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BEVEZETŐ

Az egyetemi könyvtárak világszerte a tudományos kutatás jelentős bázisai. Állomá
nyukkal, szolgáltatásaikkal kiemelkedő szerepet játszanak hazájuk könyvtári rendszeré
ben; egyetemi rendeltetésük mellett sokuk nemzeti (tartományi, városi) vagy szakkönyv
tári stb. feladatokat is ellát a világ minden táján. Gyűjteményes kötetek, folyóiratok 
célszámai, konferenciák jelzik: az egyetemi könyvtárak e kettős arculata nem hogy el
kopott volna, hanem inkább új tartalommal gazdagodott.

Nem olcsó mulatság sem az oktatás, -  és különösen a felsőoktatás -  sem pedig a 
könyvtárak fenntartása, s ha már van egyetem, amely nem létezhet könyvtár nélkül, 
olcsóbb e könyvtárakat fejleszteni, funkciójukat kiterjeszteni, mint újakat felállítani. 
A mindennapi tapasztalatok megnyugtatóak: az egyetemi feladatkört nem gátolja az 
egyetemen kívüli tevékenység, sőt erősíti, hiszen az egyetemi oktatók, mint könyvtár- 
használók előnyösebb helyzetbe kerülnek. Ez a magyarázata annak, hogy több fejlett 
országban is, ahol az egyetemi könyvtárak a könyvtári rendszer szilárd oszlopai (például 
USA, Ausztria, NSZK) a könyvtárak számítógépes hálózata -  akár alulról, szinte spontán 
jöttek létre, akár felülről, tervszerűen fejlesztették ki -  az egyetemi könyvtárakra épült.

Hosszú ideig az egyetemek nálunk is a tudományok művelésének uralkodó mű
helyei voltak, könyvtáraikat pedig a legtekintélyesebb gyűjteményekként tartották szá
mon a szakemberek a negyvenes-ötvenes évek fordulójáig. Ekkor fogalmazódott meg a 
hazai tudománypolitika új jelmondata: „az egyetem oktasson, a kutatóintézet kutasson”, 
melynek nyomán a kutatóintézetek hálózatát építették ki és szerelték fel.

E káros jelmondat máig is kiheverhetetlen törést jelentett az egyetemi könyvtárak 
életében. Hiszen ebből az elvből következett, hogy az egyetemi könyvtárak ne gyűjtsék 
pl. az elsődleges kutatási eredményeket tükröző (primér) irodalmat, illetve ne foglalkoz
zanak korszerű feltárással, — kivonatolással,‘szétsugárzással stb. — vagyis dokumentációs 
tevékenységgel. Ezekre külön szakmai dokumentációs központokat, s velük párhuzamo
san országos feladatkörű, központi jellegű (orvosi, mezőgazdasági, műszaki majd pedagó
giai) szakkönyvtárakat állítottak fel ahelyett, hogy az egyetemi könyvtárakat tették volna 
alkalmassá e feladatokra. (Egyedül a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Köz
ponti Könyvtára látott el az Országos Közgazdasági Dokumentációs Központ megszün
tetése után központi jellegű dokumentációs feladatokat -  nagy erőfeszítések árán.) 
Nemcsak az egyetemi könyvtárak rangfosztása következett be ekkor, hanem pazarlás is 
kezdődött, mivel azóta párhuzamos könyvtárakat kell fenntartani, hiszen az oktatás és a 
tanulás nem nélkülözheti a könyvet, a könyvtárat. Persze, a dotáció felosztásakor az 
egyetemi könyvtárak a háttérbe szorultak. Szűkös beszerzési kereteikből a tankönyveken
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kivül a külföldi szakirodalomnak csupán egy elenyésző töredékére futotta; műszaki fej
lesztésük a tervezéseken alig jutott túl, a növekvő helyhiány több könyvtárban az olvasót 
és a könyvtárost egyaránt gyötri, az állományt pusztítja, de különösen fájdalmas a bére
zésbeli elmaradásuk a nem-felsőoktatási jellegű országos központi könyvtárak mögött.

