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AZ EGYETEMI KÖNYVTARAK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

GOMBA SZABOLCSNÉ

Napjainkban az egyetemi könyvtárak nemzetközi kapcsolatainak számos formája 
van. Termékeny együttműködési formákat jelent egymás országa irodalmának népszerű
sítése, a kölcsönös látogatások, az ún.szakterületi megállapodások (főként az információ
csere folyamatossága és hézagtalansága érdekében), a testvérvárosok mozgalmán belüli 
könyvtárközi kapcsolatok, a különféle konferenciákon való kölcsönös részvétel, illetve 
közös -  szakosított — konferenciák rendezése. Ösztönzi az együttműködést a KGST 
keretén belül működő Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszerbe való 
bekapcsolódás. Most mégis a könyvtárközi kapcsolatok két hagyományosnak mondható 
és egy újabb formájával foglalkozunk részletesebben, minthogy ezek igen fontos szerepet 
játszanak a szakirodalmi ellátásban.

Nemzetközi kiadványcsere

Az egyetemi könyvtárak állományának gyarapítása szempontjából igen nagy jelen
tőségűek a külföldi cserekapcsolatok, főképpen azért, mert ezen az úton lehetővé válik az 
egyetemek, tudományos intézetek könyvárusi forgalomba nem kerülő értékes kiadványai
nak beszerzése.

A cserekapcsolatok dokumentumtartalmát elsősorban az egyetemek saját kiadvá
nyai képezik, de a kapcsolat kiterjedhet rajtuk kívül a könyvtári állományok duplumaira 
és fölöspéldányaira is. De esetenként a csere tárgyát képezheti a partner kívánságára 
pénzért beszerzett egyéb hazai kiadású könyv, illetve a partner címére előfizetett hazai 
folyóirat.

Külföldi cserekapcsolat létesítésekor alapvető kérdés az érdeklődési körök, az adott 
könyvtárak gyűjtési profújainak és a csereként számbajövő kiadványtípusok kölcsönös 
tisztázása. A nemzetközi cseretevékenység az egyenlő érték elvén alapszik. E téren bár
milyen engedmény csak előzetes megegyezésen alapulhat.

A külföldi, elsősorban a tőkés importból származó könyvek beszerzési nehézségei 
arra ösztönzik az egyetemi könyvtárakat, hogy a korábbinál nagyobb figyelmet fordítva a 
nemzetközi csere lehetőségeire, igyekezzenek e forrásokat jobban kihasználni mind saját, 
mind a hálózatukhoz tartozó intézeti és tanszéki könyvtárak gyarapítására. Ez utóbbiak 
ugyanis a vonatkozó rendelet értelmében közvetlen cserét nem folytathatnak, s így csak 
az egyetemek központi könyvtárainak közvetítésével meríthetnek ezen értékes állomány- 
gyarapítási forrásokból.
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A cserepartnerek sokszor nyújtanak segítséget más módon be nem szerezhető kiad
ványok megszerzésében is. Azokban az esetekben, amikor a kért kiadványokat maguk 
nem tudják megküldeni, új beszerzési lehetőségeket, intézményeket ajánlanak egy-egy 
kérés teljesítésére.

Az egyetemi könyvtárak, évi jelentéseik tanúsága szerint, számos ország több száz 
intézményével állnak rendszeres kiadványcsere-kapcsolatban. Az utóbbi időben első
sorban arra törekedtek, hogy a korábbi években kialakított cserekapcsolatok tartalmilag 
gazdagodjanak, így nem a cserepartnerek számának növelése volt az elsődleges cél.

A cserepartnereket is sújtó gazdasági nehézségek kedvezőtlen hatására csökkent a 
partnerek által küldött kiadványok száma, s különösen érzékeny veszteség volt, hogy 
több, a korábbi években igen értékes anyagot küldő könyvtár vagy intézmény is lényege
sen kevesebb kiadványt postázott. (így többek között a British Lending Library, vagy a 
Deutsche Forschungsgemeinschaft.)

