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A FŐISKOLAI KÖNYVTARAK ÉS A SZAKKÖNYVTÁRI
FUNKCIÓK

FUTALA TIBOR

A pedagógusképző főiskolák könyvtárairól szóló két dolgozatában Tóth Gyula1 
— egészen az MM legutóbbi felsőoktatási könyvtári dokumentumáig eljutva2 -  általában 
is felvillantja a főiskolai könyvtári problematika alakulását, s a szakirodalmi nyomok 
regisztrálásával bemutatja az e problematikával foglalkozás árapályait is.

Ügy vélem, hogy a főiskolai könyvtárak fejlődésében ismét ár-szakasz készülődik, 
s talán nem lesz haszontalan, ha most a szakmai nyilvánosság elé bocsátom egy korábbi 
előadásom gondolatait.3

Statisztikai szemle

Annak felrajzolása, hogy milyen is -  mekkora, milyen területi elhelyezkedésű és 
irányultságú, milyen könyvtári környezetű és teljesítőképességű -  a főiskolai könyvtári 
mezőny, több okra visszavezethetően, korántsem egyszerű feladat. Mindenképpen árnyalt 
statisztikai számbavételt kíván.

A magyar felsőoktatási intézmények 1985. évi felvételi tájékoztatója szerint — itt el
tekintve az 5—5 tudomány-, illetve orvostudományi egyetemtől, a 6 agrártudományi 
egyetemtől, a 6 egyetemi jellegű főiskolától és az ugyancsak ilyennek minősülő Zene- 
művészeti Főiskola 5 vidéki tagozatától, valamint a 3 katonai főiskolától -  összesen 58 
önállóan, tagozatként, kihelyezett tagozatként vagy szakként működő felsőfokú „tanító- 
hely” van az országban. Ezeknek a könyvtárairól lesz a továbbiakban szó.

Céljaimat illetően azonban racionálisabb a számításom, ha ezúttal csak az anya- 
intézményeket és a más településekre kihelyezett tagozatokat vagy szakokat veszem 
figyelembe. (Ez alól -  nagyságrendjükre való tekintettel -  csak az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Kara és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem ugyanilyen kara esetében 
teszek kivételt.) így összesen 51 „tanitóhelyet” , illetve tan- és szakkönyvtári koncentrá
lódást kapok.

Ez a változatos halmaz az ország 28 településén helyezkedik el, amiből 19 a felső-, 
8 a közép- és egy az alsófokú település. A felsőfokú települések közül Békéscsabának, 
Nagykanizsának és Tatabányának egyáltalán nincs felsőfokú tanintézménye, Miskolcnak 
és Veszprémnek pedig csak egyeteme van. Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyt, Salgó
tarjánban, Székesfehérvárott, Szekszárdon, Szolnokon és Zalaegerszegen nem működik 
önálló főiskolai intézmény, legalább is polgári jellegű nem.
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A helyzetet a nem önálló intézmények felől nézve is kitetszik: főiskoláink tetemes 
hányada igencsak új alapítású, még ha egyiküknek-másikuknak volt is valami középfokú, 
rendszerint tanítóképezdei vagy agrárius előzménye. Területi szóródásuk nem kis mér
tékben annak a versengésnek köszönhető, amely a „felsőfokú településközpont főiskola 
nélkül, na de kérem” jelszava alatt bontakozott ki, és napjainkig sem szűnt meg.

A sebtében folyt főiskolaalapítás általában a minimális működési feltételekről gon
doskodott, ami -  tisztelet a kivételnek -  eleve a könyvtári szolgálat lemaradását okozta. 
Ezt sok helyütt mindmáig sem sikerült behozni. így nem csodálható, hogy a főiskolai 
könyvtárakról szólván, éveken át elsősorban tanulmányi funkcióik maradéktalan ellátá
sának szükségességét hangsúlyoztuk.

