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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.

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



The British Library Eleventh Annual Report 1983-84 441

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.
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