Mindent számításba véve a cseretevékenység egyértelműen hasznosnak minősíthető. 
Jól érvényesül a cseréhez fűzött hármas követelmény: devizakímélő beszerzés, a nehezen 
beszerezhető anyagok hozzáférhetőségének növelése, a hazai és ezen belül az egyetemi 
tudományos eredmények terjesztése. Végső soron a csere gazdaságos tevékenység az egye
temek számára, s egyben az információcsere szükséges feltételeinek egyike.

Online hozzáférés

A gépi adatfeldolgozás bevezetése, s mindenekelőtt az információs adatbázisok 
online hozzáférésének elterjedése a nemzetközi kapcsolatok erősödését hozta az egyetemi 
könyvtárak életében. Az európai távközlési szervezetek és szolgáltatásaikat online módon 
nyújtó nagy amerikai információs intézmények közötti megállapodások az európai hasz
nálók számára lehetővé tették e szolgáltatások előnyös feltételekkel való igénybevételét 
és gyors elterjedését.

A könyvtári szolgáltatások gazdaságos kiterjesztésének egyik fő formájává vált a 
külső szolgáltatások közvetítése a használók számára. A külső szolgáltatások közvetítése 
mellett szól az a vizsgálati eredmény is, mely szerint abból az összegből, amelyet önálló 
információkeresési rendszer kiépítésére fordítana egy könyvtár, akár százával is nyújthat 
díjtalanul visszakereséseket a bérelt külső szolgáltatásokból.1

Az online szolgáltatások kialakításának szükségessége egyre sürgetőbben jelentke
zik a hazai egyetemi könyvtárakban. A feltételek adottak, s a nemzetközi adatbázisokra 
támaszkodó információszolgáltatás bevezetése nem függ attól, hogy az adott könyvtár 
hagyományos módon vagy automatizáltan végzi munkafolyamatait. A Veszprémi Vegy
ipari Egyetem Könyvtárának példáját több egyetemi könyvtár is követte; így a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára mintegy kétéves előkészítő és szervező 
munka eredményeként állított rendszerbe egy TAP-34 intelligens terminálból, NEC 
NCU-AMA és ТАМ 201 modemekből és DZM-180 mátrixnyomtató egységekből álló 
adatállomást. Az adatállomáshoz szükséges hardver és szoftver beszerzése, a személyzet 
és a helyiség biztosítása, valamint a vonatkozó előírások teljesítése mellett a szolgáltatás
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működésének további feltételei is vannak. A szükséges dollárkeretet az OMIKK-kal, az 
adatátviteli vonalak használatát a Posta Központi Távíró Hivatallal, az adatbázisok hasz
nálatának nemzetközi jogi feltételeit az illető adatbáziselőállító intézményekkel kötött 
szerződések révén teremtette meg a könyvtár. Jelenleg a Dialog, az STN International, a 
Data Star és az INIS adatbázisokkal van kapcsolatban a könyvtár.

Míg a természet- és műszaki tudományok területén hallatlan mértékben megnőttek 
az információszolgáltatás lehetőségei, addig a társadalomtudományok területén az infor
mációk feldolgozása bonyolultabb feladatnak látszik. Megoldására a legtöbb országban 
jóval kevesebbet áldoznak, mint a természettudományi tájékoztatásra. Ebben szerepe van 
annak is, hogy a társadalomtudományi beruházások megtérülését nagyon nehéz kiszámí
tani, s ezért viszonylag kevés a számitógépes társadalomtudományi adatbank.2 Sajátosan 
nehéz feladat a társadalomtudományi adattárak számítógépesítése. A felhasználók is jóval 
kevesebben vannak, mint a természettudományi tájékoztatás igénylői, és igen kevéssé jár
tasak a gépi adatfeldolgozás technikájában. A Nemzetközi Társadalomtudományi Tájé
koztatási Bizottság két fő irányban lát megoldást e téren: egyfelől a helyi tájékoztatási 
intézményeket összekötő szakterületi együttműködési rendszerek kiépítése, másfelől a 
helyi intézmények munkájára épülő nemzetközi adatbázisok létrehozása. Nyugat-Európá- 
ban a számítógépesített társadalomtudományi adatbázisok a hatvanas években, illetve a 
hetvenes évek elejére alakultak ki; a Nemzetközi Társadalomtudományi Információs 
Rendszer (MISZON) létesítéséről szóló megállapodást pedig 1976-ban írta alá hét szocia
lista ország. (A számítógépesített társadalomtudományi tájékoztatási rendszerekről rész
letesebb ismertetést Rózsa György és Földi Tamás tanulmánya ad.3)