A hangsúly a működési feltételek állását tekintve -  alapjában és objektíve -  jó 
helyre esett. Nem vagyok azonban teljesen meggyőződve róla, hogy távlatosan is egészen 
objektív volt-e, s nem volt-e benne jó adagnyi -  indokolatlan -  félelem attól, hogy a 
könyvtárak egy tágabb koncepció szerinti felserdülése esetleg újabb átfedéseket okoz 
könyvtári rendszerünkben. Mert hisz az 51 főiskolából 12 az országos szakkönyvtárakkal 
teletűzdelt Budapesten, 29 pedig olyan településen működik, ahol legalább А-típusú köz- 
művelődési könyvtár található. Ez az épp, hogy a „víz színén tartó” óvatosság részint a 
könyvtári ellátási modellekkel kapcsolatos korábbi fantáziátlanságunkra, részint pedig a 
városi könyvtárpolitikában való hitetlenségünkre vezethető vissza.

Ha ez igaz, -  kérdezhetné valaki, -  akkor miért nem folyt hangosabb kampány 
legalább a nem felsőfokú településeken működő könyvtárak merészebb fejlesztéséért? 
Ott meg minek, hiszen nincs kellő közösség — hangozhatnék a múlt idejű válasz, ha bele
mennénk könyvtárpolitikai múltunk felhánytorgatásába. Ám ez korántsem célom. A felü
letes visszatekintés a jövőt kívánja szolgálni, s benne a bátrabb ellátási modellek kialakí
tását és tényleges városi könyvtárpolitika folytatását.

A mezőnyt gyűjtőkörök szerint csoportosítva, illetve az egyes csoportokat könyv
tári környezetükben szemlélve az alábbi eredményekre jutunk:

— A főiskolai könyvtárak közül mindenekelőtt a 6 általános, pontosabban a több 
társadalom- és természettudományi diszciplína irodalmában érdekelt könyvtárat 
kell kiemelnünk. Ezekben nem nehéz a tanárképző főiskolák könyvtárait fel
ismerni. Közülük egy működik a fővárosban, további kettő pedig egyetemi 
könyvtárral rendelkező településen (Pécsett és Szegeden). A további három szék
helye Eger, Nyíregyháza és Szombathely.

-  A főiskolai könyvtárak legszámosabb csoportja szakirodalomellátási nézőpont
ból pedagógiai gyűjtőkörűnek minősíthető. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez 
egyáltalán nem jelent uniformizált gyűjtőkört, hanem ellenkezőleg: nagyon is az 
anyaintézmény funkciójához szabottat. E csoport a tanítóképző főiskolák, az 
óvónőképzők és a hátrányos helyzetű gyerekek tanítására-nevelésére specializáló
dó intézetek könyvtárait fogja át. összesen 16 ilyen intézmény működik: három 
Budapesten, hét felsőfokú, öt középfokú központokban, egy pedig alsófokú tele
pülésen. A változatos területi elhelyezkedés egyszersmind változatos ellátottsági 
szintű könyvtári környezetet is jelent, ami nem hagyható figyelmen kívül könyv
táraik feladatainak megfogalmazásánál és teljesítésénél.
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— Az iménti csoportot számosságuknál fogva a műszaki főiskolai könyvtárak köve
tik. összesen 12 van belőlük. Két többé-kevésbé általános jellemzőjük van. 
Az egyik az, hogy anyaintézményük az összes többi szakfőiskolához hasonlítva 
sokkal specializáltabb, azaz érdekeltsége a műszaki tudományoknak csak egy-egy 
szeletére terjed ki, még ha ez a szelet önmagában jó vaskosnak is bizonyul. 
A másik pedig az, hogy -  a négy budapesti főiskolai könyvtár kivételével -  gyűj
tőkörük a székhelyi település nyilvános könyvtárai közepette meglehetősen 
egyedi, függetlenül attól, hogy közülük hét felsőfokú központban működik és 
csak egy középfokúban. Hogy egyáltalán mekkora esélyük van bármiféle helyi 
gyűjtési kooperációra, azt a vállalati-intézményi szakkönyvtári szférában kell 
felderíteniük. E tekintetben némelyikük tekintélyes környezettel számolhat, 
némelyikük pedig szóra alig érdemessel. A nem önálló főiskolai könyvtáraknak 
nem utolsósorban anyaintézményük központi könyvtáraival kell együttműköd
niük.

