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GONDOLATOK AZ EGYETEMI KÖNYVTARAK GONDJAIRÓL
ÉS JÖVŐJÉRŐL

CHOLNOKY GYŐZŐ

. . mert én, aki árnyak közt sopánkodok, nem állok-e idegenül az igazi lát
vány előtt, mely éppen most ölt alakot, de még nem emelkedtem olyan emberi 
magaslatra, hogy a kellő értelem meglegyen bennem megfigyelésére?”

(Claude Lévi-Strauss)

Egyetemi könyvtáraink jövője aligha szemlélhető közállapotunktól és a mában 
érzékelhető, jövőre utaló fontos tendenciáktól elszakítottam Ez nemcsak azért van 
így, mert elsősorban könyvtárak, viselvén a minden könyvtártípusra illő karakteriszti
kus vonásokat, hanem azért is, mert az országos feladatú szakkönyvtárak és a megyei 
könyvtárak mellett abba a körbe tartoznak, amelyek nem egyszerűen elemei a könyv
tári rendszernek, hanem alkotói, formálói is. (Az archív állomány védelmével, a számí
tástechnika alkalmazásával vagy a felhasználók képzésével kapcsolatos feladatok ter
mészetesen más hangsúlyt és tonnát kell kapjanak e területen, mint az iskolai vagy álta
lában a közművelődési könyvtárakban; mégis, e sajátos jelentőséget hordozó funkciók 
erősödése vagy gyengülése sincs hatás nélkül az egyéb könyvtárak munkájára.)

Mindene tekintettel az egyetemi könyvtárfejlesztési irányokat egy általános könyv
tári jövőképhez illesztve szükséges kijelölni, nem feledve azonban, hogy egyúttal fontos 
egységei a felsőoktatás rendszerének, szellemi fundamentumai az ott folyó oktató és 
kutató-fejlesztő munkának, így természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a felső- 
oktatás várható fejlődési irányai sem.

A továbbiakban -  a teljesség igénye nélkül, esetenként csak jelzésszerűen -  a tenni
valók sorából azokat emeljük ki, amelyek összkönyvtári érdekűek, ám az egyetemi könyv
tárakban kitüntetett jelentőséggel bírnak. Az előttünk járó nemzetek példái és saját 
tapasztalataink is arra intenek, hogy nem célszerű könyvtárfejlesztési elgondolásainkat 
egyszerűen a mai struktúra mentén extrapolálni. Az alábbi három kitüntetett téma ki
emelése ezért ítélet is a várható változások irányaira.

Az állomány növekedése, védelme és elhelyezése

A könyvtárak (elsősorban a nagy gyűjtemények, így az egyetemi könyvtárak) 
látható gondjai közül a legsúlyosabbak: az állomány növekedése, a minőségi szint meg
őrzése és a dokumentumvagy on állagmegóvása.

A könyvtárak növekedése világszerte -  a nálunk gazdagabb országokban is -  
súlyos nyomással nehezedik az intézményekre és fenntartóikra, bár az utóbbi évtizedben
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ez a folyamat -  az anyagi korlátok következtében elsősorban a tőkeigényes gyarapítást 
folytató egyetemi könyvtárakban — lassulni látszik. Mivel azonban egyetemi könyvtáraink 
(az összes tudományegyetemi könyvtár, a BME könyvtára stb.) múlhatatlannak tűnő 
bővítései, rekonstrukciói többnyire elmaradtak, a növekedés problémája nem veszített 
jelentőségéből, s várhatóan a jövőben sem lesz ez másképp. (Ez annál inkább várható, 
mert alapvetően egy átfogó mikrofilmezési program sem orvosolhatja a gondokat.)

Nem kevésbé fontos problémája az egyetemi könyvtáraknak — összefüggésben a 
gyarapítás mennyiségi növekedésével — az állomány minőségi szintjének megőrzése. Érde
kes módon a könyvek, folyóiratok világpiaci árai -  minden más árucikkel ellentétben -  
folyamatosan emelkednek, amelyet nem fékezett a kereslet világméretű lanyhulása sem. 
A folyamat azért érinti különösen súlyosan az egyetemi könyvtárakat, mert az említett 
folyamat a referáló lapok, a bibliográfiák és a kézikönyvek esetében az átlagosnál is erő
sebb. Aligha várható a tendencia fékeződése, ezért — figyelembe véve az anyagi lehető
ségek valamelyest becsülhető alakulását — meg kell fontolni a tudományos könyvtári 
struktúra bizonyos mértékű átrendezésének lehetőségét. Várhatóan már ennek az évtized
nek a végére sem lesz tartható a gyűjteményi átfedések jelenlegi mértéke, elsősorban 
Budapesten és néhány nagyvárosban. Az együttműködés, a feladatok megosztása dekla
rált könyvtárpolitikai célból vélhetően kényszerré válik; a gyűjteményépítés és megőrzés 
rigorózus határait meg kell vonni a diszciplínák, illetve a dokumentumtípusok vonat
kozásában.

