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Stock relegation practice in academic libraries in North 
East England. Proceedings of a seminar held at Tesside Poly
technic Library on April 22nd 1982. Sunderland, Library 
Association University College and Research Section Nort
hern Group, 1982. VI, 63 p.

„Égessük el a könyveket?” A könyvkivonás dilemmái

A Tesside-i Műszaki Egyetem Könyvtára 1982 tavaszán 
kerekasztal konferenciát rendezett ,^ iz  állománykivonás 
gyakorlata Északkelet-Anglia egyetemi könyvtáraiban" cím
mel, a szóban forgó régió öt nagy egyetemi gyűjteménye kép
viselőinek részvételével. A szimpozion nem rajzolt átfogó 
képet a brit könyvtárak könyvkivonási gyakorlatáról, jól

lehet, mint arra a BLLD meghívott képviselője rámutatott, „e gyakorlatról (az elméleti 
kérdésektől eltérően) szinte egyáltalán nem áll rendelkezésre információ” . Pedig az avult 
és fölösleges használaton kívül rekedt könyvek tömegeinek kiiktatása a használóorientált 
gyűjteményekből a brit könyvtári rendszernek is égető problémája, melynek megoldását 
számos naiv előítélet és konzervatív beidegződés nehezíti. Elég arra utalnunk, hogy az 
önmegújító vagy állandó kapacitású egyetemi könyvtárak gondolatát meghirdető 1976-os 
Atkinson-jelentést a brit könyvtárosok százai nyomdafestéket alig tűrő szavakkal utasí
tották el annak idején. A Tesside-ben elhangzott felszólalásokból, melyet a vita egy részé
vel együtt a szerzők nyomtatásban is közzé tettek, mindenesetre megismerhetünk leg
alább néhány elképzelést és megoldást, melyet a kihívással szembenéző néhány nagy 
gyűjteményben kikísérleteztek.

A szimpozion résztvevői azokat a könyvtárosokat képviselték, akik „szembeszáll- 
nak a dinosaurusszal” : szerintük a régóta nem használt dokumentumokat az olvasók, a 
könyvtáros és a fenntartó közös érdekében ki kell vonni, a gyűjteményméreteket ésszerű 
koalátok közt kell tartani. Egyetértés mutatkozott abban a kérdésben, hogy a konstans 
férőhelyü könyvtár, mely nem nő „dinosaurusszá” , ahol a gyarapodás és a kivonás bizo
nyos távon egyensúlyban van, a legtöbb gyűjtemény számára nem kellemetlen kényszer, 
hanem kívánatos tervezési mérce lehet. A résztvevők rámutattak, hogy a legtöbb gyűj
teménynek megvan a maga optimális mérete, amelyen túl kevéssé valószínű, hogy a 
használókat szolgálja. Ahol nem végeznek rendszeres állománykivonást, a keresés, a bön
gészés egyre inkább irdatlan mennyiségű holt anyag megrostálását jelenti releváns doku
mentumokért. A nem használt anyag keresett dokumentumok elől köti le a férőhelyet, 
rontja a könyvtár hatékonyságát, akadályozza a tényleges igények kielégítését és a poten
ciális igények kibontakoztatását. Nemcsak az épületbővítés, hanem a tárolási költségek is 
végső fokon az adófizetők pénztárcáját terhelik, a haszontalan könyvek tömeges őrzése
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pazarolja az erőforrásokat. Az optimális méretről természetesen lehet vitatkozni: állandó 
használói kört, állandó használói szokásokat és állandó „ellátási politikát” feltételezve, 
elvileg a gyűjtemény akkor érné el az optimális méretet, ha a gyarapodással párhuzamosan 
a használati esetek száma nem nőne tovább. (Persze fölvethető, mi értelme ennyire el
vonatkoztatni a valós körülményektől, akár „elvüeg” is.)