-  A 9 mezőgazdasági főiskolai könyvtár egytől-egyig vidéki városokban található: 
öt felsőfokú központokban, négy középfokúakban. ö t  közülük meglehetősen 
specializált profilú, négy átfogóbban reprezentálja az ágazatot. Székhelyükön 
gyűjtőkörük általában annyival inkább lel társra, amennyivel a tanácsi könyv
tárak mezőgazdasági-biológiai állománya fejlettebb, mint a műszaki, annyival 
pedig rokontalanabb, amennyivel a mezőgazdasági könyvtárügy vállalati intéz
ményi szférájában kevesebb az igazán fejlett szakkönyvtár.

-  A 6 közgazdasági típusú főiskolai könyvtár közül három-három működik Buda
pesten, illetve vidéken. A vidéki, nevezetesen a salgótarjáni, a szolnoki és a zala
egerszegi tanintézetek egyike sem önálló főiskola. E helyeken a szakirodalmi, 
különösen a kutatást szolgáló szükségletek kielégítésénél számításba kell venni 
a budapesti anyaintézmények könyvtárát, valamint azt, hogy a tanácsi könyv
tárak a közgazdasági források tekintetében eléggé gazdagok. Sok vállalati szak- 
könyvtárban is van ilyen anyag.

— Végül a budapesti Államigazgatási Főiskola és az Orvostovábbképző Intézet 
szegedi védőnőképző szakának könyvtárát egyedi esetekként kezeljük.

A tan- és a szakkönyvtári funkció dialektikája

Vegyük szemügyre a főiskolai könyvtárak tan- és szakkönyvtári funkciója érvénye
sülésének a dialektikáját.

Történetileg nézve a dolgot, a főiskolai könyvtárak szakkönyvtári funkciói akként 
sarjadhattak, illetve sarjadhatnak ki, hogy a tankönyvtáriak -  amelyek önmagukban is 
szüntelenül alakulnak, általában fejlődnek — mind maradéktalanabbul teljesültek, illetve 
teljesülnek. Másként fogalmazva: a tankönyvtári funkciók éveken át történő ellátása hozta 
létre azt a kritikus gyűjteményi szintet, amely -  a többi működési feltétel megléte ese
tén -  már képes a szakkönyvtári funkciókat is vállalni és realizálni. Végül is a könyvtár 
történeti képződmény, s különösen az nálunk, ahol a fejlesztési keretek és a könyvbeszer
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zési viszonyok elégtelenségei még elképzelni sem nagyon hagyják egy-egy „teljes fegyver
zetű” könyvtár egyetlen csapásra való kipattanását.

A tankönyvtári funkciók ellátására való alkalmasságot elérni viszonylag egyszerű 
könyvtárszervezési feladat. Nem kell hozzá más, mint a tanterveket, a kötelező és ajánlott 
olvasmányokat a hallgatói létszámot és megoszlását évről-évre megismerni, az ehhez mért 
gyarapításhoz minimálisan szükséges beszerzési keretekkel diszponálni, a minimálisan 
elégséges feldolgozói kapacitást, tároló és olvasói teret, továbbá kiszolgáló személyzetet 
biztosítani. Ha mindez megvan e téren, már csak az marad hátra, hogy a feltételeket az 
optimumhoz közelítsék, ami teljesítménynek ugyan teljesítmény, de nem igényel falakon 
túlra ható könyvtárpolitikai gondolkodást és magatartást, országos, regionális, megyei 
vagy városi szintű igazodást és kooperációt. (Egy esetben a tankönyvtári funkció ellátása 
érdekében is szűkebb-tágabb körű kooperációra kényszerül a főiskolai könyvtár: akkor, 
ha történetesen a minimálisan elégséges feltételek nincsenek meg. E szükség okozta 
könyvtárpolitikai attitűd hazánkban nem egészen ismeretlen. Viszont nem tartható telje
sen kényszerhelyzet okozta könyvtárpolitikának, ha valamelyik főiskolai könyvtár levele
ző hallgatói tankönyvtári ellátásának elősegítése érdekében tudatosan törekszik a régióban 
működő tanácsi és iskolai könyvtárakkal való megállapodásokra.)

