 
dolgozói között.

Tanulságok

Pécsett, a napi munkában szerzett, s számos ámk meglátogatása során, különböző 
szakterületeket képviselő szakemberekkel folytatott megbeszélések révén szerzett tapasz
talatok tanulságait az alábbiakban igyekszem összefoglalni.

Még egy meglehetősen vázlatos vizsgálódás során is óhatatlanul felvetődik a kérdés, 
miben azonos és miben más az ámk-k könyvtárainak munkája az önálló intézményként 
működő könyvtárak tevékenységéhez képest.

Azonosságok:
-  alapvető különbségeket nem találunk, hiszen ugyanazon könyvtári rendszer 

tagja;
-  az ámk könyvtárának munkája is a könyvtári hagyományokon, a kimunkált 

könyvtári módszereken alapszik;
-  mindarra képesnek kell lennie, amire az iskolai és a közművelődési könyvtárak 

képesek.
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Eltérő vonások:
— többoldalúság (az összetett funkciórendszer kihat többek között a személyzeti 

politikára; valamennyi könyvtárosnak vagy legalábbis többségüknek szüksége 
van pedagógiai képesítésre is);

— rugalmas munkaszervezet (különböző funkciók és igények kielégítésének szük
sége időről-időre más tevékenységet tesz hangsúlyosabbá s ez az átlagosnál 
flexibilisebb munkaszervezetet kíván);

-  alkalmazkodóképesség (mivel nem egynemű közegben dolgozik, nélkülözhetet
len a dinamikus kezdeményezőkészség, a társintézmények ismeretanyagának, 
problémáinak naprakész ismerete),

-  versenyszellem (az ámk-kban dolgozó könyvtáros kezdeményezőképessége, haj
landósága az igények felderítésére és készsége a kielégítésükre. ”E1 kell adnia” 
a használóknak a könyvtár szolgáltatásait, ami nem könnyű dolog, hiszen ese
tenként ’’vonzóbb” részlegek konkurenciájával kell megküzdenie).

Mindenütt a világon gazdasági előnyökkel indokolják a komplex intézmények ki
alakítását. Véleményem szerint is ez a legfontosabb előny a könyvtári ellátás szempont
jából. A mi tapasztalatunk is azt mutatja, hogy a ”hét szűk esztendő” időszakában is 
lehetőség volt egy teljesen új könyvtár és gyűjtemény létrehozására. Nem volt és ma 
sincs lényeges anyagi akadálya a kitűzött célok megvalósításának. Ez elsősorban nem a 
kiemelt intézményi státusznak tudható be, hanem annak, hogy a 14 különböző részleg 
költségvetéséből szükség esetén mindig akad valahol könyvtári célra átcsoportosítható 
összeg.

Feltétlenül az előnyök közé kell számítani, hogy a komplex intézményekben adott 
egy olyan használói bázis (dolgozók és tanulók), amely permanensen igényli a különböző 
könyvtári szolgáltatásokat. Erről az alapról kiindulva könnyebb az ellátandó terület 
egészével is gyümölcsöző kapcsolatokat kiépíteni.

A könyvtári dolgozóknak több alkalmuk van egyéni képességeik kibontakoztatá
sára úgy is, hogy bekapcsolódnak valamely társrészleg munkájába. A tanári képesítéssel 
rendelkezők helyettesítést vállalhatnak az iskolákban, a fonotéka zenetanárai az óvónő
ket hangszerre oktathatják, a könyvtárosok aktív tagjai lehetnek a különféle szakmai 
közösségeknek.

Ami a hátrányokat illeti, véleményemet nem egyetlen intézményben szerzett, ha
nem több helyről gyűjtött tapasztalatokra alapozom. Hátrányok helyett talán helyesebb 
volna olyan lehetőségeket mondani, amelyek a könyvtárakra nézve negatív következmé
nyekkel járhatnak, s ezért ajánlatos időben felfigyelni rájuk és elkerülni őket. Ilyenek 
a következők:

Mindinkább elterjed a szakmai közvéleményben az a felismerés, hogy a nagy, 
különböző alapfunkciókat egyesítő ámk-k hatékony irányításának nincs országosan ki
alakult modellje. Márpedig ennek hiányában sok az esetlegesség az irányításban, s ez nem 
kedvező a szisztematikus munkát végző könyvtárakra.

Az ámk-k vezetésének egyensúlyoznia kell egyrészt a különböző ’’műfajú” részlegek 
között, másrészt a részlegeken belül a különböző funkciók ellátása között. Vannak olyan 
intézmények, ahol aránytalanul jobban preferálják az iskolával kapcsolatos könyvtári
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munkát, mint a lakossághoz szóló szolgáltatásokat, vagy a látványosabb foglalkozásokat 
és rendezvényeket, mint az alapozó jellegű könyvtári tevékenységeket. Az ilyen vezetői 
magatartás mögött nem tudatosan vallott értékítélet áll; a háttérben az a tény húzódik 
meg, hogy az ámk csúcsvezetése szinte kizárólag az iskolákból érkezett, nemigen talál
ható közöttük közművelődési szakember, különösen nem könyvtáros.

Nagyon kell vigyázni arra, hogy az ámk könyvtárát tartalmas szakmai kapcsolatok 
fűzzék a könyvtárügyhöz, egy adott megyei közművelődési könyvtári hálózathoz. (Nem 
jelent ez problémát azokban a megyékben, amelyekben ugyanez az intézmény látja el a 
hálózati központi feladatokat mind a közművelődési, mind az iskolai könyvtárak terén.) 
Ellenkező esetben ugyanis az ámk könyvtárosai elmaradnak a továbbképzésekről, tapasz
talatcserékről, kikerülnek a szakmai vérkeringésből, elesnek a naprakész információtól, 
s idővel kialakulhat az ’’integrációs beltenyészet” állapota.

Előfordulhat, hogy az új intézmény mindenáron bizonyítani akar, és ezért lehető
ségein felül vállal feladatokat. Ennek következménye lehet a könyvtár helyiségeinek 
túlzott igénybevétele, esetenként a könyvtári alaptevékenység rovására. A könyvtári terek 
előadóteremként való rendszeres használata akkor sem igazolható, ha a könyvtár viszony
lag jobb, esztétikusabb elhelyezéshez jutott, más túlzsúfolt részlegekkel szemben.

Az intézményi integráció ’’testközelében” még irritálóbb hatásúak a pedagógusok 
kedvezőbb anyagi és munkafeltételei a többnyire szintén tanári képesítéssel is rendelkező 
könyvtárosok számára. Gondoljunk csak az 1984. szeptemberi pedagógus bérrendezésre, 
a túlórák lehetőségére, a bérrendszerbe beépített pótlékokra, a kedvezőbb munkaidő
beosztásra, a lényegesen több szabadságra. Ha más nem, de a gyerekek óriási forgalma és 
az intenzív gyerekfoglalkozások, s amit mindez jelent: az iskolai oktató-nevelő munkában 
való szerves integrálódás az ámk-k könyvtáraiban föltétlenül indokolttá teszi a könyv
tárosok bérezésének és szabadságának közelítését az ugyanazon intézményben dolgozó 
pedagógusokéhoz.

* * *

Az elmúlt évtizedben egy olyan új művelődési intézménytípus alakult ki nálunk is, 
amelyben mindenképpen helye van a könyvtárnak, mégpedig mint alapszolgáltatást 
nyújtó intézménynek. Az ámk-kban dolgozó, különböző szakemberekben az a meggyőző
dés alakult ki, hogy a korábban önálló intézmények közül elsősorban a könyvtárak tevé
kenységében érzékelhető leginkább az integráció nyújtotta újszerű kapcsolat előnyös 
hatása. Az intézmény nagyságától és az integrált egységek számától függetlenül az iskola 
elsőként a könyvtárral alakított ki együttműködést, s a könyvtár lehetőségeit kihasználva, 
tudott tartalmilag is újat hozni. Ha pedig ez így van, akkor erre a lassan kétszáz intéz
ményre a könyvtárügynek érdemes odafigyelnie, általános és speciális problémáikhoz 
szervezett formában, az eddiginél nagyobb elméleti és gyakorlati segítséget adni.

Az ámk -  s ezt már sokan mondták -  biztosan nem csodaszer a közoktatás és a 
közművelődés műiden gondjára, bajára, de egyike az életképes kezdeményezéseknek ezen 
a sokszínű palettán. Érdemes a könyvtárosoknak is jelentőségéhez mérten foglalkozni 
vele.
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VANKÓ Ildikó: A nevelési központ korszerűsége. = Kultúra és közösség. 1975. 2.évi'.. 4.sz. 31-39.p. 
VÉSZI János: Alfa születik. Bp. Tankönyvkiadó. 1980. 193 p.

GÉPESÍTI KATALÓGUSÁT a párizsi Bibliothèque Nationale is; a Geac kanadai számító
gépesítési vállalat végzi a munkát, 1,5 millió dollárért, egy francia szoftvercéggel és a 
könyvtár dolgozóival együtt. 1984 nyarán kötötték meg a szerződést, 1986 végére akarják 
üzembe helyezni az adatbázist. (Advanced Technology -  Libraries, 1984. júl.)

BŐVÜL A CONSER program. -  A Kongresszusi Könyvtár keretében működő CONSER 
(CONversion of SERials) adatbázis 400 000, az USA és Kanada könyvtáraiban található 
időszaki kiadvány adatait tartalmazza. Most kiépítik kapcsolatait a két ország fontosabb 
indexelő-referáló szolgáltatásaival: 1. biztosítják, hogy minden cím meglegyen benne, 
amelyet ezek a szolgáltatások feldolgoznak; 2. jelzik, hogy melyik cím melyik szolgálta
tásban szerepel; 3. közük a szolgáltató szervekkel az illető címek szabványos azonosító 
adatait, a hivatkozások egységesítése érdekében. -  Hasonló eljáráshoz folyamodott az 
NSzK folyóirat-adatbankja, a Zeitschriftendatenbank (ZDB) is. (Newsletter of the IFLA 
Section on Serial Publications, 1984. nov.)
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A MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

1 9 8 3 - 1 9 8 4

TAKÁCS MIKLÓS

A Tanács által tárgyalt témák többsége a változatlanul időszerű könyvtári együtt
működés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Emellett ju to tt arra is idő, hogy 
néhány aktuális, nem átfogó, de több helyen egyszerre jelentkező (gazdálkodási, szerve
zeti stb.) gondot a tanácsülés megvitasson. (Igaz, ez az idő nem volt mindig annyi, ameny- 
nyit egy-két fontos, gyorsabb intézkedést érdemlő közös ügy alapos megtárgyalása meg
kívánt volna.)

Az elmúlt két évben -  időbeni sorrendben -  a Tanács az alábbi napirendeket 
tárgyalta:

Veszprém, 1983. május 23-24.
-  Az iskolai és a közművelődési könyvtárak együttműködése. (Ea.: Lengyel 

Sándor.)
-  A Kulturális Alap, Közművelődési Alap megyék közötti felosztása. (Ea.: Sárdy 

Péter.)
-  A devizás folyóiratok megrendeléséről készült felmérés ismertetése. (Ez.: Sárdy 

Péter.)
-  Múzeumi és levéltári könyvtárak helyzetéről. (Ea.: Cholnoky Győző.)
-  A különböző rétegek (honvédség, betegek, elítéltek stb.) közművelődési könyv

tári ellátása, a tanácsi könyvtárak tennivalói. (Ea..Bereczky Lászlóné.)

Salgótarján, 1983. szeptember 15-16.
-  A tanácsi és a szakszervezeti könyvtárak együttműködésének lehetőségei. (Ea.: 

Bosnyák Péter, SZOT.) -  A napirend tárgyalásán részt vettek a megyei tanácsok 
művelődési osztályainak könyvtárügyi előadói és az SZMT központi könyvtárak 
meghívott igazgatói is.

-  A KMK keretében tervezett 15-18 éves korúak kultúráját felderíteni szándé
kozó olvasásszociológiai vizsgálatról. (Ea..Nagy Attila.)

-  A hangos könyvek és a tanácsi könyvtárak tennivalói. (Ea.: Skaliczki Judit.)

Budapest, 1984. április 18-19. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi 
Könyvtára.

-  A területi (regionális) könyvtári együttműködés helyzete. (Ea.:Fogarassy Miklós.)
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-  A társadalomtudományi szakirodalmi szolgáltatások és használóik a megyei 
könyvtárakban. (Ea. -.Nagy Lajos.)

-  A Kulturális Alap és a Közművelődési Alap megyék közötti felosztása. (Ea.: 
Soron László.)

-  A MKKE Központi Könyvtárának megtekintése.

Budapest, 1984. december 19. MM Vezetőképző és Továbbképző Intézete.
-  Az MM ajándékaként a közművelődési könyvtárak számára készített hangos 

könyvek” elosztásának ünnepélyes kihirdetése. (Ea ..Juhász Jenő és Bódi István, 
a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára.)

-  A gyermekkönyvtári ellátás aktuális szervezeti kérdései. (Az MKE Gyermek- 
könyvtári Szekciójának ajánlásai. Ea.: Pápainé Kemenczey Judit, Fogarassy 
Miklós.)

-  A Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának OKT által tervezett ügyrendje. (Ea.: 
Papp István.)

A napirendek áttekintése meggyőzően mutatja, hogy a Tanács elé került előterjesz
tések élő, többségében az egész könyvtári rendszert érintő problémákat tártak fel. Az egy
séges állásfoglalást elősegítő vitákat hasznosan egészítették ki azok a tájékoztatások, érté
kelések, gyakorlatias javaslatok és ösztönzések, amelyeket az irányító szervek adtak igaz
gatási, pénzügyi, szervezeti és olvasómozgalmi témákban.