íme még néhány, az állománykivonás szakmai racionalitását alátámasztó érvek 
közül:

Valamely könyvtár tényleges méretét nem a gyűjteményben lévő könyvek mennyi
sége, hanem a használt könyvek mennyisége adja meg. A könyvtárosok gyakran azért 
hagyják figyelmen kívül ezt a nyilvánvaló igazságot, mert fogalmuk sincs róla, hogy állo
mányuk gyakorlatilag milyen arányban halott. A könyvek kivonásáról voltaképpen nem 
a könyvtáros dönt, hanem maguk a könyvek jelzik valószínű értéktelenségüket azáltal, 
hogy régóta nem használják őket. A könyvtárosnak tudomásul kell vennie ezt a tényt, 
és reagálnia kell rá. Ilyen esetekben nem a kivonás szorul magyarázatra, hanem a konzer
váló ösztönű könyvtárosnak kell bebizonyítania, mi indokolja a könyv megtartását. 
Visszatérően szó volt arról, hogy a könyvkivonás problémaköre nem választható el az 
országos könyvtári rendszerben és regionálisan kialakított munkamegosztástól és együtt
működéstől. Az egyetemi könyvtáraknak precízebben körül kell határolniuk, mely terü
leteken vállalnak megőrző funkciót, forráskönyvtári szerepet.

Mi legyen azokkal a dokumentumokkal, amelyekre egyetlen együttműködési kör 
egyetlen könyvtára sem tart igényt? „Mit tegyünk, ha a tárolóhelyiségeink is zsúfolásig 
megtelnek? Égessük el a könyveket?” -  tette fel a vakmerő kérdést az egyik résztvevő. 
„Még nem néztünk szembe teljesen a nem használt, de potenciálisan hasznos kiadványok 
bezúzásának problémájával” — ismerte el az előszóban a kiadvány szerkesztője. Két 
résztvevő humoros válasszal érzékeltette a probléma megkerülhetetlenségét: „Ez nem az 
én gondom, mert rövidesen nyugdíjba megyek.” A másik válaszoló:,.Megoldjuk a kérdést, 
mert az egyetem új könyvtárat épít, és visszahozzuk a külső raktárakból a könyveket. 
Üjabb tíz évvel elodázzuk a dolgot. Komolyra fordítva a szót: előbb-utóbb kidobjuk a 
könyveket.”

Tesside-ban a „kivonás” és „kiselejtezés” terminusok helyett gyakran használták a 
„relegation” (eltávolítás, máshová helyezés) szót, aminek a tapintaton kívül más okai is 
vannak. A brit egyetemi könyvtárak általában óriási szabadpolcos térségekkel rendelkez
nek, melyeket nagyvonalú normák írnak elő, és a nem használt dokumentumok kivonásá
nak első lépcsője az, hogy a szabadpolcról átkerülnek a zárt raktárba vagy külső tárolók
ba. Második lépcső a nemzeti könyvtár kölcsönzési részlegének (BLLD) való felajánlás, 
mely történhet maguknak a dokumentumoknak, vagy katalóguscéduláiknak az átadásával. 
A BLLD a beküldött anyagból a mi fölöspéldány-központunkhoz hasonlóan válogat, 
illetve más gyűjteményekbe irányítja a dokumentumokat a hozzá beküldött igénylisták 
alapján, többek közt külföldi könyvtárakhoz is. Az ily módon nem hasznosítható anyagot 
ajándék- és csereszolgáltatás révén fejlődő országoknak ajánlja fel, jótékonysági szerveze
teknek ajándékozza vagy papírhulladék-kereskedőknél értékesíti. 1981-ben a BLLD a neki 
felajánlott könyvek 40%-át, a sorozatok 7%-át maga vette át, állománya ez úton két 
„polcfolyómérfölddel” nőtt, 100 000 tételt irányított brit és 60 000 tételt tengerentúli
m
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könyvtárakba igénylések alapján. Az ajándék- és csereszolgáltatás működtetése azonban 
évi 100 000 fontot emésztett fel, így ezt a tevékenységet 1982-től drasztikusan korlá
tozták.