A szakkönyvtári funkciók első szintje elég hamar megjelenhetik valamennyi, még 
oly fiatal főiskolai könyvtárban is. Ezt általában a tanári kar szakirodalom iránti igénye 
szokta kikényszeríteni. Esetenként a könyvtárnak kell elébe mennie a látens igényeknek, 
illetve a nem kiteljesedetten megnyilvánuló igényeket kibontakoztatnia. Ez nem különö
sen bonyolult feladat, ha ismerjük az oktatók végzettségét, szakmai érdeklődését. A gyűj
teményi alapot nagyjából azzal teremthetjük meg, hogy az érintett szakterületeken a 
tanulmányi irodalmon felül érdemi teljességgel beszerezzük a hazai felsőfokú könyveket 
és folyóiratokat, mégpedig visszamenőlegesen, az egyes szakterületekre jellemző felezési 
időkhöz igazodva. Ehhez hozzá kell még adni a szakterület hazai szakbibliográfiai és 
referáló-lap termését, jó esetben a szakba vágó szovjet referáló lapokat. Eddig a határig 
nincs értelme a takarékoskodásnak, az egyeztetésnek, hacsak a főiskolán belül nem.

A szakkönyvtári funkcióknak ez az első szintje a főiskola tanszemélyzete szempont
jából a szakmai felkészültség karbantartását jelenti, a hallgatóság szempontjából pedig a 
szellemi munkában való jártasság megszerzését.

Ha szervezetten és rendszeresen teljesíti a könyvtár e funkciókat, mind a tansze
mélyzetben, mind a hallgatóságban felmerülhet és/vagy kiteljesedhet a kutatási feladatok
ra való vállalkozás igénye. Mind valószínűbb, hogy egyénileg vagy kollektívákba szerve
ződve választanak maguknak kutatási témát, annál is inkább, mivel társadalmi fejlődésünk 
jelenlegi szakaszát többek között a főiskolákon koncentrálódó „szürke állomány” terv
szerűbb hasznosítását célzó törekvés jellemzi.

Az igazi szakkönyvtári feladatok

A főiskolai könyvtárak tehát napjainkban mindinkább ki vannak téve annak, hogy 
vállalniok kell a szakkönyvtári funkciók második szintjét, azaz a kutatómunka Szakiroda
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lommal és szakirodalmi információkkal való kielégítését is. S ez bizony már korántsem 
egyszerű és valamennyi főiskolai könyvtárban azonos módon megoldható feladat. A funk
ció vállalását az állami könyvtárpolitikának ugyan különféle elvi hangsúlyok és fejlesztési 
preferenciák kialakításával támogatnia kell, de magát a megoldást minden főiskolai 
könyvtárnak önállóan kell megtalálnia és kiküzdenie.

Véleményem szerint a főiskolai könyvtárak igazi szakkönyvtárakká fejlődésében két 
alapmodellt szükséges megkülönböztetnünk.