A Tanács különösen nagy érdeklődéssel fogadta az iskolai, valamint a szakszervezeti 
könyvtárhálózatokkal történő együttműködés gondjait és eredményeit taglaló vitaindító
kat. Az iskolai könyvtárhálózatot illetően a hozzászólók többsége szenvedélyesen hang
súlyozta az együttműködés fontosságát. A vita során bebizonyosodott, hogy a megyei 
könyvtárak nem valamiféle ’’egységesítési” vagy ’’integrációs” divatból sürgetik az együtt
működést, hanem abból a felelősségteljes alapállásból, hogy az iskolai korosztályok 
könyvtári ellátásában, -  ha akarjuk, ha nem — mindenképpen osztozni kell. Az ’’osztoz
kodásban”, a tennivalók sorrendjének felelős kijelölésében azért is nagy a közművelődési 
hálózat szerepe, mert -  ahogy ez az előadásban is elhangzott -  és ahogy változatlanul 
mindennapos tapasztalat — az iskolai könyvtárak helyzete igen gyenge, a működési és 
személyi feltételek hiánya nyomasztóan szembeötlő, és az OPKM-ben is úgy látják, hogy 
”az iskolai könyvtárak helyzetének lényeges javulására csak hosszabb távon kerülhet sor” .

A szakszervezeti és a tanácsi könyvtárak viszonyát, együttműködését elemezve az 
előadó és a tanács tagjai is ismertették azokat az eredményeket, amelyeket a magyar 
könyvtárügy az utolsó évtizedekben, az ММ-SZOT megállapodásokat követően ezen a 
téren elért. A munkahelyi ellátás, a kezdő olvasókhoz való hozzáférés” fontosságát el
ismerve a Tanácsülés rámutatott arra, hogy a lehetőségekhez és a szükségletekhez képest 
az együttműködés számos formáját még nem használjuk jól ki, többször történik össze
hangolatlan fejlesztés, a kölcsönösen elaprózott, néha aránytalanul tagolt, párhuzamos 
hálózati ’’végpontok” gazdaságtalanul és kevésbé hatékonyan működnek.

Az igazgató tanács 1984 áprilisában két igen alapos, részletesen dokumentált tanul
mányt vitathatott meg. Az egyiket hét megyei könyvtárban végzett előzetes felmérés és
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személyes tájékozódás alapján Sz. Nagy Lajos fogalmazta meg a társadalomtudományi 
szakirodalmi szolgáltatásokról, a társadalomtudományi információ iránti igényekről, a 
tájékoztató apparátusok helyzetéről.1" A Tanács tagjai helyi példákkal támasztották alá 
az előterjesztés reális, elgondolkoztató és tettekre ösztönző megállapításait. Élénk és tar
talmas vitában alakult ki az a továbblépést szolgáló kívánság, hogy a megyei könyvtárak 
tudatosabban és tervszerűbben építsék ki a tájékoztató apparátusukat, folyamatosan 
pótolják a gyűjtemények hiányait és készüljenek fel a központi szolgáltatások fogadására 
és közvetítésére. Ez utóbbi kívánalom abban a helyes megközelítésben kapott nyomaté
kosan hangsúlyt, hogy az információs rendszerek központi szolgáltatásainak kiépítése 
nélkül, a korszerű gépi információellátás megteremtése nélkül a megyei könyvtárak ez- 
irányú törekvései csak meddő kísérletek maradnak.

A másik tanulmányt a KMK szakfelügyeleti vizsgálataira alapozva Fogarassy Miklós 
készítette a területi (regionális) együttműködés helyzetéről. Az alapos és részletes helyzet- 
elemzést intézkedési javaslatok egészítették ki. A vita résztvevői megerősítették, hogy a 
regionális együttműködésben lényeges különbségek alakultak ki az egyes régiók között. 
Ennek okait részletezve a tanácsülés azt javasolta a központi irányításnak, hogy koncent
rált támogatás (országos és helyi) megszervezésével, a régióközpontok határozott és egy
értelmű kijelölésével, a kreatív és kezdeményezd tevékenység számonkérésével törekedjék 
az indokolatlan különbségek, a színvonalbeli eltérések csökkentésére. Bár elhangzottak 
kritikus és aggályos megjegyzések, mind a kötelespéldány elosztási gyakorlatot, mind a ki
jelölt régióközpontokat, mind a jogi szabályozottságot illetően, abban mindenki egyet
értett, hogy — a gazdasági-infrastrukturális háttér létrejöttével és a működési feltételek 
egyidejű megteremtésével -  a könyvtárak regionális együttműködésében a magyar könyv
tárügynek hatalmas tartalékai vannak.

A Tanács az 1984. decemberi ülésén foglalkozott ügyrendjének módosításával. 
A kérdés azért került napirendre, mert az OKT elnökségének kezdeményezésére, — és az 
eltelt időszakban bekövetkezett változásoknak megfelelően -  célszerűnek látszott az ügy
rend felfrissítése. A sokoldalú vitát a tanácsülés azzal zárta le, hogy -  a vitában elhang
zottak figyelembevételével -  a tervezett ügyrend néhány pontjának végleges megfogalma
zását Kenyéri Katalinra és Román Lászlónéra bízta, felkérve őket arra, hogy a következő 
tanácsülésre az ügyrendet teijesszék a tagság elé.

A beszámolási időszakban -  1983 szeptemberében — a Tanácsban tisztűjításra is 
sor került. A Tanács salgótarjáni zárt ülésén Arató Attilát saját kérésére, -  fáradhatatlan 
tevékenységét megköszönve és elismerve -  felmentették elnöki tisztsége alól, és egy
idejűleg négy évi időtartamra egyhangúlag megválasztották Takács Miklóst a Tanács 
elnökének.

Ugyancsak a beszámolási időszakban kényszerültünk búcsút venni az elhunyt 
Horváth Gabriellától, a nyíregyházi könyvtárigazgatótól és Szurmay Ernő szolnoki könyv
tárigazgatótól, aki nyugdíjba vonult.

A Megyei Könyvtárigazgatói Tanács új tagjai: Kóger Tamás (Tatabánya, Megyei 
Könyvtár), Szűcs Imre (Nyíregyháza, Megyei Könyvtár), Horváth Károly (Szolnok, 
Megyei Könyvtár).
•Nagy Lajos, Sz.: Társadalomtudományi szakirodalmi szolgáltatások és használóik. Hét megyei könyv 

tár adatai és tapasztalatai alapján. Könyvtári Figyelő. 1985. 31 .évf. l.sz. 53-64.p.
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A SZAKSZERVEZETI KÖZPONTI KÖNYVTARAK 
IGAZGATÓI TANACSANAK MUNKÁJÁRÓL 

1 9 8 3 - 1 9 8 4

SEREGI ISTVÁN

A Szakszervezeti Központi Könyvtárak Igazgatói Tanácsa munkájáról szóló leg
utóbbi beszámoló (Könyvtári Figyelő, 1983. 29.évf. 4.sz.) címe az 1981-1982. évet 
jelöli, de valójában már az 1983. év első üléséről is tájékoztat. Ezért most a második, 
őszi, a veszprémi SZMT Központi Könyvtárban tartott tanácskozással kezdem beszá
molómat.

Az ülés első napirendi pontja Fogarassy Miklós beszámolója volt az országos hatás
körű könyvtárak azon szolgáltatásairól, amelyek a szakszervezeti könyvtárak munkáját is 
segíthetik, illetve amelyeket a szakszervezeti könyvtárosoknak is célszerű igénybe venni. 
A tájékoztató kapcsán hangzott el, hogy továbbra is szorgalmazni kell a szakszervezeti és 
a vállalati szakkönyvtárak integrálását ott, ahol erre már megértek a feltételek, de azokat 
módszertanilag gondozni is kell. Mint kívánalom vetődött fel, hogy a szakirodalmi ellátás 
érdekében az SZMT Központi Könyvtáraknak a regionális könyvtárakkal kell a kapcsola
tot kiépíteniük. Külön hangsúlyt kapott a könyvtárközi kölcsönzési lehetőségek fokozot
tabb kihasználása.

A második témakör előadója Gereben Ferenc volt. Előadásának címe: A könyvtári 
olvasók száma csökkenésének okai, az olvasási szokások alakulása, várható tendenciái. 
Nem először foglalkoztak a szakszervezeti könyvtárigazgatók ezekkel a kérdésekkel. 
Ez alkalommal az olvasásszociológus erősítette meg azt, amit a könyvtárosok a minden
napi gyakorlatban már hosszabb idő óta tapasztalnak. Nevezetesen, hogy minden kulturá
lis szabadidős tevékenység csökkent (kivétel a rádiózás és a televíziózás), ezzel szemben 
nagyon megnőtt a háztájira, a második gazdaságra fordított idő. A televíziózással össze
hasonlítva: a könyvolvasásra naponta szánt idő hatszorta kevesebb, mint a tévénézésé. 
Még nyitottabbá kell tenni a könyvtárakat, az igénykeltéssel többet kell foglalkozni és a 
már meglevő igények kielégítésére még nagyobb gondot kell fordítani. Könyvbarát körök 
működtetésével, irodalmi rendezvényekkel is segíteni kell az ízlés formálását, szélesíteni 
kell a szolgáltatásokat, például a videózásból adódó lehetőségekkel is jobban kell élni. 
Törekedni kell, hogy minden nagyobb (önálló) szakszervezeti könyvtárnak legyen video 
felvevő és lejátszó apparátusa.

A következő napirendi pont tárgyalásakor a tanács kategorikusan leszögezte, hogy 
addig kell beszélni a könyvtárak közötti együttműködésről, amíg meg nem valósul. Ebből 
indult ki az Igazgatói Tanács, amikor harmadik napirendként ”A közművelődési könyvtá
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rak közötti együttműködés fejlesztése a SZOT elnöksége 1980. szeptember 29-i határoza
ta alapján” c. vitaanyagot Komoróczy Alajosné előadásában előterjesztette. A már szinte 
természetes tanácsi és munkahelyi szakszervezeti könyvtárak közötti kooperáción túl 
hangsúlyt kapott a szakszervezeti és a vállalati szakkönyvtárak együttműködése, integrá
ciója, az egészségügyi intézmények szakszervezeti betegkönyvtárai közti együttmunkál- 
kodás.

Felmerült, hogy az integráció érdekében 800 -900-as vállalati létszámra kellene le
szállítani az önálló könyvtár működésének kritériumát (az Irányelvek szerint minimum 
1500 dolgozót foglalkoztató üzemben működhet önálló könyvtár). Így már ezekben az 
üzemekben is létre lehetne hozni az integrált szakszervezeti és szakkönyvtárat főfoglal
kozású könyvtárossal, természetesen önálló helyiséggel és megfelelő beszerzési kerettel. 
Ezekben a könyvtárakban természetesen nagy szerepet kap a műszaki-gazdasági tájékoz
tatás és a dokumentációs tevékenység. Szükséges, hogy a szakmai irányító, felügyeleti 
szervek mielőbb döntsenek az integrált könyvtárak hálózati hovatartozásáról. A Könyv
tárigazgatók Tanácsa véleménye szerint a kettős funkciójú könyvtáraknak a szakszervezeti 
hálózathoz tartozása a legindokoltabb, mert így a munkahelyi szakkönyvtárak is (mint 
integrált egységek) területileg szerveződnének hálózati rendszerbe. Jelenleg ugyanis ezek 
a közepes vagy kisebb vállalati szakkönyvtárak, ha valamely hálózat tagjaként működnek 
is, elhanyagoltak, szakmailag senki sem foglalkozik velük. E kisebb könyvtárak már kies
nek a hálózati központok látószögéből.

Azt is meg kell határozni, hogy például kinek a kötelessége az egyesített könyv
tárak működési feltételeinek megteremtése, a könyvtárosok képzése és továbbképzése. 
Az lenne egyébként az ideális, ha a könyvtáros az adott vállalat, gyár, üzem termelési 
profiljának megfelelő szakképesítésű (legalább technikus) dolgozója lenne, elég nagy 
szakmai gyakorlattal, s ehhez szerezné meg a könyvtárkezelői képesítést lehetőleg egy 
szakkönyvtári intézményben.

A könyvtárak közti együttműködés problémakörébe tartozik az ágazati szakszerve
zetek budapesti székhelyű központi könyvtárainak és a szakmaközi jellegű SZMT köz
ponti könyvtárak együttműködése.

A kialakult szakszervezeti könyvtári hálózati elvtől eléggé eltérő tendencia ütötte 
fel a fejét. Vannak szakmák, melyek a fővárosból próbálják a vidéki könyvtárakat is mód
szertanilag irányítani. A szakmai szakszervezetek önállóságának messzemenő figyelembe
vételével kell azt a problémát rendezni, úgy, hogy az ésszerű, gazdaságos, bevált hálózati 
felépítés ne boruljon fel.

A Tanács amellett foglalt állást, hogy a szakszervezeti közművelődési és a beteg
könyvtárak egyesítésére szükség van, de ehhez az kell, hogy az arra illetékesek kiadják 
e könyvtártípus szervezeti és működési szabályzat-tervezetét, minta-szabályzatát, konkré
tan megfogalmazva benne a működési alapelveket. Egy-egy gyógyintézményben annak 
kell továbblépnie a fejlesztés érdekében, aki már lépéselőnyben van. Mindegy, hogy ez a 
tanácsi könyvtár, vagy a szakszervezeti könyvtár, lényeg, hogy a betegek is, a dolgozók is 
könyvhöz jussanak.

Végül a szakszervezeti és a tanácsi könyvtárak közti együttműködésről, munka- 
megosztásról az volt a vélemény, hogy a lehetőségeket jobban ki kell használni, mindkét
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fél legyen felelős a feltételek biztosításáért és természetesen a vállalt kötelezettségek telje
sítéséért is.