Ez a rendszer többek közt abban tér el a miénktől, hogy a BLLD-nek való felaján
lás egyszerűbb, mint a magyar gyakorlat, mert az anyagot nem szükséges listázni (ami 
költséges és hosszadalmas). Azonkívül a felajánlás vagy egyéb módon való köröztetés 
nem kötelező. Hogyha a használókat és a fenntartókat a könyvtár meg tudja győzni 
arról, hogy a leválasztott dokumentumokra nincs szükség, a könyvtár minden teketória 
nélkül értékesítheti vagy zúzdába küldheti fölösleges anyagát. A meggyőzésnek az egye
temi könyvtárakban általában azt a módját választják, hogy az oktatókat bevonják a 
rendszeres állományleválasztásba vagy annak ellenőrzésébe. A konzerváló vakbuzgóság 
csillapítását szolgálja az is, hogy a leválasztott könyveket ezután még néhány évig tároló
helyen tartják, ahonnan azt a néhányat, melyet esetleg mégis igényelnek, vissza lehet 
hozni. „Ha fizikailag bebizonyítható, hogy a tároló 156 000 kötetéből 155 000 darabot 
nem használnak, az a könyvtár dolgát nagyon megkönnyíti” -  mondta az egyik résztvevő.

A BLLD részben a ritkán használt anyagok őrzéséért és rendelkezésre bocsátásáért 
felelős központ szerepét tölti be. Ezzel óriási segítséget nyújt minden nagykönyvtárnak 
az országban, mert lehetőséget kínál számukra, hogy megoldják a következő dilemmát: 
őrizzenek-e vagy sem olyan kutatói anyagokat, melyeket náluk 100-200 évenként, 
országosan 30—40 évenként egyszer használnak. A nagykönyvtárakban az ilyen típusú 
dokumentumok gyakran az állomány egyharmadát is kiteszik. A BLLD képviselője mind
amellett kifejtette, hogy a kormánytól nem kaptak pótlólagos támogatást ahhoz, hogy a 
brit egyetemi könyvtárak túlzsúfolt raktárait jelentős mértékben tehermentesítsék. Leg
feljebb annak biztosítását tudnák vállalni nyilvántartásaik révén, hogy az általuk bezuza- 
tásra vagy elégetésre ítélt könyv valamelyik brit könyvtárban megtalálható. Egyben azt is 
elismerte, hogy a BLLD sem rendelkezik korlátlan tárolási kapacitással, s ki tudja, nem 
kényszerül-e valamikor arra, hogy a megőrzésre egyszer már átvett anyagból maga is selej
tezzen. Duplumpéldányokkal azt már ma is megteszi. Amellett a BLLD-nek is megvan a 
maga gyűjtőköre, és az abba nem vágó dokumentumokat eleve nem veszi át.

Tekintettel arra, hogy az egyes könyvtárakra háruló felelősséget a fölösleges doku
mentumok kivonásáért és szükség esetén megsemmisítéséért a brit egyetemi könyvtárak 
sem tudják másra áthárítani, különösen érdekesek az állandó kapacitású, önmegújító 
könyvtárral kapcsolatos gyakorlati kísérletek. John Сох, a newcastle-i Műszaki Egyetem 
humán részlegének vezetője a következő terv szerint dolgozik: 100 000 kötetes könyv
tárát 9/10 részben mindig feltöltve tartja. Az évi 5000 kötetes gyarapodásnak megfelelő 
könyvmennyiséget évről évre kivonja. Megtartja mindazokat a könyveket, amelyeket az 
első tíz évben legalább egyszer, utána ötévenként legalább egyszer használtak. Ha a le
választott mű egyetlen példány, még kétéves türelmet kap a zárt raktárban. így minden 
könyvnek bőven van alkalma bebizonyítania értékét. A cé l:,.hatékony gyűjtemény fenn
tartása, mely az oktatott kurzusok, a hallgatók oktatási és a tanárok oktatói szükségleteit 
szolgálja. . . , melyben létfontosságú, hogy minden tétel kellőképpen releváns legyen az 
egyetemen folyó munkához.”
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A vendéglátó egyetem hatalmas műszaki könyvtárának állományát R. Moss igaz
gató a 70-es évek közepén bevezetett ,.időtényezős osztályozás” szerint szervezte meg 
(time factor classification). )TAz ortodox könyvtári osztályozás és katalógusépítés a 
könyvtárak és épületeik folyamatos és vég nélküli expanzióját vette alapul. Ez többé 
nem ésszerű. Az állomány ’selejtezése’ azonban lassú és munkaigényes. Ha a feldolgozás 
során a beszerzés évét feltüntetjük mind a könyv gerincén, mind a katalóguscédulán (’idő
tényező’), ez megkönnyíti, hogy a könyveket később katalógusmódosítás nélkül át
helyezzük a szabad polcról a zárt raktárba. Az áthelyezési időperiódus különböző sza
konként más és más lehet.” A használókat tájékoztatják, hogy mely évnél régebben be
szerzett könyvek nincsenek már a szabadpolcon.