Modell a városi könyvtárpolitika jegyében

Az egyik modellt a pedagógusképző intézmények könyvtárai követhetik. Ezek fej
lődésére nézve Tóth Gyulától egyetértőén kell idéznem a következőket: e könyvtáraknak 
„egy fokozattal magasabb (a tanárképzőknek kisebb egyetemi, a tani tóképzőknek tanár
képző, az óvónőképzőknek tanítóképző) szintet kell megcélozniuk gyűjteményi-szolgál- 
tatási-tájékoztatási értelemben egyaránt. A tanulmányi jelleg megtartása, erősítése mel
lett elsősorban a szakkönyvtári jelleget, a szaktudományi szolgáltatásokat kell . .  . fokoz
niuk. Ez egybevág a könyvtárügy érdekeivel, főleg a vidék szakirodalmi ellátásába való 
fokozottabb bekapcsolódásukkal” . „. . . e könyvtárak -  mondja továbbmenően Tóth 
Gyula -  országos feladat vállalására nem kell, hogy gondoljanak. Regionális, megyei és 
helyi szerepük azonban fokozható, abból kiindulva, hogy a gyűjteményi bázist célszerű 
a felhasználóhoz minél közelebb telepíteni.”4

A „regionális” hangsúlyozása sem Tóth Gyulánál, sem pedig nálam nem jelent 
kevésbé fontosat az „országosnál” . Egyszerűen arról van szó, hogy az egyetemi-főiskolai 
és közgyűjteményi kutatóbázis távlati fejlesztési koncepciója „az egyes pedagógusképző 
intézmények számára regionálisan kitüntetett kutatási területeket jelöl meg” , ami a gya
korlatban nyilvánvalóan differenciáltan, az egyes főiskolák legerősebb szakterületeit pre
ferálva fog -  hangsúlyozom: társadalmi megrendelésként -  konkrét elvárásokat támasz
tani a szakkönyvtári fejlesztésekkel szemben.

Ebből kiindulva jómagam Tóth Gyulához képest erőteljesebben fogalmazok: a szó
ban forgó könyvtárak ebbéli szerepének nem a fokozhatóságát, hanem minél előbbi foko
zását tartom kívánatosnak.

Minden bizonnyal senki sem fogja az illetékesség túllépésének minősíteni, ha a 
pedagógusképző főiskolák könyvtárai, elsősorban a legerősebb tanárképző főiskolai 
könyvtárak megjelennek a regionális szintű szakirodalomellátás és információkielégítés 
küzdőterén. S annak sem látom a veszélyét, hogy ebből nagyhirtelen fölösleges kettős 
szereposztásra kerüljön sor ezeken a térségeken. Napjaink dokumentumtermését és az 
egyes könyvtárak teljesítőképességét összemérve nincs mitől tartanunk.

Számomra azonban a „regionális” is többé-kevésbé ugyanolyan fikció, mint koráb
ban az „országos” volt. Éppen ezért úgy vélem, hogy a pedagógusképző intézmények 
könyvtárainak jelentkezése akkor tehető végkifejletében igazán jó hozamúvá, ha mind 
maguk, mind partnereik egy vagy több város ellátását tűzik ki célul. Vagyis, ha városi vagy 
városközi könyvtárpolitikára szerződnek. Az ok nyilvánvaló, a szakkönyvtári funkciók 
működtetése csak egy vagy néhány városban koncentrálódó értelmiségre tervezhető meg
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reálisan. Erre épülhet a szakirodalmi és információellátás szétsugárzása a városokban 
tömörülő értelmiséghez kutatási, szakmai, továbbképzési érdekből kapcsolódó szórvány
értelmiség számára. Ez — persze — ugyancsak fontos és már valóban területi, regionális 
tevékenység, ám az előbbihez képest járulékos.

És még egyet: ha ez a városonként kiépítendő szakirodalmi ellátási kooperáció 
arra vár, hogy elvszerűen igazodhasson az ún. országos ellátáshoz, akkor még jó ideig tét
lenül kell vesztegelnie, mivel az utóbbi optimális megszervezéséhez és működtetéséhez 
ma még egyszerűen hiányzanak a szükséges központi eszközök.