Az Igazgatói Tanács következő ülését 1984. június 19-20-án tartotta Kecskeméten, 
az SZMT székházban. Ezen a kétnapos tanácskozáson öt napirendi pont szerepelt. Először 
a gazdaság, a gazdálkodás és a kultúra kapcsolatával foglalkozó előadás hangzott el, majd 
Drucker Tibor, a Könyvértékesítő Vállalat igazgatója szólt a könyvtári ellátás gondjairól, 
a könyvszakma elmaradt infrastruktúrájáról, az eladhatatlan könyvkészletekről, amelyért 
valószínűleg nemcsak a könyvértékesítést, hanem a könyvkiadást is el lehet marasztalni. 
Azt tényként ismertette, hogy a szakszervezeti könyvtárak 1983-ban 10%-kal kevesebb 
könyvet vettek (értékben), mint az előző évben. Példányszámban viszont többet vásárol
tak. Ennek magyarázata, hogy az olcsóbb kiadású, fűzött könyveket vették a szakszerve
zeti könyvtárak. Hogy mikor fogja tudni a vállalat megvalósítani az előrendelési rendszer 
bevezetésére vonatkozó tervét, arra vonatkozóan semmi bizonyosat nem tudtak meg a 
könyvtárigazgatók.

A második napon ”Az 1971-es gyűjtőköri irányelvek érvényesülése a szakszervezeti 
könyvtárak állománygyarapító tevékenységében” című, Hubay László által készített 
összeállítást vitatta meg a Tanács. A résztvevők megállapították, hogy a szakszervezeti 
könyvtárak részére 1971-ben megjelentetett gyűjtőköri irányelvek jó szolgálatot tettek, 
alapvetően jól orientálták a könyvtárakat. Az már nem az Irányelvek hibája, hogy a 
könyvtárosok olykor-olykor nem vették figyelembe útmutatásait és még sokat kell javí
tani az állománygyarapításon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy új gyűjtőköri irányelvek 
kiadására lenne szükség. A SZOT elnökségének 1980. szeptember 29-i határozata ”A szak- 
szervezeti könyvtárak tartalmi fejlesztésének alapelvei, szervezeti és működési rendszere”, 
valamint a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Osztályának irányelvei: ”A szakszer
vezeti könyvtárak egyes típusainak feladatai és működési feltételei” meghatározzák az 
állománygyarapítási tennivalókat is. Ezen kívül elkészült minden önállóan szerzeményező 
könyvtárnak a szervezeti és működési szabályzata, ezekben rögzítik az adott könyvtár 
gyűjtőkörét is. A gyarapításban segít az Üj Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó 
is, ennek ajánlásait azonban alkalmazni kell az egyes könyvtárak sajátos feladataihoz, 
illetve olvasói rétegeihez.

Ezután Skaliczki Judit tartott előadást az audiovizuális dokumentumok szerepéről 
a szakszervezeti könyvtárakban. Az-anyagi lehetőségek ugyan korlátozottak, de nagy terv- 
szerűséggel meg kell kezdeni e dokumentumtípusoknak a gyűjtését is.

Végül Kenyéri Katalin tájékoztatta a résztvevőket a könyvtári adatszolgáltatás kor
szerűsítéséről, a jelentések számítógépes feldolgozásáról. Azóta minden hálózat elkészí
tette 1985 januárjában az új követelményeknek megfelelő módon a statisztikai jelentését 
az 1984-es évről. Azt hiszem,különösebb nehézség és hiba nélkül. Az értekezlet megállapí
totta, hogy az új statisztikai rend valóban megkönnyítette a hálózati központok munkáját. 
Egy probléma merült fel, nevezetesen az, hogy a szakmák szerinti bontást külön megren
delésre és később lehet csak megkapni és most is csak külön fizetség ellenében.

Az 1984-es évi második igazgatói tanácsülésnek a KPVDSZ budapesti központja 
volt a gazdája. Először Agárdi Péter, az MSZMP KB tudományos, Közoktatási és Kultu
rális Osztály alosztályvezetője irodalmi életünk időszerű kérdéseiről tartott előadást,
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amelyet konzultáció követett. Ezután Kazimity György, a Népszava Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat igazgatóhelyettese mutatta be a vállalat kiadványait, hangsúlyozva a szakszerve
zeti könyvtárak szerepét a szakszervezeti irodalom gyűjtésében és hasznosításában.

összegezésül: az elmúlt két évben a Tanács munkája rendszeres volt, olyan fontos 
kérdések kerültek megtárgyalásra, amelyek befolyásolhatják a szakszervezeti könyvtárak 
jövőjét javíthatják munkájukat.

SZOFTVERT IS KÖLCSÖNÖZ a minneapolisi Városi Könyvtár (legföljebb 1 hétre, leg
alább napi 60 centért). Állománya egyelőre 120 tétel, a kölcsönzések száma nem egészen 
fél év alatt 532. Az állomány egyharmadát a játékok teszik ki, ezekre jut a kölcsönzési 
forgalom fele; jelentős még az üzleti és szövegfeldolgozási, az óvodai nevelési és az iskolai 
oktatási szoftver aránya. (Advanced Technology -  Libraries, 1984. okt.)

AZ UNESCO KÉT ÚJ SZERZŐDÉST KÖTŐ I T az IFLA-val irányelvek kidolgozá
sára. Az egyik szempontokat ad az UAPelőmozdításával foglalkozó rendezvények tartalmi 
megtervezéséhez, a másik pedig útbaigazítást nyújt a kiadványokba nyomtatott bibliográ
fiai leírás (cataloguing-in-publication — CIP) megszervezéséhez az 1982-es, Ottawában 
tartott konferencia és egyéb munkálatok alapján.

A Könyvtárelméleti és Kutatási Szekció keretében megalakult az Olvasáskutatási 
Kerekasztal.

A Vakok Könyvtárainak Szekciója 1984. augusztus 15- 17-én szakértői értekezletet 
szervezett Amszterdamban, s ezen a következő két témát vitatták meg: 1. A Braille-írású 
dokumentumok számitógépes előállítása, 2. a nemzeti könyvtárak szerepe a hátrányos 
helyzetűek könyvtári ellátásában. Szó esett a compact disc-ekről is, mint a "beszélő 
könyvek” új hordozóiról.

A Földrajzi Szakkönyvtárak és Térképtárak Szekciója 1986-ban egy új munka- 
bizottság létrehozását tervezi, amelynek feladata a mikro- és digitális technika alkalmazá
sának vizsgálata lenne a kartográfiai információban. (1FLA Journal, 1985. 1. szám.)
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KITEKINTÉS

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NEMZETKÖZI BIBLIOLÓGIA FELÉ

ROBERT ESTI VALS *

A szerző a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának meghívására 1984- 
ben Magyarországra látogatott, s tárgyalásokat folytatott egy magyar-francia 
bibliológiai kollokvium előkészítéséről. Ezt a cikket a Könyvtári Figyelő szer
kesztőségének kérésére a hazai szakmai közvélemény tájékoztatására irta. 
(A szerk.)

A kommunikáció fejlődése több szakaszból áll. Már az első szakaszban az uralkodó 
orális közlésmód mellett fejlődésnek indulnak a néhány rögzített jelből álló, általában 
ideografikus szintetikus és mágikus kommunikációs rendszerek. A második szakasz, a 
kézírás korszaka a különböző társadalmakban mintegy az i.e. 4000. év után eltérő idő
pontokban kezdődött, s a nyomtatás megszületéséig tartott. Keleten kb. a VIII—IX. szá
zadig, míg Európában a XV. századig. A harmadik nagy korszak, amelyben ma is élünk, 
a nyomtatás korszaka. A második világháborút követő időszakban, de különösen a hatva
nas, hetvenes években indult fejlődésnek az informatika, amely csatlakozva az audiovizu
ális technikához átalakítja az írásbeli közlést. A kommunikáció gyorsaságát tovább növeli 
a telematika, amely a távközlési eszközök és a számítógépek kombinációjára alapul. 
Azonban nincs technikai akadálya annak, hogy az új eljárásokat összekapcsolják az előző 
korszak nyomtatási technológiájával. Ezek a radikális átalakulások folyamatosan módo
sítják munkaszokásainkat, a kiadók és teijesztők munkáját, a szerkesztési eljárásokat, de 
gondolkodásmódunkat és magát az olvasást is. Hatással vannak az emberek mindennapi 
életére éppúgy, mint az írás technikáira és a velük kapcsoltos szakmákra. Az írókat, ki
adókat, könyvterjesztőket és könyvtárosokat az új technológiával kapcsolatosan az érdek
li, hogyan teremtsék meg és hogyan elégítsék ki a piacot, hogyan szolgálják az olvasás 
szükségleteit. A kutatók azt vizsgálják, valójában mi is ment végbe, megpróbálnak a miért 
kérdésére válaszolni és előrejelzéseket készíteni. Az oktatók szerepe abban áll, hogy az új 
generációt felkészítsék a kialakulófélben levő változásokra. A bibliológia, mint az írás
beli közlés tudománya átfogja mindezeket a tevékenységi területeket. Időszerűnek látszik, 
hogy röviden áttekintsük a bibliológia történetét és várható fejleményeit.

Az írás vizsgálatának három korszaka

Ha az írásbeli közléshez való emberi viszonyt vizsgáljuk, három korszakot különböz
tethetünk meg.

♦ Robert ESTIVALS egyetemi tanár, Université de Bordeaux 111.
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Az első korszakban egyedül a szöveg írásbeli előállítása volt a figyelem középpont
jában, e folyamatban gyakorlatilag csak az írással hivatásszerűen foglalkozók működtek 
közre. Ez a korszak a nagy ókori, preklasszikus és klasszikus birodalmakig terjed. Már 
Mezopotámiában, Egyiptomban és Kínában is, de különösen a görög-római antikvitásban 
megfogalmazódik az a kérdés, miként kell rendszerezni a könyveket annak érdekében, 
hogy az olvasók igényeit optimális módon tudják kielégíteni.

A második korszakot a bibliográfia korszakának nevezhetjük. Ebben az időszakban 
az írástudók, a könyvkereskedők és a könyvtárosok kezdeményezik az írásról és hordozói
ról szóló elméleti reflexiókat. A bibliográfia, amely az ókorban született meg, Európában 
a XVI-XVII. századtól kezdődően fejlődik tovább. A bibliográfia sorsa valójában az írott 
dokumentumok előállításának volumenétől függ. A volumen növekedésével arányosan az 
információkereslet nyomása is megnövekszik, ezért számba kell venni, rendszerezni kell 
a dokumentumtömeget, hogy az olvasók könnyebben hozzáférhessenek. A bibliográfiák 
szakrendje a tudományokat osztályozó rendszerekre, emezek pedig valamely korszak, 
illetve társadalom ismeretelméletére épülnek. A bibliográfiai-osztályozási rendszerek tehát 
mindig az adott korszak uralkodó ideológiáját tükrözik.

A nyomtatványok exponenciális növekedésével együtt a XIX. és a XX. században, 
megnő az erősen differenciált tematikájú bibliográfiák iránti kereslet. A XVIII. század 
egyetemes bibliográfiája átadja a helyét a nemzeti bibliográfiának, majd a szakterületi és 
más szelekciós szempontokat alkalmazó bibliográfiának.

A bibliográfiák számának növekedése a XIX. század vége felé fölveti nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatuk szükségességét. 1888-tól kezdődően elsőként a belga Paul Ötlet 
foglalkozik ezzel a feladattal. Tőle származik a világ valamennyi kiadványát feldolgozni 
hivatott Egyetemes Repertórium gondolata. Ugyancsak ő alapította meg a Nemzetközi 
Bibliográfiai Intézetet, a FID elődjét.

A fenti vázlat szerint tehát a bibliográfia fejlődésének három fő szakasza van: a 
létrejőve tel és korlátozott fejlődés, majd a gyors növekedés és a vállalkozások megsokszo
rozódása, végül az általánosítás és a nemzetközi szintézis szakasza.

Mindazonáltal a bibliográfiát lényegében technikai eljárásnak kell tekintenünk. 
A harmadik korszak, a bibliológia korszaka első elemeinek jelentkezésével a XV1I1. 
század vége felé találkozunk. A felvilágosodással, az enciklopédisták működésével, 
a nagy magánkönyvtárakat államosító Nagy Francia Forradalommal új szükséglet jelenik 
meg: megérteni, megmagyarázni a könyv és az írásbeliség születését és fejlődését. Gábriel 
Peignot először 1822-ben alkalmazta a bibliológia kifejezést, s ez alatt a könyv szisztema
tikus, leíró és történeti vizsgálatát értette. A XIX. század második felében a nemzeti füg
getlenségükért küzdő közép-európai és balkáni népek ősi nemzeti létük bizonyítékait 
keresik. Felkutatják a régi, fennmaradt szövegeket, gyűjtik a könyveket, tanulmányozzák 
a nemzeti írásbeliség szerzőit és szövegeit. Ekkor indult fejlődésnek ezekben az országok
ban a történeti és politikai bibliológia.

Megállapítható, tehát, hogy a bibliográfia fejlődésével analóg módon a bibliológia 
is még az előző, a bibliográfiai korszak XIX. századi szakaszában korlátozott és részleges 
fejlődésen megy keresztül.
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Az első nemzetközi bibliológiai iskola

1888-tól a két világháború közötti időkig terjedő szakaszban jelentkezik egy olyan 
valódi bibliológiai iskola, amely számos irányzattal rendelkezik és különböző munkálato
kat indít. Ennek az iskolának a tagjai szinte kivétel nélkül személyesen ismerik egymást. 
A jelenségek leírása mellett elsősorban megmagyarázásukat tartják szükségesnek. Paul 
Ötlet, a könyv apostola, akinek műveit ma már -  sajnálatos módon — oly kevéssé ismerik, 
hozza létre a tudományos bibliológiát. Kutatási eredményeit röviddel a második világ
háború előtt megjelenő ’’Értekezés a dokumentációról, könyv a könyvről’ című munká
jában összegzi.* Ugyancsak az 1880-as években követel magának helyet -  egyelőre szű- 
kebb területen indított kutatásokkal, de végérvényesen a bibliometria, amit a szellemi 
termékekre alkalmazott statisztikának tekintünk. 1888-tól vállalkozik a svájci Röthlsber- 
ger arra, hogy a Szerzői Jog című folyóirat hasábjain minden évben számbaveszi a nyom
tatott művek nemzetközi termését. Magyarázatot próbál találni azokra a ritmikus ingado
zásokra, amelyek az egyes országok és szakterületek könyvkiadásában jelentkeznek. Ezt 
az évenként elvégzett vizsgálatot a két világháború között az IICI (Institut International 
de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations, a Népszövetség Nemzetközi 
Szellemi Együttműködési Intézete) folytatja. A harmincas évek felé a francia Lucien 
March kísérel meg létrehozni egy nemzetközi komparatív bibliotmetriai sémát. Muszkows- 
ki és Rulikowski, mindketten lengyelek, a második világháborút közvetlenül megelőző 
időszakban folytatják a francia kutató munkásságát. A második világháború után az 
Unesco veszi újra kezébe az ügyet. A nyomtatott művek nemzetközi statisztikáját jelenleg 
az Unesco készíti el és publikálja statisztikai évkönyvében (Annuaire statistique).