Másik útja a struktúra korszerűsítésének a tárolókönyvtárak létesítése, helyi szolgál
tatásokkal való kibővítéssel; a harmadik pedig egyetemközi, valamint kettős funkciójú, 
városi-egyetemi könyvtárak létrehozása.

A gyűjteményépítésnél figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatásban — a nem 
humán profilú intézményekben is — várhatóan növekedni fog a társadalomtudományi 
szakágak oktatásának súlya, továbbá az intézmények nagyobb energiát fordítanak az 
idegennyelvi képzésre, valamint a számítástechnikai oktatásra.

A vállalkozó kedv élénkülését feltételezve, az egyetemi könyvtárak állományának 
állagmegóvása a jövőben vélhetően nem könyvkötő és restauráló kapacitás kérdése lesz, 
hanem a szükséges pénzalapoké. Ebből az is következik, hogy várhatóan az igényesebb 
munkák szervezését sem teljesen központosított módon kényszerül a könyvtárügy meg
oldani.

Műszaki fejlesztés

Colbert, aki ambiciózus és makacs ember volt, jelentős energiát és pénzt ölt manu
faktúrák létrehozásába. Ezek az üzemek rendre elsorvadtak: ötven év múltán viszont 
központi beavatkozás nélkül alakultak meg és bizonyultak életképesnek. A példa persze 
nem a központi akarat hiábavalóságát illusztrálja, hanem az egyes korszakok eltérő ter
mészetét. Tény, hogy 15-20 évvel ezelőtt a prominens magyar könyvtárosok számítás
technikai, műszaki kultúrája a társadalmi környezet ismeretanyagához képest sokkal 
magasabb szinten állt, mint manapság; de hiába voltak az újra fogékonyak, hiába voltak 
felkészültek, a könyvtárak fogadóképessége hiányzott.
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Ma viszont, amikor középiskolások, egyetemisták tízezrei természetes módon bán
nak a személyi számítógépekkel, még nagykönyvtáraink többségében (beleértve termé
szetesen az egyetemi könyvtárakat is) gondot okoz e szerény géptípusra alkalmas prog
ram készítése, de kezelése is, noha ez az eszköz természetes tartozéka kellene hogy legyen 
a korszerű információközvetítésnek. Ennyiben sántít is a történelmi párhuzam, annyiban 
viszont nem, hogy — paradox módon éppen manapság, recessziós időben — a társadalom 
mozgásai, sőt elvárásai -  szorgalmi feladatból a könyvtárak természetszerű kötelességévé 
emelik a műszaki fejlesztést.

Az eddigi hazai tapasztalatok, valamint a fejlett tájékoztatási infrastruktúrával ren
delkező országok példái egyaránt arra intenek, hogy ha fel nem is kell adjuk, de leg
alábbis enyhítenünk kell a gépesítési koncepció kialakítása és megvalósítása során a pira
mis csúcsától való kiindulást. Életképes vállalkozások itthon és másutt is a késztetések 
mentén stabilizálódtak, ott ahol a szükségletek és a lehetőségek találkoztak. Természe
tesen jó lenne, ha az Országos Széchényi Könyvtár már holnap rendelkezne az országos 
rendszer igényelte apparátussal; tájékoztatáspolitikai és hatékonysági szempontból 
viszont eredményesebb megoldás lenne, ha az országos rendszer a helyi funkciók és appa
rátusok szellemi és technikai kötéseiből válna egésszé. Ebben a felfogásban persze -  pri
mus inter pares alapon -  az OSZK nemzeti bibliográfiai adatbázisa éppúgy lokális funk
ciókat is teljesítene, mint egy megyei helytörténeti adatbázis.

A számítógép alkalmazása mellett az állomány tárolásának védelme és mozgatásá
nak, valamint az olvasók kiszolgálásának (figyelembe véve a felsőoktatási fejlesztési doku
mentumok önálló tanulmányi munkára ösztönző iránymutatásait) technikai fejlesztése 
tűnik a jövő lényeges feladatának, kiváltképp az első csoporté, lévén e területen elmara
dásunk relatíve nagyobb a fejlett könyvtárüggyel rendelkező országokhoz képest.

A műszaki fejlesztés országos finanszírozásának perspektíváját illetően — össze
függésben a gépi rendszer kialakításának logikájával — úgy tűnik, szükségessé válik a 
jövőben a helyi források arányának növelése, a szolgáltatási díjak egy részének központi 
alapba való bevonása, mert a kettő együtt biztosíthatja a lokális és a könyvtárpolitikai 
súlyú központi fejlesztések összhangját.