Sokkal reálisabb és gyorsabban elérhető cél az, hogy legalább a kisebb földrajzi egy
ségekben, nevezetesen hazánk egyes városaiban a szakirodalmi dokumentumok beszerzése 
és áttekintése úgy történjék, hogy ez a tényleges társadalmi igények és megrendelések jó 
részének minél maradéktalanabb kielégítéséhez vezessen, mégpedig gazdaságosan a könyv
tárközi igazodások, megállapodások és feladatmegosztások révén.

A feladat nagyságát jellemezve jegyzem meg: a vidéki városok szakirodalmi ellátott
sága az igények felől nézve mindmáig felettébb szegényes, a szakirodalmi termés buja 
indázását tekintve pedig annyi tennivalót kínál, hogy a megállapodásokat betartva egy
szerűen nem lehet egymás,/étjébe kasználni” .

Most éppen e ,.rétek” újrakijelölése kell, hogy napirenden legyen több éven, több 
évtizeden keresztül. Úgy vélem, az időben kibontakozó megoldások révén a pedagógus- 
képző főiskolák könyvtárai is hozzájutnak a maguk tágas kaszálóihoz.

E folyamatnak több pont által meghatározott tereken kell végbemennie. Például 
egy-egy tanárképző főiskolai könyvtár esetében legalábbis a székhelyi А-típusú könyvtár, 
a helyismereti szempontból értékes könyvtárak és az önmaga alkotta háromszögben. Más 
esetben az imént említett könyvtárak és a helybeli egyetemi, illetve egyéb szolgáltatni 
képes könyvtárak négy- vagy sokszögében kell tárgyalni és megállapodni. A többi peda
gógusképző főiskolai könyvtár esetében is legalább háromszögről van szó, amelynek csú
csát önmaga, a helybeli В-típusú közművelődési könyvtár és a megyei pedagógiai intézet 
könyvtára képezi, függetlenül attól, hogy ez utóbbi esetleg más városban működik.

Egy tanárképző főiskola könyvtárának ilyesmikben lehetne -  és kellene -  meg
állapodnia székhelyének többi könyvtárával:

-  a főiskolai könyvtár nem borítja fel a helyismereti és helytörténeti irodalom 
gyűjtésében az eddigi munkamegosztást, azonban -  szigorúan anyaintézményére 
vonatkozóan -  szerves részt kér belőle;

-  a megyei könyvtár a főiskola érdekeltségébe tartozó szakterületeken — példány
számban és/vagy a monográfiák alatti szinten és/vagy a szűkén specializált folyó
iratokat illetően stb. — enyhíti gyűjtési kötelezettségét;

-  a megyei könyvtár a főiskola érdekeltségébe tartozó szakterületeken nem folytat 
külföldi gyűjtést vagy csak kézikönyvi szintűt;

-  a megyei könyvtár -  a főiskola levelező hallgatóinak ellátását javítandó — vállal
ja, hogy mindazokon a településeken, ahonnan a főiskolára levelező hallgatók 
járnak, tanévenként megvizsgálja a kötelező vagy ajánlott olvasmányok meglétét.

Úgy vélem, nem kell különösebben nagy szakmai képzelőerő egy sor további hasz
nos megállapodás kigondolásához. Mindezeket az új technika, jelesül a terminálhasználat
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várhatóan közeli megjelenésének a perspektívájában is fenntartandónak vélem, sőt még 
csak akkor lesznek igazán fenntartandók: a technika nyújtotta lehetőségek provokációja 
drasztikusan fogja megmutatni, hogy a „király mennyire meztelen”.