A XX. század első éveitől kezdve foglalkoznak a bibliometriának egy másik ágával, 
az elméleti és retrospektív egyetemes bibliográfiai statisztikával. Peignot említést tesz 
ugyan egy névtelen szerzőről, aki ezen a területen már a XIX. század elején végzett kuta
tásokat, de valójában Paul Ötlet és lengyel származású tanítványa, Iwinski azok, akik ki
dolgozták a nyomtatott műveknek a XV. századtól kezdődő éves statisztikai számbavéte
lének módszerét.

Az 1910-es évek elején Eugene Morel a francia kötelespéldányrendszer és a francia 
nemzeti bibliográfia (Bibliographie de la France) alapján vizsgálja a Franciaországban 
nyomtatott művek statisztikai feldolgozásának módszereit. 1911-ben Delalain megjelen
teti a Bibliographie de la France-Ъш Franciaország első retrospektív bibliográfiai sta
tisztikáját.

A nemzetközi bibliológiai iskola egyéb területeken is folytatott kutatásokat.
А XIX. század végétől a két világháború közötti időszakig működött az orosz Ruba- 

kin, a bibliológiai pszichológia megalapítója. Igyekezett feltárni azokat a törvényszerűsé
geket, amelyek a szerző és az olvasó közötti pszichológiai kapcsolatot jellemzik. Az olva
sásra vonatkozó pszichológiai vizsgálatokból kiindulva olvasási szinteket és olvasói kategó
riákat állapított meg, s új szempontokat alkalmazott a nyomtatott művek közvetítése 
során. A Lenin Könyvtár olvasótermeinek kialakítása (korszakok, témák, szintek szerint) 
sok vonatkozásban Rubakin hagyományaira épül. Rubakin az irodalmi alkotás vizsgálatá
ból is sok következtetést vont le a bibliológja számára. Az esztétikai megközelítések

•ÖTLET, P.: Traité de Documentation. Le livre sur le livre. Théorie et Pratique. Bruxelles, 1934.431 p.
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helyett a hasznosság és a célszerűség kategóriái szerint új szövegszerkesztési szabályokat 
határozott meg, amelyeket azóta különböző országok és társadalmi rendszerek is átvettek, 
illetve alkalmaznak, mind a propaganda, mind pedig a reklám területén.

Ugyanebben az időszakban a kommunikáció pszichológiáján belül vizsgálni kezdték 
az olvasás jelenségét is. A XX. század első éveiben a francia Javai rakta le az olvasás 
pszicho-filozófiájának alapjait az olvasási tevékenység befogadási folyamatainak tanulmá
nyozásával. Binet az olvasáspszichológiával, vagyis az olvasás során végbemenő mentális 
folyamatokkal foglalkozott. Daniel Momet 1911 táján a kvantitatív olvasástörténetet 
teremtette meg a XVIII. századi francia előkelőség könyvtári katalógusainak statisztikai 
elemzésével kimutatva, miképpen változtak meg 1750 táján a regényolvasási szokások.

Többé-kevésbé ugyanebben az időszakban a vizsgálódások fokozatosan kiterjedtek 
a könyv materiális mivoltára is, mint a szöveg hordozójára. A filozófiából, a biográfiából, 
az irodalomtörténetből -  a komparatív módszerek bevezetésével -  kialakult az irodalom
szociológia; ebben Taine pozitivista, Plehanov pedig marxista álláspontot alakított ki. 
Az angol klasszikusok, nevezetesen Shakespeare műveinek a kritikai kiadása arra ösztö
nözte az angol kutatókat (s különösen Bowerst), hogy a szakbibliográfia segítségével újít
sák meg az irodalmi szövegkritikát. Paul Mellotée lerakta a gazdasági, majd pedig a társa
dalmi könyvtörténet alapjait, s ezáltal szélesebb perspektívákat nyitott az írásbeliség 
történetének kutatása előtt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a második világháború előestéjén létrejött az 
első nemzetközi bibliológiai iskola, amelynek kutatási területe immár nem az irodalom, 
hanem maga a könyv volt. A könyvre vonatkozó kutatások sajátos megközelítésben 
magukba foglalták az irodalom vizsgálatát is, s tárgyukat -  az írásbeliséggel és az írás- 
hordozókkal egyetemben — a termelési, a kommunikációs és a fogyasztói struktúra szer
ves részeként vizsgálták.

A francia bibliológiai iskola 1950 és 1972 között

A második világháború nemcsak a bibliológiának, de valamennyi konstruktív emberi 
tevékenységnek felbecsülhetetlen károkat okozott. Különben a bibliológia iránti érdeklő
dés hanyatlása már az 1930-as évek derekán érzékelhető, a kutatások többé-kevésbé az 
ötvenes évekig szünetelnek. Ekkor lép a színre a bibliológusok új generációja, amely ele
inte azzal van elfoglalva, hogy — történeti megközelítés híján — újra felfedezze a korábbi 
kutatók szinte minden addigi eredményét.

Még további történeti felosztásokat is eszközölhetünk. Az 19 5 0 -1 9 6 8 -1972-es 
periódust inkább a különböző szakterületeken végzett, egymástól elszigetelt kutatások 
jellemzik; 1979-től napjainkig a szintézis igénye lép előtérbe: a bibliológia kifejezés, ame
lyet 1950-1972 között elfelejtettek, újra megjelenik.

A második világháborút közvetlenül követő időszakban a bibliográfiai statisztikával 
már számosán foglalkoznak. Először is az Unesco létrehozza a kiadványok nemzetközi 
kurrens statisztikáját, amely az IICI ilyen irányú tevékenységének szerves folytatása. 
Ezt követően Victor Zlotowski elvégzi a XIX. századi francia nyomtatványok retrospektív
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és tematikus statisztikai elemzését, s igyekszik megállapítani a könyvtermelést meghatá
rozó nagy intellektuális ciklusokat. Megszaporodnak az ilyen célzatú munkák. (FI. Estivals 
elkészítette a XVIII. századi francia retrospektív bibliográfiai statisztikát, ugyanezt végez
te el Henri-Jean Martin a XVI-XVII. századra nézve, F. Furet és kutatócsoportja a XVIII. 
századot tanulmányozta; a bibliometria módszertanának elmélete volt Estivals doktori 
disszertációjának témája; a bibliometriai módszerek alkalmazása a vizuális dokumentu
mokra és az időszaki kiadványokra stb.)

A marxista irodalomszociológia terén látványos új eredményeket ért el Lucien 
Goldman és Lefebre. Különösen jelentősnek bizonyult az, hogy a Peignot és Ötlet feledés
be merült felosztását és megközelítési módját Róbert Escarpit felújította, s munkásságá
nak eredményeképpen a könyvet (a dokumentumot) és az írásbeliséget (a közlést) ismét a 
termelés és a kommunikáció láncolatának részeként vizsgálták.

A szövegek a könyv materiális valóságával összefüggésben váltak a kutatás tárgyá
vá. Már az első eredmények szükségessé tették a szakosodást. A szakbibliográfia megújult 
és R. Läufer munkássága következtében 1971-ben textológiává alakult át. A grafikus 
szemiológja Berlin idevágó kutatásai nyomán a grafikus nyelv természetét és olvashatósá
gát a kreatív eljárásokkal összefüggésben tanulmányozta. Újabban de Vox, de Thibeau- 
deau, les Gens de Lure és különösen Blanchard a tipográfiai szemiotikával foglalkozik. 
J.C. Gaudy és Estivals a nyomtatott kép elemzése révén a mozdulatlan kép grafikus ciklu
sait igyekezett megállapítani.

A művek mégsem tekinthetők pusztán szövegeknek, sem pedig egy anyagi hordozón 
megjelenő írásképnek, ugyanakkor technikai struktúrák keretében hozzák őket létre. 
Az 1950-es évek második felétől és az 1960-as évek elejétől kezdve Jean Hassenforder és 
Joffre Dumazedier a könyvek előállításával és teijesztésével kapcsolatos problémákat és 
folyamatokat tanulmányozzák. Az 1980-as évek felé J.M. Bouvist megalapította a gazda
sági bibliológiát, -  bár kutatásait nem hajlandó ezzel a kifejezéssel jelölni

A pszichológia és a kommunikációelmélet vonatkozásában is új lendületet vett a 
bibliológia. Francois Richaudeau folytatva Javai régebbi kutatásait a gyorsolvasással és 
egyéb idevágó témákkal kezdett el foglalkozni. R. Escarpit, Nicole Robine, Jean Hassen
forder az olvasáskutatás társadalomlélektani hagyományait folytatva a művelt és az ala
csony műveltségi szintű rétegek körében folyó könyvteijesztést elemezték, ezen az úton 
eljutottak a gazdasági bibliológiához. Róbert Escarpit a későbbiekben arra is törekedett, 
hogy az írásbeli kommunikáció pályáit beillessze a kommunkáció általános modelljébe.

A bibliológia történeti metszetével elsősorban Henri-Jean Martin foglalkozott; 
egyes részletkérdéseket dolgozott fel V. Zoltowski, Estivals és F. Furet.

Egy második nemzetközi bibliológiai iskoláért

Az 1968-1982-es évek a bibliológia szempontjából fordulópontot jelentettek. 
Ha az avantgarde művészettörténetben gyakran felbukkanó fél-generációs elméletet 
alkalmazzuk a bibliológia fejlődésére, azt mondhatjuk, hogy az első fél-generáció 19SS és 
1968 között azoknak a részterületi kutatásoknak a szisztematikus megújulását láthatta,
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amelynek alapjait a XX. század első harmadában működő kutatók fektették le. A máso
dik fél-generáció 1979-től kezdve szükségszerűen arra kényszerült, hogy — Ötlet 1930— 
1936 közötti működéséhez hasonlóan — közös nevezőre hozza az addig kialakult irány
zatokat, anélkül, hogy felszámolná őket. Ezek az irányzatok egyébként különben folyta
tódtak is, sőt tovább gazdagodtak. Jacques Leenhardt az olvasás társadalompszichológiá
jával kezdett foglalkozni; J. Barbier-Bouvet az olvasáskutatástól továbblépett a különféle 
eszközökre (médiára) alapozott kommunikáció vizsgálatáig; Bourdieau és Passeron a 
művelődésszociológia fogalmait alkalmazta a bibliológiai kutatásokban.

De az új szakasz legfőbb kérdése mégis egy közös alapvetés kidolgozása volt. 
A munka megkezdődött és még ma is folyik. Ahhoz, hogy a különféle területeken, irá
nyokban folyó kutatások eredményeit össze lehessen vetni, mindenekelőtt különböző
ségeiket feltárva kellett megvizsgálni a bibliológia egészének tartalmát. így 1970-ben alkal
maztuk először az Ötlet által már régebben használt, de azóta feledésbe merült biblioló- 
gia kifejezést. Meg kellett vizsgálni a bibliológiának más, rokon tudományszakokhoz való 
viszonyát is. Az erre irányuló munkálatok 1978 körül indultak meg Jean Meyriat Pierre 
Albert, Jacques Breton stb. részvételével, meghatározva a bibliológiának a dokumentoló- 
gjához, majd pedig a kommunikológjához (az informatikával és a dokumentációval foglal
kozó tudományok) való viszonyát. Ezeknek a munkálatoknak komoly érdeme az is, hogy 
sikerült új definíciót adniuk a bibliológia fogalmának egy olyan korszakban, amikor az 
írásbeliséget már nem lehetett többé kizárólag a könyvvel azonosítani. De a bibliológia és 
a rokon tudományok viszonyának meghatározása még nem old meg minden problémát.

Szükség volt arra is, hogy miután számbavették a bibliológia részterületeit, meg
határozzák e részterületek egymáshoz való viszonyát. Ehhez pedig meg kellett alkotni a 
bibliológia rendszertanát. A rendszer maga nem tekinthető új valaminek, ugyanis tulaj
donképpen már régóta alapját képezi a bibliográfiai osztályozásoknak. Ezen kívül a neve
zett rendszer számos bibliológiai vállalkozás (Röthlsbergertől az Unescóig) módszertani 
bázisaként is szolgált és lehetővé tette a kurrens összehasonlító, nemzetközi bibliográfiai 
statisztika rendszerének kidolgozását. Az írásbeliséggel foglalkozó diszciplínák, kutatások 
és egyéb munkák csak egy kielégítő felosztás segítségével helyezhetők el megfelelő 
módon a tudományok egészében. A rendszer kiindulópontját többféle elmélet képezheti 
és még sokféle javaslat gazdagíthatja.