Jóllehet már a hetvenes években történtek lépések az egyetemi oktatás és kutatás 
egységének helyreállítására, ennek végigvezetése meg is kezdődött, de az egyetemi könyv
tárak rehabilitálása az időközben bekövetkezett gazdasági nehézségek és restrikciós intéz
kedések miatt igen vontatottan halad. Sajnálatos módon a hazai könyvtárgépesítési terv 
megvalósítása elodázódott, s ez több okból is csalódást kelt az egyetemi könyvtárakban és 
fonák helyzetet idéz elő.

Az egyetem a jövő hordozója, hiszen a ma hallgatója a holnap szakembere, aki szak
májának rohamos fejlődésével és a szakirodalomban tükröződő haladásával lépést kell 
hogy tartson. E permanens önképzést-tájékoztatást, annak forrásait és korszerű mód
szereit pedig egyetemi évei alatt kell elsajátítania -  mégpedig a könyvtárban. Nem közöm
bös tehát az egyetemi könyvtárak felszereltsége, berendezése, a könyvtárosok ismeret
köre, magatartása — a könyvtár egészének megjelenése, atmoszférája. Vajon milyen érzés 
fogja el az általános iskolában számítógéppel játszadozó, a középiskolában már programo
kat gyártó gólyát, amikor először lép be málladozó falú, kopott bútorzatú, agyonzsúfolt 
egyetemi könyvtárába, ahol a korszerű technika az írógépnél végződik, s ahol minden 
egyes könyv címét az elaggott katalógusból kényszerül kiírni és a jobb sorsra érdemes 
könyvtárostól a raktárból kérni -  holott korábban az ifjúsági (iskolai, közművelődési) 
könyvtárban már megszokta, hogy kedvére turkáljon a szabadpolc gazdag kínálatában?

Az egyetemi könyvtárak a számítástechnikától sokat vártak. Többek között ügy
menetük gyorsulását, munkaerőgondjuk enyhülését, s ami a lényeg: olvasóik jobb, ponto
sabb kiszolgálására új szolgáltatások egész sorának bevezetését, valamint második szerep
körük -  amelynek ellátása ma sok akadályba ütközik -  kiteljesedését, amely az ország 
szellemi kapacitásának eredményes mozgósítását döntően elősegítené. (Uram bocsá’ még 
a sokat emlegetett public relations eszközeivel is élhetnének!) De a gépesítés elmaradása, 
elodázása az egyetemi könyvtárakat a hálózat vonatkozásában is érzékenyen érinti. 
Az intézeti, tanszéki, klinikai, diákotthoni stb. könyvtárak elaprózottsága sok-sok gondot 
okoz, sok munkát, adminisztrációt kíván, jelentős munkaerőt köt le. Az eredmény mégis 
kétséges: e kis -  ám a maguk területén mégis értékes -  gyűjtemények valójában szinte 
hozzáférhetetlenek, nem jutnak az irodalomellátás vérkeringésébe. A jövő: az integrálás, 
amint azt a sikeres külföldi példák is bizonyítják. A szoros szervezet, esetleg az összevonás 
elkerülhetetlen, de csak akkor, ha e kis könyvtárak használóit korszerűbb módszerek 
alkalmazásával kárpótolni lehet „elvett” könyvtárukért.