Modell a szakterületi ellátás jegyében

A nem pedagógusképző főiskolák könyvtárainak a fejlettebb szakkönyvtárrá válás 
második modelljét ajánlatos követniük. Ennek lényege egy olyan extrovertált könyvtári 
magatartás, amely merészen, majdhogynem szemtelenül kapaszkodik bele a szakterületi 
dokumentumellátás és információs tevékenység korántsem teljes, ám itt-ott mégis össze
függő hálójának ilyen-olyan bogaiba. (Természetesen nem tilos, sőt ajánlott, hogy egyes 
pedagógusképző főiskolai könyvtárak is érvényesítsék némely -  különösen erőteljes -  
gyűjtési irányukban a modell bizonyos elemeit.)

E magatartásra példaként Budapesten a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola 
könyvtárát, vidékről pedig a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola könyv
tárát tudom felhozni.

A Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola könyvtára vállalva a hallgatók szakiroda- 
lom- és információhasználatra való, évről-évre rendszeresen ismétlődő felkészítését, meg
ragadta az OMIKK kínálta lehetőségek egyik bogát, s ezáltal mintegy belépett azon 
könyvtárak-információs intézmények körébe, amelyekkel az OMIKK különösen inten
zíven „kereskedik” , ami alatt -  magától értetődően — nemcsak elsődleges kereskedést 
kell érteni, hanem minden másféle ellátási-szolgáltatási összeköttetést is.

A győri főiskola könyvtárának mind jegyzettebb szakkönyvtárrá válását egyebek 
-  pl. az átlagosnál sokkal jobb működési feltételek -  mellett ugyancsak az OMIKK-kap- 
csolatok ösztönözték. Hogy nem eredménytelenül, arra bizonyítékként szolgáljon a fő
iskola külföldi folyóiratállománya, amely a maga 370 címével a műszaki könyvtári koor
dinációs kör központi címjegyzékének több mint 7700 rekordjából majdnem 5%-ot mond
hat a sajátjának. Ráadásul mintegy 80 címe tartozik a legértékesebbnek tartott műszaki 
magfolyóiratok közé, 23 folyóirata pedig egyenesen magyarországi unikum.5

Hazai körülményeink közepette ez már nem elhanyagolható részesedés, s olyan 
példa, amely arra hívja fel a figyelmet: ha a főiskolai könyvtárak szigorúan saját szak
területükön és a szakirodalmi világtermés tükrében is hitelesen igazodnak az ágazati rend
szerekhez, egyre többüket lehet jegyezni a szakterületi ellátás szempontjából.

S ez nem utolsósorban e könyvtárak aktivitásán és invenciózusságán múlik, amit a 
gondolatmenet elején a merész, majdhogynem szemtelen megjelöléssel illettem. Erre a 
magatartásra annál is inkább szükség van, mert nincs ellenállás nélkül, hogy újabb és újabb 
könyvtárak kerüljenek be a neves és a legnevesebb könyvtárak klubjába.

Hiba lenne persze, ha e szakfőiskolai könyvtárcsoport a szakterületi ellátórendsze
rekhez való igazodás, e rendszerekbe való beágyazódás közben nem, vagy alig venne tudo
mást környezetének könyvtárairól, akár a közművelődési könyvtárügy vezető intézmé
nyeiről, akár a vállalati-intézményi szakkönyvtárakról. Ez a tétel megfordítva is áll!

A közművelődési könyvtáraknak azért érdemes és kell tudnia e könyvtárak létezésé
ről, állományáról, szolgáltatásairól, mert bármikor felbukkanhat az az utcáról jö tt olvasó,
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akinek éppen olyan szakkönyvtár — közvetett vagy közvetlen -  használatára, könyvtár- 
közi kapcsolatrendszerére van szüksége, mint amilyenek ezek a főiskolai könyvtárak. 
Ha ezrével nem is jelentkezik az ilyesfajta igény, de tucatjával évente minden bizonnyal.