A bibliológia tudományának meghatározásaira az irányzatok tartalmi és módszer
tani megítélésére feltétlenül szükség van az általánosítás, az általánosított fogalmak ki
dolgozása során. Meg kellett vizsgálni az írásbeliség helyét a világban, hogy általános szin
tézist kaphassunk és ellenőrizhessük a bibliológia elméleti rendszereinek és modelljeinek 
helytálló voltát. Például a politikai bibliológia kategóriái lehetővé tették a monarchikus, 
a liberális, a szocialista és a dekolonizációs bibliológiai modellek felállítását és kontrollját. 
Ma már nyilvánvaló, hogy a szövegek tartalma, a grafikus, az ikonikus és a tipográfiai for
mák, az anyagi hordozók minősége, a sokszorosítási és teijesztési technológiák, az olvasás 
tartalmi és technológiai kérdései, a szerzők tevékenységének feltételei stb. mind-mind 
közvetlenül függnek az uralkodó gazdasági és politikai rendszertől. E tényezők egymással 
való összefüggését és kölcsönhatását a bibliológiai modellek segítségével tárhatjuk fel.
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A bibliológia helyzetének erősítéséhez a bibliológiai rendszer módszertanának ki
dolgozásához, a politikai bibliológiai modellek kifejlesztéséhez jelentős mértékben hozzá
járult, hogy Franciaországban megindult a bibliológiai képzés. Ennek keretében több 
tucat külföldi hallgató kiképzésére is sor került, ami kedvező kiinduló helyzetet teremtett 
egy, a bibliológia kérdéseivel foglalkozó, szélesebb szervezet létrehozásához. Kétségtelen, 
hogy a bibliológia fejlődésében elért arra a fokra, amikor lehetővé válik a kielégítő módon 
kidolgozott fogalmi apparátus segítségével egy általános nemzetközi szintézis megterem
tése.

E feladat megoldása azonban csak nemzetközi együttműködéstől várható. A francia 
bibliológusok kapcsolatot teremtettek a Szovjetunióval, Bulgáriával, Magyarországgal, 
Kanadával stb., de messze vagyunk még attól, hogy minden szempontból kimerítő infor
mációk álljanak rendelkezésünkre.

E törekvések jegyében került sor Helena Savova szervezésében az 1981. évi szófiai 
bolgár-francia bibliológiai kollokviumra, amelyen a szocialista országok, biblidógusai is 
képviseltették magukat. Innen számíthatjuk az összehasonlító nemzetközi bibliológiát.

A párizsi George Pompidou Kultúrpalotában 1984 februárjában megrendezett 
francia országos kollokvium nemcsak a francia eredmények összegezésére adott módot, 
hanem a nemzetközi bibliológiai közösség új szervezeti formáinak létrehozását is sürgette.

(Fordította: SEBESTYÉN György)

GÉPI KERESÉSBEN TELJESEN JÁRATLANOK számára is lehetővé teszi a nagy adat
bázisok használatát az EASYNET szolgáltatás, a NFAIS (Referáló és Tájékoztatási Szer
vezetek Országos Szövetsége, USA) és a Telebase Systems cég közös vállalkozása. Szemé
lyi számítógépe útján bármely intézmény, vállalat vagy magánember kapcsolatba léphet 
a rendszerrel, felteheti kérdését; a rendszer jelzi, hogy mely adatbázisok közül ajánlatos 
választania a használónak, majd "lefordítja” a kérdést a kijelölt adatbázis(ok) nyelvére. 
Mind az EASYNET telefonvonalon történő "felhívása”, mind az egy-egy adatbázisban 
való keresés 5 -5  dollárba kerül; külön kell fizetni a referátum kikereséséért vagy cikk
másolat szolgáltatásáért; a gép az információhoz mindjárt mellékeli a számlát, s az ösz- 
szeggel megterheli a használó hitelkártyáját. (Information Retrieval and Library Auto
mation, 1984. nov.)
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AZ ETNIKAI ÉS NYELVI KISEBBSÉGEK KÖNYVTÁRI 
ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT

Round Table on Library Service to Ethnic and Linguistic Minorities News
letter. New series no. I. May 1984. -  Az IFLA Hírlevél első számát FEIMER 
Ágnes mutatja be.

Egy ország könyvtárügyének fejlettségét nemcsak az jelzi, mennyire alkalmazza a 
mostanában sokát emlegetett ”új információs technológiát’ , hanem az is, hogy a könyv
tári ellátás valóban az ország minden lakosára kiteijed-e. Nem szabad megfeledkeznünk a 
hátrányos helyzetűekről, s ebbe a csoportba nemcsak a betegek, testi vagy szellemi fogya
tékosok, idősek tartoznak, — akiknek ellátásával viszonylag sokat foglalkozik a szakiroda- 
lom, hanem az etnikai és nyelvi kisebbségek is, akikről kevesebbet olvashatunk.

Jelentős fejlődés e kisebbségek könyvtári ellátásában csak a második világháború 
után következett be, az 1950-es, 1960-as évek nagyarányú népességmozgásának hatására. 
A könyvtárosok figyelme ekkor irányult a bevándorlókra, vendégmunkásokra (a nyelvi 
kisebbségre), de a velük kapcsolatos könyvtári tevékenység tapasztalatait hosszú ideig 
nem cserélték ki nemzetközi szinten és sokáig nem foglalkoztak az ország területén ős
honos más anyanyelvű népcsoportokkal (az etnikai kisebbséggel), akiket nálunk nemze
tiségeknek neveznek.

1977-ben Brüsszelben, az IFLA 43. konferenciáján találkozott az a néhány, e témá
val foglalkozó könyvtáros, akik között már korábban informális kapcsolat alakult ki. 
Egyetértettek abban, hogy az IFLÁ-n belül szükség lenne olyan hivatalos szervre, amely 
összehangolná tevékenységüket, lehetővé tenné a tapasztalatcserét. A döntő lépést az 
IFLA 1979-ben Lundban, a közművelődési könyvtári szolgáltatásokról rendezett szeminá
riuma jelentette, ahol a dán Jes Pederson felhívással fordult a résztvevőkhöz, hogy teijesz- 
szenek elő határozatot egy illetékes IFLA-fórum létrehozására. Az IFLA Szakmai Tanácsa 
1980 áprilisában engedélyezte az Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Könyvtári Ellátása Mun
kacsoportjának megalakítását a Közművelődési Könyvtári Szekció keretén belül. A mun
kacsoport mandátuma három évre szólt, feladatai, célkitűzései a következők voltak:

— a könyvtári ellátás révén váljon lehetővé az etnikai kisebbségek számára a nyelvi, 
kulturális közösségükkel való kapcsolattartás;

— különös figyelmet kell fordítani a bevándorlók gyermekeinek ellátására, akik 
különleges igényekkel jelentkezhetnek és akiknek nagy szükségük van a közmű
velődési könyvtárak segítségére;

— a fentiek elérése érdekében a munkacsoportnak kommunikációs fórumot kell 
létrehoznia, hogy lehetővé váljon az információcsere a jelenlegi helyzetről és a 
különböző országok új kezdeményezéseiről;
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— a munkacsoportnak foglalkoznia kell a nemzetiségi olvasók könyvtári (nyomta
tott és audiovizuális) dokumentumokkal való ellátási problémáival, különös 
tekintettel a gyermekekre, s ennek keretében felmérést kellene végeznie a külön
böző országok könyvkiadásáról és könyvkereskedelméről, a bibliográfiai infor
máció cseréjéről, az egybehangolt állományalakítási tervekről stb.;

— az 1FLA 49. konferenciájára (München, 1983) a munkacsoportnak beszámolót 
kell készítenie tevékenységéről.

Már az 1980-as lipcsei konferencián világossá vált, hogy a levelezés útján történő 
kommunikáció következtében a munkacsoport csak mérsékelt sikereket érhet el. Ekkor 
merült fel először egy folyóirat vagy híradó kiadásának kérdése is.

1982-ben Montreálban a munkacsoport második nyílt munkaértekezletén azt 
javasolta Marié Zielinska, hogy alakuljanak át a szilárdabb szervezeti kereteket jelentő 
kerékasztallá, annak érdekében, hogy tevékenységüket a hároméves periódus lejárta után 
is folytathassák. 1983 áprilisában az IFLA Szakmai Tanácsa jóváhagyta, hogy a Nagy- 
közönséget Ellátó Könyvtárak Szakosztályán belül Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Kerék
asztala létesüljön.

Az 1983-ban kiadott próbaszámok után a kerekasztal 1984 májusában jelentette meg 
először híradóját (newsletter-ét). A lap a szerkesztő bevezetőjével kezdődik, amelyben 
röviden vázolja a kerekasztal történetét, a szám tartalmát, ezután pedig egyéb szerkesztő
ségi közlemények következnek. Ennek keretében ismertetik a kerekasztal szervezeti fel
építését (felidézve az IFLA szabályzatának ide vonatkozó részét), tisztségviselőit, pénz
ügyeit, munkatervét és előkészületeit a chicagói IFLA konferenciára. A híradó következő 
fő részét a hírek alkotják, amelyekből megtudhatjuk, az egyes országokban milyen szol
gáltatásokat nyújtanak az idegen nyelvű népcsoportok számára. A harmadik részben 
szemléket közölnek a témával kapcsolatos kiadványokról, majd az ugyancsak ezt a témát 
tárgyaló, közeljövőben várható vagy nemrég lezajlott konferenciákról, értekezletekről 
számolnak be. A legterjedelmesebb részt a beszámolók, előadások (paperek) alkotják, 
ahol többek között az 1983. évi müncheni konferencia két előadása is szerepel.

Michael Foster1 a munkacsoport 1980 és 1983 között végzett tevékenységéről 
számol be. Nemcsak emiatt érdekes ez a beszámoló, hanem azért is, mert pontos definí
ciót ad azokról a népcsoportokról, akik számára könyvtári ellátást kell biztosítani. Ezek 
a következők:

Hazai, őshonos kisebbségek

Ide tartoznak azok a hazaitól eltérő nyelvű, kultúrájú vagy vallású népcsoportok, 
akiknek ősi ottlétét az ország kultúrája és alkotmánya is elismerte. Sok csoport határ- 
területi változások következtében került az adott országhoz (pl. a walesiek Nagy-Britan- 
niában) vagy a gyarmatosítók rákényszerített nyelvi hatására.

Hagyományos kisebbségek

Ez alatt nem elsősorban idegen nyelvű, hanem önálló/hagyományos kultúrájú, poli
tikájú és vallású csoportokat értenek. Sok esetben ezek régóta élnek a befogadó ország-
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ban és részben vagy egészben egybeolvadtak az ott élő néppel, vagy más esetben elkülö
nülnek nomád vagy másfajta életmódjuk miatt. Többségük nagyon régen érkezett az 
országba és hazájukat azért hagyták el, hogy vallási, politikai vagy faji előítéletektől vagy 
gazdasági elnyomástól meneküljenek meg. Erre példa lehet a cigány nép, a zsidó nép, az 
írek és skótok, az örmények és a lengyelek.

Több nyelvű, régi eredetű bevándorló csoportok

Egyes gyarmati múltú országok, mint Ausztrália, Kanada, Argentína és az Egyesült 
Államok főként az utóbbi két évszázadban a bevándorlás hosszú történetét élhették át. 
Sok helyen a bevándorlás még ma is tart. Ezekben az országokban a nyelvi kisebbségek 
sokasága él, közülük soknak eltérő a kultúrája és a vallása is. Annak következtében, hogy 
a sokféle kisebbség közül egyesek már régen letelepedtek és egybeolvadtak az ott élő 
lakossággal, mások viszont újonnan jöttek, az ezekben az országokban élő kisebbségeknek 
olyan speciális igényeik lehetnek, amelyek máshol talán nem jelentkeznek.

Rabszolga-gyökerek

Néhány országban a régi rabszolgák vagy munkások ma már a lakosság többségét 
alkotják, így például Brit Nyugat-Indiában. A gyarmatosítók nyelvét beszélik, de még 
mindig szenvednek attól a traumától, amit a rabszolgaság okozott. A lakosság másik fele, 
a bennszülöttek, már a kisebbséghez tartoznak az országon belül és szintén hátrányt szen
vednek a rájuk erőszakolt gyarmati nyelv miatt. (Ez azonban esetenként előnyökkel is 
járhat.) Mindkét csoportban rendkívül erősen él a vágy, hogy kulturális eredetüket fel
kutassák és újratanulják elvesztett nyelvüket.

Mai bevándorlók

Sok fejlett országba nagy tömegek vándoroltak be a fejlődő világból. A bevándorlók 
nagy része gazdasági okok miatt hagyta el hazáját, de az okok között lehet politikai, val
lási vagy faji üldözés is. A könyvtári szolgáltatások szempontjából ezt a csoportot célszerű 
három részre felosztani:

-  a legújabban érkezettek (Közéjük főként a kevésbé képzett bevándorlók tartoz
nak, akik csak anyanyelvükön beszélnek, bár már elkezdték a befogadó ország 
nyelvének tanulását.) ;

-  a második generáció (ők  már többnyire kétnyelvűek, de olvasási képességük 
gyakran csak az egyik nyelvre korlátozódik.) ;

-  a harmadik és későbbi generációk (ők  már teljesen integrálódtak és már nem 
értenek vagy írnak az ősök nyelvén.. Ezekben a generációkban gyakran felmerül 
az az igény, hogy megtanulják elődeik nyelvét, és ne csak szüleik elbeszéléseiből 
ismerjék meg kulturális eredetüket.).

Vendégmunkások

A bevándorlóktól eltérően a vendégmunkások vissza akarnak térni hazájukba, mi
után bizonyos ideig dolgoztak a befogadó országban. Eljövetelüket többnyire gazdasági
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okok tették szükségessé és egész ott-tartózkodásuk alatt támogatják otthon élő családju
kat és rokonaikat. Ezért sokkal fontosabb számukra, hogy tarthassák a kapcsolatot hazá
jukkal, mint a bevándorlóknak. Gyakran haza is látogatnak. Néhányuk azonban idővel 
úgy dönt, hogy a befogadó országban marad.

Menekültek
A menekültek politikai, vallási vagy faji üldözés miatt hagyták el hazájukat. Sokan 

szándékoznak hazatérni, ha rendeződik a helyzet országukban. Mivel gyakran szemben 
állnak hazájuk uralkodó nézeteivel, nagy figyelmet kell fordítani az anyanyelvükön meg
jelenő dokumentumok beszerzésére.