Ez a módszer — legalábbis első lépcsőben — radikálisan egyszerűsíti az állomány
kivonásnak azt a problémáját, amelyről talán a legtöbbet vitatkoznak a könyvtárosok: 
a szelekció, a tárolás, a nyilvántartások és a katalógusok módosításának horribilis költ
ségeiről. Am a fölösleges könyvek őrzése hasonlóképpen drága mulatság. Az egy kötetre 
jutó évi tárolási költség az egyik meghívott kalkulációja szerint 1,65 font. Az ő könyv
tárában az állományt megterhelő kb. 15 000 nem használt kötet keresett könyvek dup- 
lumpeldányaitcl veszi el a helyet, az előjegyzési rendszer túlterhelése ennek következté
ben heti 1000 font többletkiadást okoz. Egy kötet eltávolítása kb. 4 fontba kerül, ami 
nem ösztönöz az állománykivonásra. A gépi nyilvántartások és katalógusok elterjedésével 
remélhetőleg ez a művelet sokkal egyszerűbb és olcsóbb lesz. A könyvtáros azonban 
hosszú távon sem mentesül a feladattól, hogy felülbírálja régebbi állományát, és minden 
könyvvel kapcsolatban föltegye a kérdést: „Lenni, vagy nem lenni?”

Befejezésként a hamleti dilemma után stílszerűen kínálkozik néhány más kérdés, 
melyet a BLLD tesside-i képviselője tett fel az állománykivonás kapcsán, jelezve e munka- 
terület kellőképpen nem tisztázott problémáit és a feladatokat, amelyek a könyvtárosok
ra várnak, feltehetőleg nem csak Nagy-Britanniában:

Megbarátkoztak-e a könyvtárak az állománykivonással? Sikerült-e meggyőzni a 
használókat arról, hogy a kivonás nem vezet szükségképpen rosszabb szolgáltatásokhoz? 
Vizsgálják-e a könyvtárak, hogyan használják klienseik az irodalmat? Milyen bibliográ
fiák és szakirodalmi kalauzok ellensúlyozhatják a böngészés iránti igényt? Hogyan reagál
nak a használók a könyvkivonásra? Hogyan mérik ezt a könyvtárak?

A könyvkivonást végző könyvtárak hogyan fognak hozzá a feladathoz. Kényszer
ből, vagy előrelátóan, tervszerűen? Milyen objektív kritériumokat használnak a leválasz
táshoz (formátum, dokumentumtípus, tárgy, használat, nyelv, beszerzés időpontja stb.), 
vagy a szelekció jórészt önkényes? Milyen intézkedésekkel lehet megkönnyíteni a jövő
beli leválasztást? Mibe kerül a kivonás és egyes munkafázisai? Milyen tapasztalatokat 
gyűjtöttek a könyvtárak a tárolással kapcsolatban? Az egyéni vagy a közös tárolás a 

célravezető? Meddig tárolják a leválasztott dokumentumokat, és mi legyen a további 
sorsuk?

SZ. KISS Csaba
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