A szakfőiskolai könyvtáraknak -  minél szűkebben specializáltak, annál inkább — 
viszont azért jó ismerniük székhelyük közművelődési könyvtárainak lehetőségeit, mert 
határterületi igények kielégítésében gyorsan és expeditíven kaphatnak segítséget. Még a 
helyismereti és helytörténeti gyűjtemények is fontosak lehetnek számukra. Ezek igénybe
vétele egészen rendszeres lehet pl. mezőgazdasági vagy földtudományi specializáltság ese
tén, de elképzelhető meghatározott közgazdasági vagy műszaki kérdések megoldásakor is. 
És továbbmenve: melyik főiskolai könyvtár bizonyos abban, hogy nem lesz-e szüksége 
valamelyik oktatójának vagy kutatójának olyan ideológiai, pedagógiai, szociológiai stb. 
szakirodalmi fonásra, amelyet csak a közművelődési könyvtárak igénybevételével lehet 
elővarázsolni.

Végül még egy olyan terület, amelyen kívánatos a különféle típusú könyvtárak kép
viselőnek együttműködése. Ez pedig a könyvtári módszertan és technika, ahol a konkrét 
gyűjtőkörtől és használói köröktől függetlenül lehet és kell segítséget nyújtani és segítsé
get kapni, és így kölcsönösen előnyös eredményekre jutni.

Ki mit tegyen az előrelépés érdekében?

Az állami könyvtárpolitikának -  az állami felsőoktatási politikával vállvetve -  
mindenekelőtt a fejlődés személyi, állományi, elhelyezés- és felszerelésbeli feltételeinek 
fokozatos, s nem a „majd”-ra halogató megteremtésén kell fáradoznia. Ezenfelül erőfeszí
téseket kell tennie a könyvtárközi szolgáltatások gyorsítását elősegítő központi címjegy
zékek és más műszerek folyamatos, időben történő megszületése-megjelenése végett, s 
nem szabad hagynia, hogy a fő szolgáltatók, az ún. nagykónyvtárak továbbra is csiga- 
lassúak maradjanak e tekintetben.6

Az állami könyvtárpolitikának azonban nem csak feltételteremtő és számonkérő 
tennivalói vannak e téren. Ezt a fejlődést jócskán ösztönözni, propagálni is kell. Egyrészt 
a megyei könyvtári rendszereket kell ráhangolni a hatékony városi könyvtárpolitikára, 
másrészt a szakterületieket a szakfőiskolai könyvtárak megkülönböztetett figyelésére és 
kezelésére. Sem az egyik, sem a másik vonatkozásban — láttuk a statisztikai számbavétel
nél -  nincs szó túlságosan sok könyvtárról.

Nem tételezhető fel, hogy a főiskolai könyvtárak rangemelése és a létező, területi 
vagy szakterületi rendszerekhez való csatlakozása bármely érintett rendszer vezető könyv
tárára elviselhetetlen terheket róna. Ellenkezőleg: egy-két, nagyobb szakmai erőfeszítést 
kívánó lépés után ők maguk is látni fogják a hasznát e könyvtárak felcseperedésének.

Remélhető, hogy az érdekelt főiskolai könyvtárak és fenntartóik előbb-utóbb meg
barátkoznak az igazi szakkönyvtárrá-válás gondolatával, s a maguk részéről mindent meg 
is cselekszenek megvalósítása érdekében. Szerencsénkre, többségüknek nem a nulla pont
ról kell megkezdeniük az előrehaladást a javasolt irányokba. Van már sok reális tapaszta
lat és sikerélmény is e téren.
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A kutatás szolgálata jól fejlesztett, erős alapokon álló könyvtárakat kíván. S noha 
e dolgozatban nagyrészt ezekről a jól megalapozott könyvtárakról volt szó, a háttérben 
ott rejlett, hogy a kutatás szolgálatához felettébb szükséges a könyvtárosi empátia is. 
Ami a mások számára hasznos szolgálatot örömteli szolgálattá teszi a könyvtáros számára. 
Miért tagadná meg bármelyikük is önmagától ezt az örömöt?
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