Az etnikai és nyelvi kisebbségek felsorolt kategóriái közül sok megtalálható Auszt
ráliában, ahol a számukra nyújtott könyvtári szolgáltatások az 1970-es években indultak 
nagy fejlődésnek és ma már a könyvtárügy egyik központi kérdésévé váltak. Ezt bizo
nyítja az a tény is, hogy 1980 óta szinte minden IFLA konferencián jelentkeznek ausztrál 
könyvtárosok a nemzetiségi ellátás problémáival foglalkozó előadásokkal. Ezek egyike 
Radha Rasmussené, aki az 1981 utáni helyzetről számol be.2

Jelenleg Ausztrália 15 milliós lakosságának 20,5%-a idegen országból származik, 
s ezeknek több mint fele nem angol anyanyelvű. 1973 óta nem alkalmaznak diszkriminá
ciót a bevándorlókkal szemben, s ez eredményezte a főként Dél-Európából származó 
nagymérvű bevándorlást. 1975 és 1981 között a bevándorlók száma évi 52 700-ról 
111 200-ra nőtt. Nagy-Britanniából és Írországból kevesebben érkeztek, mint korábban. 
Európából valamivel többen, az indokínai menekültek száma jelentősen megnőtt, sokan 
jöttek Libanonból és Uj-Zélandból is. A legtöbb emigráns Új-Dél-Walesben, Victoria és 
Queensland államokban, valamint a nagyvárosok, Sydney és Melbourne vonzásában tele
pedtek le.

Ausztráliának mindig többféle kultúrájú lakossága volt, de ez a tény hivatalos el
ismerést csak 1978-ban nyert, amikor a szövetségi kormány elfogadta az ún. Galbally- 
jelentés ajánlásait. A kulturális többarcúság politikáját úgy határozták meg, hogy támogat
nak, ösztönöznek bizonyos fokú társadalmi és kulturális változatosságot a nemzeti egy
ség általános elvén belül.

A nemzetiségi csoportok könyvtári ellátásában az alábbi teendők a legfontosabbak:
— gyűjteni kell a nemzetiségi csoport anyanyelvén megjelent dokumentumokat;
-  a referensz szolgáltatásokat úgy kell átszervezni, hogy közéjük a közérdekű 

tájékoztatás is beletartozzon, s ugyanakkor biztosítani kell, hogy mindenki egy
formán hozzáférjen az információhoz,

— a könyvtárban kulturális, társadalmi és más rendezvényeket kell tartani, nemcsak 
azért, hogy az idegen nyelvű népcsoportokból is toborozzunk olvasókat, hanem 
azért is, hogy a befogadó ország lakossága és a bevándorolt közösség közeledjék 
egymáshoz;

-  segíteni kell az idegen nyelvű népcsoportokat a befogadó ország nyelvének tanu
lásában.

Az Ausztrál Könyvtári Egyesület (LAA) az utóbbi tíz évben kevéssé volt aktív a 
könyvtári szolgáltatások e területén. Most látott hozzá politikai állásfoglalásának kidolgo
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zásához a kulturális többarcúság könyvtári vetületéről. A másik két testület, az Ausztrál 
Könyvtári és Tájékoztatási Tanács (ALIC) és az Ausztrál Bibliográfiai Szolgáltatások 
Tanácsadó Testületé (AACOBS) is csak most kezdte felismerni, hogy a nemzetiségi cso
portok könyvtári ellátása figyelmet érdemel. Az egyes államok könyvtári tanácsai közül 
néhány aktívan támogatja a nemzetiségeknek nyújtott szolgáltatásokat.

Figyelmet érdemel a Victoria államban működő Nemzetiségi Könyvtári Ellátás 
munkacsoportja, mivel tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a helyzet javulásához, 
ő k  szervezték az első országos konferenciát ’’Kulturális többarcúság és a könyvtárak” 
címen 1980-ban; anyagát 1981-ben tették közé. (A második konferenciát 1985 február
jában tartották.) A munkacsoport keretén belül működő egyik albizottság 1982-ben 
kiadta az ’’Irányelvek a nemzetiségeket is ellátó közművelődési könyvtárak szolgáltatá
saihoz” című dokumentumot. Egy másik albizottság két annotált válogató bibliográfiát 
állított össze közművelődési és iskolai könyvtárak számára. A munkacsoport javaslatot 
nyújtott be a kormányzathoz a nemzeti nyelvi politika kidolgozásáról. A nemzeti nyelvi 
politikának el kell ismernie

— annak szükségességét, hogy minden ausztrál állampolgár második nyelvet is 
megtanuljon;

— a bennszülöttek és nemzetiségi csoportok jogát arra, hogy megőrizzék nyelvüket 
és kultúrájukat;

— minden ausztrál állampolgárjogát arra, hogy megtanuljon angolul;
— az angolul nem beszélők jogát a kétnyelvű szolgáltatásokra és tolmácsolási és 

fordító szolgáltatások igénybevételére.

Ha ezt a javaslatot a kormány elfogadja, ennek számos következménye lesz a könyv
tári forrásokra és a személyzetre vonatkozóan.

A technikai munkák (állománygyarapítás, katalogizálás) együttműködést és köz
ponti szolgáltatásokat igényelnek a nemzetiségi ellátás terén is. Victoria állam kivételével 
általában nincs az európai könyvtárellátókhoz hasonló szervezet. Néhány közművelődési 
könyvtár közös vállalkozást hozott létre a technikai feladatok megoldására, a nem angol 
nyelvű dokumentumok kiválasztásánál és beszerzésénél jelentkező nehézségek leküzdé
sére.

Megjelent egy gyakorlati kézikönyv is a nem angol nyelvű könyvek vásárlásához.3 
A téma ausztrál irodalma a LISÁ-ban és a Library Literature-ben kevéssé és megbízhatat
lanul van feltárva. Ennek orvoslására egy annotált bibliográfiát készítettek az etnikai 
kisebbségek számára Ausztráliában nyújtott könyvtári szolgálata tások irodalmáról.4

A szerző előadása rendkívül kritikus hangvételű, de az ausztrál helyzet feltehetően 
jobb a leírtnál, hiszen Ausztrália egyike azoknak az országoknak, amelyekről a leggyak
rabban olvashatunk a ’’Híradó” hasábjain.

Az IFLA munkacsoportja clearing-house létesítését tervezte az idegen nyelvű nép
csoportok könyvtári ellátására vonatkozó irodalomról, és sokan Ausztráliát javasolják e 
feladat vállalására. Az európai szakemberek többsége azonban ezt nem tartotta célszerű
nek. A clearing-house létesítésének tervét egyelőre elvetették. Helyette a bibliográfiai 
nyilvántartás megszervezéséről állapodtak meg a kerekasztal 1983. évi, az IFLA kereté
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ben lezajlott ülésén. A munkacsoport tevékenységének legfőbb eredménye az, hogy sike
rült kapcsolatot teremtenie a világ különböző részein élő, a könyvtárügy e területével 
foglalkozó szakemberek között. Nagy csalódást okozott, hogy a szétküldött kérdőívre 
-  az NDK és Magyarország kivételével -  a szocialista országokból nem érkezett válasz, 
és több ázsiai és délkelet-ázsiai országból sem. Ennek ellenére a kerekasztal a korábbi 20 
helyett ma már több mint 90 címre küldheti tájékoztatóit, híradóját.

Felvették a kapcsolatot a Könyvtári Szolgáltatások Nemzeti Központjainak Kerék
asztalával (ROTNAC), közös értekezleteiken a kisebbségi nyelvek irodalmának közös 
állománygyarapítási és katalogizálási programját vitatták meg.

Az Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Könyvtári Ellátásának Kerekasztala folytatja a 
munkacsoport által elkezdett alábbi kutatásokat és munkákat:

-  naprakész bibliográfia összeállítása a téma irodalmáról. Ez kezdetben a "Híradó” 
bibliográfiai mellékleteként jelenik majd meg ;

-  módszertani útmutató kiadása, hogyan kell az idegen nyelvű népcsoportok 
könyvtári ellátását megszervezni. Az útmutatót később kézikönyvvé kívánják 
fejleszteni :

-  rövid kiadvány készítése a könyvek etnikai közösségek számára történő kiválasz
tásáról és beszerzéséről tengerentúli és egyéb fonások alapján ;

-  nemzetközi normatívák, irányelvek kidolgozása az idegen nyelvű népcsoportok 
könyvtári ellátásáról a már meglevő nemzeti normatívák felhasználásával.

Tervekben tehát nincs hiány, de a "Híradó” e száma tanúsága szerint eredmények
ben sincs. A munkacsoport és jogutódja, a kerekasztal elérte, hogy -  ha egyelőre szűk 
körben is, -  de létrejöjjön a nemzetközi együttműködés a könyvtárügy e területén is. 
A további sikerekhez azonban nemcsak a kerekasztal szervezetét alkotó néhány ember 
munkájára, hanem az egyes országok aktív közreműködésére van szükség.
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Az 51. közgyűlés (Chicago, 1985. augusztus 18-23.) 
napirendjének egyik nagy érdeklődést kiváltó pontja két
ségtelenül az új elnök és a Végrehajtó Bizottság tagjainak 
megválasztása lesz. Else Granheim (Norvégia) — a szervezeti 
szabályzat szerint -  már nem választható újjá, tehát min
denképpen új személy kerül az IFLA elnöki székébe. 

A Végrehajtó Bizottság tagjai közül M.-L. Bossuat (Franciaország), G. Rückl (NDK) és 
S. Soosai (Malaysia) mandátuma ugyancsak az újraválasztás lehetősége nélkül jár le, 
H.-P. Geh (NSZK) viszont még egy periódusra megválasztható. Az első ülés napirendjén 
szerepel továbbá a szervezeti és a működési szabályzat módosítása, a pénztáros (M.-L. 
Bossuat) jelentése, a Programirányító Bizottság vezetőjének (A. Wysocki) beszámolója, 
az 1986-1991-es középtávú program a Szakmai Bizottság elnökének (P. Kaegbein) elő
terjesztésében, a főtitkár (M. Wijnstroom) jelentése az 1983/1984-es időszakról, végül a 
kiadványok felelősének (W. Koops) és a Martinus Nijhoff ösztöndíj bíráló bizottságának 
jelentése. A második ülésen döntenek azoknak a tagoknak a kizárásáról, akik több mint 
két éve hátralékban vannak tagdíjukkal, szavaznak az általános jellegű és az egyes szakmai 
egységek által előterjesztett javaslatok fölött, meghallgatják a közgyűlést megelőző szemi
nárium jelentését és a két soron következő konferenciára (1986 Tokio, 1987 Brighton) 
szóló meghívásokat.

A Végrehajtó Bizottság Hágában 1984. október 11-12-én ülésezett, s az alábbi 
témákkal foglalkozott:

-  a chicagói közgyűlés központi témájának (az információ egyetemes hozzáférhe
tősége és a könyvtárak) előadóinak felkérése;

-  India meghívása és felkérése, hogy az IFLA 1990-es vagy 1992-es konferenciáját 
rendezze náluk (valószínűnek az 1992-es év látszik);

-  az 1986-1991-es középtávú program tervezete, s ezzel kapcsolatosan Adam 
Wysocki alkalmazása;

-  javaslat az IFLA regionális (Afrika, Ázsia, Latin-Amerika) tevékenységének fej
lesztésére;

-  az Unescóval való együttműködés fejlesztése (javaslat egy 1986-ban vagy 1987- 
ben tartandó nemzetközi kongresszusra a könyvtárügy fejlesztéséről, az IFLA 
magprogramjainak az Unesco által való támogatása);

*Az IFLA Journal 1985. 1. száma alapján.
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-  az 1985-ös költségvetés (az adminisztratív költségeket lefaragták a szakmai 
kiadások javára);

-  a szervezeti és a működési szabályzat módosítása, különös tekintettel a köz
gyűlések sűrűségére, a szakmai folytonosság biztosítására, a tagság jellegére és a 
regionális struktúrára (a tervezetet a főtitkár észrevételezésre még a chicagói 
közgyűlés előtt megküldi a tagságnak);

-  kiadványi kérdések (ajánlat az Unescónak, hogy az IFLA Journal-ben jelentesse 
meg a könyvtár- és tájékoztatásügyet érintő híradásait).

A Szakmai Bizottság 1984. október 8—9-én tartotta ülését Hágában. Elfogadták 
az 1986-1991-es középtávú program végleges szövegét, s elhatározták, hogy az angolon 
kívül közzéteszik német, francia, orosz és spanyol nyelven is; az IFLA tagsága 1985 tava
szán kapja kézhez a dokumentumot. Van Swigchem -et megbízták, hogy állítson össze 
egy mintegy 40 lapos jelentést az 1981-1985-ös középtávú program végrehajtásáról. 
Elfogadták a Regionális Tevékenységek Szakosztálya három szekciójának (Afrika, Ázsia, 
Latin-Amerika és a karib-tengeri térség) elnökei 25 pontos javaslatát a Harmadik Világ 
könyvtárügyének fejlesztésére. Az egyes szekciók által kezdeményezett programok támo
gatására további anyagi alapokat ítéltek oda. (Pl. a Vakok Könyvtárai Szekciójának a 
szerzői jog sajátos problémáinak tanulmányozására, a Ritka és Értékes Könyvek és Egyéb 
Dokumentumok Szekciójának a könyvmúzeumok nemzetközi címjegyzékének össze
állítására.)

A Programirányító Bizottság 1984. október 10-én, ugyancsak Hágában tartott ülé
sén a következő ügyek merültek fel. A lengyel illetékes szervek hozzájárultak ahhoz, hogy 
A. Wysocki egyelőre hathónapos szerződést kössön az IFLA-val a bizottság munkájának 
irányítására. Wysocki a közeljövőben lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy megala
kuljanak három új magprogram közül kettő (preservation and conservation -  PAC, állo
mányvédelem és konzerválás, illetve transborder data flow -  TDF, a határokat átszeld 
adatáramlás) tanácsadó bizottságai, s maguk a magprogramok házigazdára leljenek egy- 
egy nemzeti intézményben, mint ahogy ez az UBC, az UAP és az IM program esetében 
történt. A harmadik új magprogram (advancement of librarianship -  ALP, a könyvtárügy 
előmozdítása a Harmadik Világban) számára mindenekelőtt anyagi támogatást kell sze
rezni különféle nemzetközi szervezetektől; tanácsadó bizottságát a chicagói közgyűlésen 
lehet megalakítani.