Könyvtárközi kölcsönzés

A külföldi adatbázisokra épülő információszolgáltatás megindulásának szükség- 
szerű következménye az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés növekvő igénye, ami 
a könyvtárközi kölcsönzési forgalom jelentős emelkedését vonja maga után. Az online 
információs szolgáltatások és az irodalomellátás között jelenleg ellentmondás feszül. 
A bibliográfiai adatok hallatlanul felgyorsult rendelkezésre bocsátását nem követi hasonló 
gyorsasággal a dokumentumok kézbeadása.

A számítástechnika és a távközlés házasságával megkezdődött új korszakban hatal
mas adatmennyiségekhez lehet pillanatok alatt hozzáférni, földrajzi távolságokra, ország
határokra való tekintet nélkül. A gyors nemzetközi információellátással szemben egy 
legyőzhetetlenül lassú, helyi, vagy éppen hogy nemzetinek mondható irodalomellátás áll. 
A könyvtárakban még mindig a hagyományos dokumentumellátás van érvényben, amely 
az anyagnak és a szállítási utaknak megfelelően, a prioritások sorrendjében, lokális, kör
zeti vagy körzetek közti ellátásra van berendezkedve. Az irodalomellátás még mindig a 
postára és a hagyományos szállításra van utalva, bár a szállítás jelentős gyorsulása várható 
(pl. telekópiák lehetőségével). Addig, ameddig a dokumentumokat a könyvtárakban nem 
elektronikusan tárolják, tartalmuk online módon nem férhető hozzá, ezért sebesség
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tekintetében a könyvtárak által történő irodalomellátás belátható ideig még az online 
információs szolgálat mögött fog kullogni.4

A jövőben tehát az egyetemi könyvtáraknak is a korábbinál nagyobb gondot kell 
fordítani maguknak a dokumentumoknak a hozzáférhetővé tételére, a használóhoz tör
ténő gyors eljuttatására. A dokumentumok gyűjtéséről a hangsúly áttevődik azok hasz
nosítására. A fejlődés nem problémamentes, mivel az egyetemi könyvtárakat egyfelől 
állományuk külső intézmények és személyek rendelkezésére bocsátására, együttműködési 
programokban való részvételre ösztönzik, másfelől a tanszemélyzet azt kívánja, hogy az 
irodalom ne kerüljön ki az egyetem területéről, még akkor sem, ha ritkán használják.

A könyvtári munka ésszerűsítésének útja egyre inkább a regionális, országos és 
nemzetközi könyvtárközi együttműködés. A számítógépes adatfeldolgozás bevezetése és 
elterjedése ezt a tendenciát erősíti. A könyvtárközi kölcsönzés viszonylatában is új lehető
ségeket tár fel a számítógép használata, különösen ami egy-egy dokumentum lelőhelyének 
megállapítását illeti. Az NSZK-ban például úgy racionalizálták a központi katalógusokat, 
hogy az ISBN-számra épül az adatfelvétel, a rendezés, valamint a COM-jegyzékek, ame
lyeket olcsón eljuttatnak minden nagyobb könyvtárba. így a könyvtárközi kölcsönzési 
kérést közvetlenül ahhoz a könyvtárhoz küldhetik, amelyben az adott dokumentum 
megtalálható.

Minden nehézkessége ellenére tény, hogy a könyvtárközi kölcsönzés ma a leghaté
konyabb módja a dokumentumokhoz való hozzájutásnak. A számítógépre vitt bibliográ
fiai rendszerek a gyorsítás további lehetőségét adják.5 A jövő útja azonban a mesterséges 
bolygók útján történő gyors dokumentumátvitel, amelynek megvalósítása érdekében már 
előkészítő munkálatok folynak az iparilag fejlett országokban.
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