Az egyetemi könyvtárak — érthetően — ritkán hallatnak magukról, ezért a köztudat 
ma is úgy véli, hogy e könyvtárak csupán a hallgatók és az oktatók rendelkezésére állnak, 
s ahová a kívülállóknak protekcióval lehet csak bejutni. A sajtó és a többi tömegkommu
nikációs eszköz is ezt sugallja: legföljebb a régiségekkel ismertetik meg a nagyközönséget, 
de nem gondolnak arra, hogy élő, nyilvános egyetemi könyvtárat mutassanak be. Pedig 
szinte minden egyetemi könyvtár hatósugara -  kisebb vagy nagyobb mértékben -  kiter
jed a falakon túlra. Valamennyi egyetem könyvtára nyilvános jellegű; jónéhány — első
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sorban az agrár- és orvosegyetemek -  részt vállal az adott régió szakirodalmi ellátásában, 
négy könyvtár pedig a hagyományos alapszolgáltatásokon túlmenő aktív tájékoztatással 
vesz részt az országos szakirodalmi ellátásban, sőt információs központként tevékeny
kedik.

A könyvtár az egyetem nem oktatási jellegű szervezeti egysége, amelynek azonban 
szükségszerűen bizonyos önállósággal kell rendelkeznie. Nem mindegy azonban az önálló
ság foka, mértéke és minősége, az, hogy az egyetem vezetői hogyan értelmezik ezt a 
viszonylagos önállóságot, megértik-e szükségszerűségét. A kapcsolat minősége kettőn áll. 
Függ attól, hogy milyen a könyvtár összteljesítménye, ami ha tovább boncolgatjuk — nem 
kis mértékben az igazgató aktivitásán, tudásán múlik. Kérdés azonban, hogy a másik fél, 
az egyetem hogyan értékeli könyvtárát, annak működését. Ettől is függ, hogy mint 
„nem oktatási szervezeti egység” a karokkal egyenrangú vagy alárendelt helyet foglal el 
az egyetemi hierarchiában.

Fontos -  sőt döntő -  az egyetemmel való együttélés, a mindennapi életet és a 
könyvtári közérzetet meghatározó kapcsolat az egyetemmel, az egyetem párt-, tömeg- 
szervezeti és állami vezetőivel, testületéivel;-a könyvtár helye az egyetem rendszerében 
(a könyvtári tanácsok működése, hatásköre, aktivitása stb.).

Nem ritka, hogy harcolni kell az egyetem érdekeiért az egyetemmel szemben! 
Ez még a „legjobb” egyetemeken is előfordul; ott ahol egyébként sokra becsülik a könyv
tárat. Az „éretted harcolok, nem ellened” a gazdasági recesszió idején felélénkült az 
egyetemi dotációk felosztásakor és helyenként ki is éleződött ott, ahol az egyetem a 
könyvtári béralapot valamilyen módon csorbítja (például könyvtári álláshelyeket máshol 
használnak fel, a bérmaradvány kisebb-nagyobb hányadát elvonják, az évenkénti bér- 
fejlesztésből lecsípnek stb.).

Konfliktusok forrása lehet az is, hogy eltérő a könyvtárosok, illetve az oktatók 
feladatköre, munkarendje, szabadságuk időtartama, bérezése stb. Természetesen mások a 
követelmények is. A könyvtároskodásban két szakma ötvöződik: a könyvtárosi és az 
adott könyvtár profilja szerinti szakirányú képzettség. Mivel az erre vonatkozó jogszabály 
hatályát veszítette, az utánpótlás is e két területről verbúválódik — az adott munkakörtől 
függően. Ám a magával hozott képzettségét ki kell egészítenie a másik szakterület isme
reteivel. Ily módon helytálló az a megállapítás, hogy a könyvtárosoktól többet követel meg 
az egyetem, ugyanakkor kevesebbet fizet. S ami a szabadság időtartamát jelenti: a pálya
kezdő tanársegéd szabadsága jóval több, mint például a könyvtár négy évtizedes munka
viszonnyal rendelkező tudományos munkatársáé, vagy akár az igazgatójáé.

Az egyetemi könyvtár az egyetem szervezetébe tartozik, ugyanakkor nyilvános is 
és az országos könyvtári rendszer része: ez is konfliktusok forrása lehet. Az oktatók néha 
sérelmezik, hogy nem egyedüli használói a könyvtár állományának, s ki kell adják kezük
ből a könyvet, ha „külső” olvasó kéri.