Két új híradó indult (a korábbiakat ld. a Könyvtári Figyeld 1984. 5. és 1985. 1. 
számában):

-  Round Table on Library Service to Ethnic and Linguistic Minorities Newsletter,
-  Newsletter of the Round Table for the Management of Library Associations.

PAPP István

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



440

SZEMLE

The British Library. Eleventh Annual Report 1983-84. 
The British Library Board, London, 1984. 79 p.

A British Library éves jelentése 1983—84

Lapunkban legutóbb a British Library 1976-77-es munkájáról 
adtunk hírt.* Ügy gondoljuk, időnként érdemes bepillantani ebbe a 
műhelybe, mit csináltak, milyen problémák foglalkoztatják a világ 
egyik legtekintélyesebb könyvtári intézményét. (A szerk.)

Miért lehet egy másik ország nemzeti könyvtárának 
beszámolója érdekes a magyar könyvtárosoknak? Hiszen 
bármennyire is fejlett az angol könyvtárügy, s bármennyire 
jelentős nemzetközi mércével mérve is a British Library, az 
éves beszámolók mégiscsak helyi érdekességű, intem infor

mációkat tartalmaznak, rendszerint az országon belül is szűk az a kör, amelynek érdeklő
désére számot tarthatnak.

A British Library kivételesen szép kiállítású jelentése sem minden részletében érde
kes számunkra; egyik-másik megállapítása oly mértékben kötődik a miénkétől eltérő gaz
dasági, társadalmi rendhez, szervezethez, hogy megértése sem könnyű; magunknak is 
hasznos tanulság levonása meg éppen lehetetlen. Úgy tűnik azonban, hogy legalább ilyen 
arányban olvashatunk olyan adatokat és híreket, amelyek számunkra is érdekesek, nem 
egyszer izgalmasak.

Az alábbiakban, ennek megfelelően, rendszertelen kivonatként szeretnénk ismer
tetni a British Library jelentését. Válogatásunkhoz vezető szempontként azt igyekeztük 
alkalmazni, hogy mi az, aminek hazai publikálása is indokolt.

Sir Frederick Dainton, a British Library Board** elnöke bevezetőjében összefoglalja 
az év legfontosabb eseményeit, gondjait. Az elnök szerint a könyvtárat irányító testület
nek két alapvető problémát kell megoldania: a rendelkezésre álló anyagi erőforrások leg
ésszerűbb elosztását, egyfelől a meglévő gyűjtemény védelme és feldolgozása, másfelől a 
gyűjtemény használhatósági szintjének megőrzéséhez szükséges új tételek beszerzése 
között. A másik probléma a használók közti különbségekben rejlik: ez a skála a könyv
tárral szinte együtt élő tudósoktól nyúlik el azokig, akik egy vagy több meghatározott 
információ minél gyorsabb megszerzéséért jelentkeznek, sokszor nem is személyesen, 
hanem telexen, számítógéppel. Es a könyvtárnak mindenfajta használói igényre fel kell 
készülnie.

•The British Library. Fourth Arniual Report 1976-77. British Library Board, London, 1977. 48 p. = 
Könyvtári Figyelő. 1978. 24.évf. 3.sz. 318 — 321 .p.

**Ez a testület, amelynek a könyvtár vezetői mellett több külső tagja is van, irányítja a könyvtár 
munkáját.
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A British Library központi szerepet játszik a brit könyvtári rendszerben; s most, 
amikor a rendszer más elemei a gazdasági korlátozásoktól szenvednek, a British Library- 
vel szembeni igények s az országos rendszer megerősítésének szükségessége növekszik. 
Ebből kiindulva a vezetés a legmagasabb prioritást a gyűjteményépítésnek kívánja adni: 
az e téren bekövetkező lemaradás miatt meglévő és várható igényeket nem lehetne kielé
gíteni, s a keletkező hiányok pótlása sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényelne. Ugyan
akkor a nagyrészt külföldről vásárolt kiadványok száma és ára egyaránt gyorsabban emel
kedik, mint a könyvtár költségvetése. A megoldás érdekében — egyebek között — töre
kedni kell a működési költségek csökkentésére a termelékenység és hatékonyság növelé
sével, a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek kiaknázásával. Óhatatlanul szükség 
van a bevételek növelésére is, bár ezek már ma is az összkiadásnak mintegy 20%-át fede
zik; a szolgáltatások hatékonyabb megismertetése és forgalmazása azonban igen fontos 
feladat.

Az állományvédelem jelentősége egyre nagyobb. Ezt erősítve létesült az év folya
mán az Állományvédelmi Szolgálat, s kapott fokozott hangsúlyt az ilyen célú mikro
filmezés (az év folyamán 4,7 millió hírlap-, 1 millió könyv- és kézirat-felvétel készült). 
Tovább folynak a kutatások, mindenekelőtt nagy mennyiségű papír savtalanítása érde
kében.

A kutató-fejlesztő munkát ésszerű anyagi korlátok között kellett tartani, de a hala
dás így is jelentős. Kiemelt fontosságú területek: a képek digitatalizálása (számitógépes 
feldolgozásra alkalmassá tétele), a facsimile-átvitel, a kötés megrongálása nélkül elvégez
hető fénymásolás, valamint azok az elektronikus eszközök, amelyek az ismeretek tárolá
sát, kezelését, hozzáférhetőségét befolyásolják.

A könyvtár legfőbb célkitűzései tehát nem változtak az előző évekhez képest: ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az e célok elérése érdekében használt eszközök statikusak 
volnának.

Bevezetője végén a British Library Board elnöke meleg szavakkal emlékezik meg a 
könyvtár nyugdíjba vonult főigazgatójáról, Sir Harry Hookway-ről, akivel sok magyar 
könyvtáros személyesen is találkozott.

A gyűjtemények

Az állománygyarapítási programokat általában nem érintették a költségvetési prob
lémák, s az állományvédelemre felhasználható összeg is lényegében változatlan maradt. 
Az eszközfelhasználás ésszerűsítése érdekében újabb gyarapítási együttműködési meg
állapodások születtek.

A korábbi évekhez hasonlóan az állománygyarapításra fordított összeg számottevő 
részét hiánypótlásra, régi könyvek és kéziratok beszerzésére fordították. Az antikvár 
könyvpiac változása (a nagy aukciók mennyiségi és minőségi visszaesése, a kis üzletek fel
lendülése) új stratégiát igényelt, a kivételesen ritka tételek iránti verseny nőtt, az árak 
emelkedtek. Jónéhány dokumentumról költségvetési korlátok miatt kellett lemondania a 
könyvtárnak.

A Science Reference Library gyűjteményfejlesztése két fő célt tart szem előtt: az 
olvasóközönség információs igényeinek kielégítését egyfelől, s a maximális gazdaságos
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ságot, minden elkerülhető párhuzamosság megszüntetését másfelől. Prioritása az ipari, 
üzleti, információs technológiai témáknak van.

Az újonnan létesített Nemzeti Hang Archívum nem részesül jogszabályban előírt 
kötelespéldányban, de a British Phonographic Industry javaslatára tagvállalatai termékei
ből adományoznak a könyvtárnak.

Az Állományvédelmi Szolgálatnál működik alighanem a világ legnagyobb ilyen célú 
kötészete, továbbá három restaurátorlaboratórium. A Szolgálat részt vesz kutatásokban 
és együttműködik más angliai és külföldi könyvtárakkal, levéltárakkal, múzeumokkal. 
A frissen létesített szolgálat két meghatározó szempontot nem hagyhat figyelmen kívül: 
egyrészt, lehetetlen a gyűjtemény minden darabját eredeti formában megőrizni, másrészt 
a restaurálási követelményeket egyensúlyba kell hozni a használói igényekkel.

Feldolgozás

Munkaerőhiány, s a belföldön keletkezett dokumentumok mennyiségének további 
növekedése miatt a feldolgozásban kisebb lemaradások keletkeztek. A Kézirattárban a 
géppel olvasható katalogizálás bevezetése a vártnál lassabban megy.

A CIP (Cataloguing-in-Publication) kiterjesztéséről készült javaslat széleskörű vitát 
váltott ki az érintettek körében; végülis általános volt az egyetértés, hogy a CIP-leírás 
legyen határozott UKM ARC-rekord, másszóval: az így készült (előzetes) leírást csak akkor 
cserélik ki másik leírásra, ha a megjelent könyv alapján megállapítható, hogy a CIP-leírás 
nem teszi lehetővé annak visszakeresését.

Az UKMARC formátum fejlesztése keretében ez évben került sor olyan kibővítésé
re, amellyel térképészeti anyagokat is képes kezelni. A térképkatalógus automatizálása 
terén jelentős előrelépésre került sor.

Szolgáltatások

A Keyword index to serial titles (KIST) című kiadvány anyaggyűjtése elérte a 
negyedmillió tételt. Ez az index több angliai könyvtár kurrens és retrospektív periodika
állományát tárná fel.

Az év folyamán megjelent katalógusok közül a legfontosabb az Eighteens Century 
Short Title Catalogue (tizennyolcadik századi kiadványok rövidített címleírásait tartal
mazó katalógus), mikrofilmlapon.

A számitógépes információkeresés terén a BLAISE-LINE két újabb adattárral bő
vült az év folyamán: a HELPIS (Higher Education Learning Programmes, amely audio
vizuális oktatási anyagokat dolgoz fel) és a DPB (Department of Printed Books katalógu
sa, az ázsiai és észak-afrikai nyelvű tételekkel együtt).

Az olvasótermek többségének forgalma nem változott, de például a Hírlaptár, s 
különösen a mikrofilmolvasói tér kellemetlenül zsúfolt. Az olvasótermek többségében 
a kiszolgálás eieg gyors: a kérések 38%-a fél órán, 83%-a egy órán belül kerül az olvasó
hoz; másutt viszont komoly gondok vannak. A fénymásolatok iránti igény növekszik; 
a legsürgetőbb igényeknél facsimile-átvitelt alkalmaznak (átlagos időigénye három óra).

A Lending Division-ban a dokumentumhasználat néhány évi visszaesés után stabili
zálódott; a beérkezett kérések száma 2 772 000, mintegy 4%-kal haladja meg az előző
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évit. Különösen gyorsan nőtt az ipartól érkezett igények száma, egyebek közt azért is, 
mert egy sor iparvállalat gazdaságossági okból bezárta könyvtárát. A saját állományból 
kielégített kérések aránya elérte a 88%-ot.

A beérkezett ’’nagyon sürgős” kérések száma 7900 volt, nagyrészt szintén az ipari 
válalatoktól. E kéréseknél is minden felmerülő költséget áthárítanak az igénylőre; ha a 
kérő fél megfelelő berendezéssel rendelkezik, közvetlen szövegátvitelre is van mód. A kül
földről érkezett kérések száma rekordnagyságú, 576 ezer; az igénylők száma 6 és fél ezer. 
Az ’’első helyen” Japán áll, Európából Franciaország és Spanyolország a legfontosabb 
partner.

Előkészületek a holnapra
A British Library BLAISE-LINE adatbázisának állománya 1985 végére eléri a 

4 milliót; a jelenlegi rendszer helyett már tervezik az újat, de itt a haladás a vártnál las
sabb. Ugyancsak 1985 végére várható az online kapcsolat kiépítése az USA-ban működő 
és szakkönyvtárakat összefogó Research Libraries Information Network kel.

A Lending Division továbbra is együttműködik az ADONIS kiadói konzorciummal, 
amely a periodikák digitalizálása, digitális optikai lemezeken történő tárolása, leolvasása, 
valamint lézernyomtatóval kívánatra történő előállítása iránt érdeklődik. A könyvtár tér 
vezi részvételét a HERMES teletex programjában valamint az Európai Közösség Apolló 
műholdas átviteli kísérletében.

Az angliai könyvtárak állományvédelmi gyakorlatát és elképzeléseit felmérő vizsgá
lat lezárult; a következtetések levonása folyik. Elkészült egy tanulmány a savmentes papír 
angliai alkalmazásáról is: eszerint a hosszú élettartamú papír előállítása semmivel sem 
lenne drágább a mai savtartalmú papírnál.

A kormányszintű Information Technology Advisory Panel 1983-ban megjelent 
’’Making a business of information” című jelentése nagy vitát kavart az információnak a 
nemzeti jólétben betöltött fontos szerepéről. A jelentésnek az eladható információra és a 
magánszektor szerepére helyezett hangsúlya miatt a könyvtárak erőteljesen érvelni kény
szerültek saját információszolgáltató szerepük elismertetése mellett. A British Library is 
ilyen értelemben reagált a jelentésre.

A Research and Development Department prioritásai nem változtak meg: a könyv
tári és információs közösség segítése az új információs technológiák bevezetésében; infor
mációk szolgáltatása az iparnak; a kutatási eredmények elteijesztése, új fontos kutatási 
témák meghatározása.

Ezeken a területeken több jelentős kísérlet folyik, közülük érdemes kiemelni North 
Devonban a mikroszámítógépeknek azt a kísérleti hálózatát, amely a nagyközönség szá
mára szükséges információkat teszi ily módon hozzáférhetővé (a hálózat központja South 
Molton közművelődési könyvtára).

A könyvtár által támogatott kutatások keretében jelentős helyet foglal el a haszná
lók képzése, elsősorban, de nem kizárólag iskolai környezetben. Egy most folyó vizsgálat 
azt tanulmányozza, hogyan befolyásolja az információk kezelésének oktatását a mód
szerekben illetve a szakterületekben jelentkező különbségek
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Együttműködés
A könyvtár nemzetközi együttműködésre épülő programjai sorában igen jelentős a 

már említett Eighteenth Century Short Title Catalogue, s az ehhez némileg hasonló, 
újabb indítású Incunable Short Title Catalogue, amely ősnyomtatványok leírásait tartal
mazza. Utóbbi számottevő amerikai támogatással rendelkezik, és több más ország érdek
lődését is kiváltotta, mint távlati központi katalogizálási rendszer lehetősége. Legújabban 
az olasz és holland könyvtárakkal sikerült együttműködést kialakítani. Az eddig kialakí
tott 18 ezer leírást szintén sikerült a BLAISE-LINE adattár elkülönített részeként online 
hozzáférhetővé tenni.