Személyzet

Ha az állománnyal kapcsolatos problémákat a látható jelzővel illettük, a személy
zeti gondokra bízvást illik a rejtett minősítés. Annyit azonban bizton tudunk, hogy 
-  miként több más szakmában -  a hivatástudat és a szakmai hozzáértés a könyvtárosi 
pályán sem egészen jó irányba mozdul el. A Könyvtáros hasábjain lefolyt fruska-vita 
nem véletlenül váltott ki esetenként az önveszélyesség határát súroló indulatokat. Egye
temi könyvtárakra szűkítve a kört, a személyzet egyidejűleg tűnik túlképzettnek és 
alulképzettnek. A dolgozók fele-kétharmada diplomás, viszont — elsősorban a vidéki intéz
ményekben -  fehér hollónak számít a könyvtárszakos egyetemi végzettséggel rendelkező 
munkatárs, sok helyen a könyvtári rutinmunkát diplomás dolgozók végzik (nem kis mér
tékben csorbítva identitás-tudatukat), ugyanakkor speciális szakismeretet, magas szintű 
tudást igénylő területek (mint például a számítástechnika alkalmazása, de akár a hagyo
mányos tájékoztatási szolgáltatások) személyzeti ellátása nem megnyugtató.
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Az okokat vizsgálva első helyen természetszerűen a képzés mennyiségi és minőségi 
jellemzőit kell szemügyre vennünk. Elsősorban az egyetemen, de a főiskolákon is ala
csonyak a nappali hallgatói keretszámok, s ez párosodik elsősorban a pedagógus, másod
sorban a népművelő szakma elszívó hatásával. Ez mindenekelőtt a nagy vidéki intézmények
ben teremtett igen kedvezőtlen helyzetet. Elsőrendben — a keretszámok lehetőség sze
rinti emelése mellett — egy vidéki egyetemi tanszék létrehozása lenne szükséges.

Nem egészen ideális a nappali és levelező tagozat létszámkeretének aránya a képző 
intézményekben (az 1985/86-os tanévre meghirdetett 98 fős egyetemi és főiskolai nappali 
tagozatos keretszámmal szemben 125 fős levelező hely áll). Ismerve a levelező hallgatók 
magas keretszámának — munkerő-gazdálkodási problémákban gyökerező — kényszer
pályás szorítását, a jövőben vélhetően a helyzet javulása várható. A termelő ágazatok 
munkaerő-piacán tapasztalt kiegyenlítődést, esetenként munkaerőtöbblet kínálatot tartós 
folyamatnak tekintve, feltételezzük a fokozatos átirányulást, a kulturális szférára. E derűs 
hipotézis persze csak akkor juthat érvényre, ha a nappali tagozatos keretszámok emelése 
megtörténik.

A képzés tematikáját tekintve mindenekelőtt éppen a könyvtárügy fejlesztési 
igényeit lenne szükséges a jövőben markánsabban érvényre juttatni. Ez érvényes az infor
matikai, könyvtártechnológiai területre, de bizonyos mértékig a könyvtárakban folyó 
kutató munka, sőt általában a kutatások kutatásmódszertani megalapozására is. Az alap
képzés korszerűsítése mellett -  az eddigi eredményekre alapozva — a jövőben meg na
gyobb energiát kellene fordítani részint az iskolarendszerű posztgraduális képzésre (a le
velező képzést fokozatosan erre és a másoddiplomás képzés igényeire korlátozva), részint 
a speciális szaktanfolyami kurzusokra.

Az egyetemek, főiskolák számítástechnikai programja várhatóan kedvező környe
zetet teremt könyvtáraik számára nemcsak a műszaki fejlesztés technikai megalapozása 
során, hanem az alkalmazáshoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása tekintetében is. Erre 
már van példa a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtárában, mely egyúttal annak az 
ígéretét is magában foglalja, hogy a jövőben könyvtáraink nemcsak a hallgatók hagyomá
nyos könyvtár- és forrásismereti bevezetésben vállalhatnak szerepet, hanem számítás
technikai képzésükben is, legalábbis ami a gépi szakirodalomkeresést illeti.

Nem árt belátnunk, hogy az emberfők minősége nem egyszerűen csak a képző intéz
mények munkáján múlik: a munkahely maga is sajátos képzőhely: az idősebb generáció 
példaadása fontos formálója a felnövekvő nemzedék arculatának. Érvényes ez a könyvtár 
közösségére és — kiváltképp felsőoktatási könyvtárakban — kisugárzó hatására egyaránt. 
Feltételezve könyvtárainkban a műhely-jelleg erősödését és technikai lehetőségeik bővü
lését, célszerű lenne a könyvtárosképző intézmények és a munkahelyek képző funkciójá
nak fokozatos összekapcsolása, úgy, hogy az ebbe a körbe tartozó nagykönyvtárak 
gyakorlókönyvtárakká váljanak.
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