Az 1976. évi 15. számú tvr. szerint a fenntartó határozza meg a könyvtár feladatait, 
köztük az országosat is (?). Ezt, valamint a nyilvános jelleget a szervezeti szabályzat is 
rögzíti, a költségvetési juttatáskor a gazdasági szervek, illetékesek mégis gyakran figyel
men kívül hagyják.
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E célszám gondolatának születésekor felmerült a kérdés: vajon kiket szólaltasson 
meg és kikhez szóljon? A szerkesztői attitűdöt meghatározó válasz igen gyors volt: tapasz
talt vezető könyvtárosok szóljanak mindazokhoz, akiknek közük van az egyetem könyv
tárához: fenntartókhoz -  egyben használókhoz —, irányítókhoz és természetesen könyv
tárosokhoz — a jobbítás szándékával. Mondják el gondjaikat s cövekeljék ki a haladás 
útját; adjanak az egyetemi könyvtárpolitika alátámasztására olyan gondolatokat, amelyek 
olykor talán -  ma még -  vitathatók, ám feltétlenül előremutatók. Bár nagy különbségek 
vannak az egyetemi (jellegű) könyvtárak között mind az állományuk mértékében, mind a 
létszámukban, — a gondok szinte azonosak.

A tanulmányok tartalma és a szerzők munkahelye önmagában is jelzi: az elmúlt 
évtizedekben átrendeződött az egyetemi könyvtárak értékrendje. Nagy múltú egyetemi 
könyvtárak súlyos válságban vannak, s akad, akit gondja teljesen megbénít. Ugyanakkor 
alig néhány évtizedes múltú könyvtárak aktivitással, kikristályosodott gondolatokkal 
vesznek részt a közös munkában, a közös jövő szövögetésében.

A tanulmányok felölelik az egyetemi könyvtárak legfőbb sajátosságait. A követendő 
út, a jövő néhol halványabban, néhol határozottan kibontakozik. Van, aki csupán helyzet
képet tár az olvasó elé, mintegy jelezve: önmagukban a csokorba gyűjtött gondok-bajok 
megoldása is megrajzolja a haladás irányát.

A falakon túli tevékenységnek viszont kevés teret szentel e célszám, (mivel e jelen
tőségükben tevékenységük nem különbözik más könyvtárakétól) a hangsúlyt inkább a 
belső tevékenységre, az egyetemen belüli életre helyezi.

Az egyetemi könyvtárak tevékenységének részterületei a szakirodalmi kutatás okta
tásától az egyetemtörténeti különgyűjteményekig helyet kaptak -  ha nem is egyforma 
hangerővel. Az időszerű kérdéseket — egy kivételével -  a szerzők jobban kidomborítot
ták. Az egyetemi könyvtárhálózatokról szóló tanulmány nem készült el — a felkért szerző 
Héberger Károly elhunyta miatt.

*  *  *

Értelmezésem szerint a vendégszerkesztő kötelessége, az ügy érdekében rámutatni a 
neuralgikus pontokra, amelyekről a szerzők szemérmesen hallgatnak. Ugyancsak a vendég- 
szerkesztő feladata az ajánlás és a tanulmányok -  témakörök — közti esetleges hézagok 
kitöltése a rendelkezésre álló terjedelemben, néha csak félmondattal, sőt: csupán írásjel
lel (!) utalva агта, ami oldalakat érdemelne. (Ezért az előszó első része.) Mégis, azzal a 
reménnyel bocsátja útjára e számot, hogy annak tanulmányai a figyelmet az egyetemi 
könyvtárakra irányítják és elősegítik annak a tisztánlátásnak a kialakítását, amit az új 
oktatási törvény a megnövekedett autonómiájú egyetemektől, a könyvtárpolitika alkotói
tól és a felsőbb irányítóktól megkíván.

WALLESHAUSEN GYULA
vendégszerkesztő

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának 
elnöke
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