Az European Biotechnology Information Project előkészületi munkálatainak foly
tatásaként számos nyugat-európai intézménnyel alakult ki szoros kapcsolat; az EGK meg
felelő szervezetével az év végén szerződést írtak alá.

A kiadóvállalatokkal korábban kialakított jó kapcsolat tovább erősödik. Ennek 
egyik jele a Chadwick-Healey Ltd. vállalattal kötött megállapodás az Index to manu
scripts in the British Library tervezett 11 kötetének kiadására (várhatóan 1985 végéig 
egészében megjelenik).

A CIP-program kiterjesztése jelentős többlet-terhet ró a kiadókra, hiszen lehetőség 
szerint teljes és megbízható információk nyújtására kötelez, mégis a kiadók és terjesztők 
is felismerték előnyeit: a naprakész bibliográfiai és ár-információk géppel olvasható for
mában való hozzáférésének jelentőségét.

Néhány, időszaki kiadványt megjelentető kiadó meglehetősen ellenségesen szemléli 
a Lending Division — a hatályos törvénynek megfelelő — reprográfiai tevékenységét, 
pedig semmi sem bizonyítja, hogy ez a szolgáltatás vezetett volna az előfizetések vissza
esésére. A.könyvtár keresi a megfelelő megoldást ezekre a problémákra is.

Néhány adat
Végezetül alighanem érdemes néhány statisztikai adatot is idézni a British Library 

jelentéséből. A könyvtár összkiadása az év folyamán 57,5 millió font volt; ezen belül 
41%-ot fordítottak munkabérre, 19%-ot tettek ki az általános fenntartási költségek, 13% 
jutott az állomány gyarapítására, csaknem 17% a különféle eszközök és berendezések 
beszerzésére vagy bérletére.

A költségeknek csaknem 20%-át sikerült a könyvtár bevételeiből fedezni, ezek 
összege 11,2 millió fontot tett ki. A bevételek zömét a Lending Division ’’termelte’ 
(62%), a bevételi források sorában is döntő a kölcsönzés és fénymásolás (59%), mellette 
még a kiadványok értékesítéséből származó összeg (27%) jelentős.

A British Library dolgozóinak száma (főfoglalkozásúra átszámítva) 2527 fő, közü
lük bármilyen szintű vezető, vagy tudományos munkakörű 761 fő. A könyvtár állománya 
mintegy 15 millió egység. Elhelyezése kedvezőtlen: Londonban 19 épületben, Boston 
Spa-ban egy épületben (Lending Division) működik.

SÁRDY Péter
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RÁCZ Ágnes: Dokumentumleírás és katalógusépítés. Bp
SZOT Központi Iskola, 1983. 247 p.

Az elmúlt évtizedben a dokumentumleírás területén 
igen nagy és jelentős változásnak lehettünk tanúi, amely 
mind a gyakorlati feldolgozó munkában, mind a feldolgozó 
munka oktatásában komoly erőpróbát jelentett és jelent 
ma is az e területen dolgozók számára.

Az oktatásban a legfőbb gondot az oktatási segéd
anyagok hiánya jelentette. A bibliográfiai leírás új szabvá
nyainak megjelenésével szinte egyidőben a Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központ megjelentette azokat a 
példatárakat, amelyek válogatott feladataikkal az oktatás 
nagy segítségére voltak a leírási szabályok elsajátításában, 

gyakoroltatásában. Ugyanakkor a leírás szerkezetének, az adatcsoportok, adatelemek, 
központozási jelek tanításának egyetlen segédeszköze a szabvány volt. Aki próbált szab
ványt ’’megtanulni” , az tudja, hogy ez szinte lehetetlen még tanári segédlettel is. Ez telje
sen természetes, hiszen a szabvány nem oktatási célra készült, sem megfogalmazása, stílu
sa, sem felépítése nem didaktikai elvekre épül. Az első segítséget az oktatás -  és gondo
lom az új leírás elsajátításával küszködő többi kolléga is — Kovács Honától kapta. 1980- 
ban jelent meg ”A könyvek bibliográfiai leírása: Útmutató az MSZ 3424/1-78 tanulmá
nyozásához" című munkája a Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadásában, 
majd a ’’Dokumentumleírás" című munka az OMKDK kiadványaként. Mindkét tanul 
mány a szabvány ’’olvasásának” fenti nehézségeit csökkentette, és nagyon jól tudtuk 
alkalmazni oktatási segédletként. A kiadók szándéka is az volt, hogy ezekkel a kiadvá
nyokkal áthidalják azt az időt, amíg az új szabványra épülő új tankönyvek megjelennek.

Ilyen előzmények után jelent meg Rácz Ágnes főiskolások számára készült jegyzete. 
E jegyzet feltehetően ugyanolyan szerepet fog betölteni az oktatásban, mint amilyet 
hosszú éveken keresztül Horváth Magda: "A katalogizálás alapjai' című munkája töltött 
be, mely segítségével generációk sora ismerkedett meg a katalogizálással. Az új tankönyv 
megjelenése persze nem jelenti azt, hogy akár az oktatásban, akár a gyakorlatban mellőzni 
lehet a szabványokat, hiszen egy tankönyv nem vállalkozhat arra, hogy minden speciális 
esetre kitérjen. Erre az előszóban külön is felhívja a szerző a használók figyelmét.

A tankönyv három nagyobb egységre tagolódik. Az első rész a könyvtári állomány 
feltárásával, a könyvtár katalógusrendszerével, és a leíró katalógus funkcióival foglalkozik. 
Ezután ismerteti a dokumentumleírás szabályzatait, rövid történeti áttekintés után az 
ISBD-programot és a hazai szabványosítási tevékenységet, szabványokat. Feltehetően az 
oktatandó tanterv kívánta meg a szerzőtől, hogy kissé leszűkítve tárgyalja a bibliográfiai 
leírást, és csak a katalógusban való alkalmazását ismertesse. Az oktatás során azonban

SZOT KÖZPONTI ISKOLA

Rácz Ágnes

DOKUMHN I'LIMLLIRÁS 
ÉS KATALÓGUSÉPÍTÉS

Budapest. 1 983.
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feltétlenül ki kell térni arra, hogy a terminológia változása -  címleírás és bibliográfiai 
leírás -  egy jelentős szemléletbeli változás következménye volt. A bibliográfiai leírás 
olyan alapregisztráció a dokumentumról, amely nem csak a katalógus számára készül. 
(Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Bibliográfiára.) Nem véletlen, hogy az ISBD-prog- 
ram megvalósulásának egyik legfőbb haszonélvezője az Egyetemes Bibliográfiai Számba
vétel Programja. Még tágabb értelemben, minthogy az UBC-program géppel olvasható 
információcserére épül, a bibliográfiai leírás a bibliográfiai rekord részeként is megjelen
het. A fent említettek beépítését az oktatásba két okból is szükségesnek érzem. Egyrészt 
a hallgatók gyakorlati munkájukban a bibliográfiai leírás ilyen alkalmazásával is találkoz
hatnak. Másrészt ezek az ismeretek a bibliográfiai leírásnak mint tantárgynak más tan
tárgyakhoz való kapcsolódását is biztosítanák. (Pl. ’ Tájékoztatás” , ’ Gépesítési kér
dések ”.)

A második rész a bibliográfiai leírás szabályainak, a leírás elkészítésének ismerte
tése. Ez az egység két önálló fejezetre oszlik: a könyvek bibliográfiai leírásába, illetve az 
időszaki kiadványok leírásának kérdéseire. A szabályok jobb megértését segíti a sok, jól 
kiválasztott példa bemutatása.

A harmadik rész fejezetei sorrendben a következők: a besorolási adatok kiválasztása 
és közlésmódja, az utalók elkészítése, a katalógustételek besorolása a leíró katalógusba, 
valamint a leíró katalógus szerkesztése. Ez a rész bemutatja, miként válik a bibliográfiai 
leírásból a leíró katalógus funkcióit ellátó katalógustétel, és hogy ezekből a katalógus- 
tételekből hogyan épül fel a leíró katalógus.

A három nagy alapegység mellett külön fejezetet szentelt a szerző a hagyományos 
és az új leírás közti eltérések bemutatásának. Az eltérések kapcsán a kétféle leírás szem
léletbeli és formai különbségeire (az adatok besorolási és leíró funkciójának különválása, 
az adatok közlésmódjának változása stb.) helyezi a hangsúlyt külön tárgyalva a leíró 
adatok formájának és közlésmódjának változását, valamint a besorolási adatok megvála
szolásának és formájának változását. A fejezet végén ismerteti a régi és az új leírásokat 
ötvöző leíró katalógus kialakításának lehetséges módozatait is.

Két függelék egészíti ki a tankönyv anyagát: a feldolgozó munka folyamatának és 
szervezésének vázlatos leírása, valamint az átírási táblázatok.

A jegyzet nem tekinthető befejezett műnek. A további dokumentumtípusokra ki
terjedő szabványosítás és az elkövetkező időszakban megjelenő leírási szabványok szük
ségessé teszik a tankönyv anyagának folyamatos kiegészítését, módosítását *

KÖRNYEI Márta

*A főiskolai jegyzet átdolgozott és bővített változata a Tankönyvkiadó kiadásában előreláthatóan ez 
év második felében fog megjelenni. (A szerk.)
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MAUCH, James E. -  BIRCH, Jack W.: Guide to the success
ful thesis and dissertation. Conceptions to publication, a 
handbook for students and faculty. New York—Basel, 
Dekker, 1983. XI.,234 p. (Books in library and information 
science 43.)

Kézikönyv a jó doktori disszertáció elkészítéséhez

Bár a könyv a "Books in library and information 
sciencé’ című neves sorozat 43. köteteként jelent meg, az 
előszó szerint a könyvet egyrészt az egyetemi oktatóknak, 
másrészt az egyetemi hallgatóknak szánják, akik utolsó 
évesként szakdolgozatot, diplomamunkát (thesis) írnak a 
Master’s degree (M.A.), vagy pedig doktori disszertációt 

(dissertation) készítenek a doktori fokozat (Ph.D.) elérésére.
A szerzők,1* akik közel 500 cikket és könyvet soroltak fel a bibliográfiában, nem

csak ezt az irodalmat dolgozták fel, hanem több mint 100 olyan egyetemi oktatót is meg- 
inteijúvoltak, akik legalább 5 disszertációnál konzulensként közreműködtek. Vélemé
nyük szerint ugyanis az irodalomban talált adatokat szükségesnek látták az életből vett, 
valóságos adatokkal is kiegészíteni.

A kötet nem kutatás-módszertani kalauz akar lenni és nem is fogalmazási útmutató. 
Mindezeket a tudnivalókat igyekszik ötvözni sok hasznos, egyéb ismerettel.

A szerzők fontosnak tartják, hogy a dolgozat készítője ütemtervet állítson össze 
(és erre sémát is bemutatnak), majd rátérnek a konzulens kiválasztásának fontosságára 
és a konzulens feladataira.

Ezután hosszú fejezeteket szentelnek a téma kiválasztásával kapcsolatos kérdések
nek, majd a könyvtárak és adatbankok használatára vonatkozóan adnak útbaigazítást. 
Részletesen kifejtik, mit kell tartalmaznia a disszertáció vázlatának, tanácsokat adnak, 
hogyan állítsák össze (bevezető, a probléma megállapítása, eleme, a hipotézis felállítása, 
meghatározások, áttekintés a kutatásokról, az irodalomról, a tárgyalás módszerei stb.). 
Mindehhez megadják a tartalomjegyzék mintáját is.

Ezek után 42 pontban sorolják fel mindazokat az ismérveket, amelyeknek a disszer
tációnak meg kell felelnie, vagyis mindezekre figyelnie kell nemcsak a disszertáció készítő
jének, hanem bírálójának is. Majd azt a 10 pontból álló listát közlik, amellyel a bizottság 
egyezteti a vázlatot, hogy hiánytalanul megfelel-e a disszertáció a különböző kívánalmak
nak (például a hallgató képes-e egyáltalán a tanulmány megírására stb.).

Ezután következhet a disszertáció anyagának összegyűjtése, kijegyzetelése. Felhív
ják a figyelmet az időbeosztásra, ajánlják, hogy a kutatásról folyamatábra készüljön. 
Bemutatják, milyen a helyes cédulázási módszer, mi hova kerüljön a jegyzetelés során.

*A pennsylvaniai Pittsburgh-i Egyetem (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA) professzorai.
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Megemlítik, hogy bizonyos témákban a számítógép segítségét is igénybe vehetik az 
irodalomkutatásnál.

Az utolsó három fejezet a megírás formai és stilisztikai kérdéseivel foglalkozik, be
mutatja a fejezetek, a cím, a címlap, a tartalomjegyzék, az ábrák és illusztrációk, függelé
kek célszerű beosztását és elkészítését.

A szerzők helyesnek tartják, ha az első fogalmazványt még több szempontból ellen
őrzi, s csak azután önti végleges formába a jelölt. A megvédés szóbeli vizsgán történik.

A szerzők tanácsa, hogy a disszertációban foglalt kutatások és ismeretek további 
hasznosításáról is gondoskodni kell. A disszertációt át kell dolgozni és publikálni lehet 
folyóiratcikk formájában vagy önálló műben. Ehhez azonban tudni kell, hogy ezek a 
publikációk más stílust és tárgyalásmódot kívánnak meg, melyhez szintén útmutatást 
adnak. A kötetet bibliográfia, név- és tárgymutató egészíti ki.

LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY Márta
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