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ABSTRACTS

[Róbert Dán 1936-1986 [-Obituary for the suddenly departed Head of the Library Department, Lo- 
ránd Eötvös University, Budapest. (SZABÓ Sándor) [pp. 351-352.]

[Lajos Nagy 1911-1986.1-  Obituary for the retired research worker of the Library of the Institute of 
Political Science and Jurisprudence, a European authority in legal information and bibliography. (BA- 
LÁZSNÉ VEREDY Katalin) [pp. 353-354.]

1 DÁN Róbert : I Qualitative requirements and changes in the university-level library education. -The 
curricular reform process at the Library Department of the Budapest university since 1979 was aimed 
at two goals: on the one hand, a modernization of teaching, and a closer co-operation with the uni
versity on the other. In the spirit of complex teaching, computer science and information science etc. 
have been added to the traditional subjects, and parallel with this, the department has begun to be 
upgraded to a research worksop. Not only the teachers of the department were involved but also the 
students have been entrusted with doing smaller or larger projects. For producing professionals capable 
of performing quality tasks, the students are heavily screened already at the entrance examination. 
The resulting changes have enforced the position and improved the role of the department within the 
university, [pp. 355-357.]

KATSÁNYI Sándor: Problems of the manpower situation in libraries. -  Staffing of libraries does not 
fit in with the tasks expected of library workers. The author pieces together the facts of library man
power, which can be compared one with another. He concludes that: 1. Library work has been largely 
technologized, the medium level of qualification has become dominant. Badly enough, library educa
tion also supports this line, i.e., technical librarianship and basic library skills are taught at medium 
level. 2. As a result of the high rate of library workers with intermediary qualification, the proportion 
of ’’static” workers, clinging to the same institution and following traditional norms, has increased, 
while that of the ’’dynamic” elements, who think more freely, has decreased. These latter are more 
exposed to the lure of other professions, and librarianship is at present unable to keep them. 3. The 
distribution of qualified manpower is uneven, which tendency seems to be increasing. The number of 
’’handicapped libraries” (e.g. school or village libraries) is also increasing. The anomalies in labour si
tuation should be eliminated as soon as possible, [pp. 358-369.]

SZ. NAGY Lajos: Steps toward up-to-date services. Use and results of the TPB funds in the national 
social science libraries. -  Through the Government’s Committee on Science Policy (TPB) nearly 
4 000 000 forints were granted between 1982 and 1985 to seven leading social science libraries. 
Economy, sociology, law and public administration were aided in the first stage, while pedagogy, 
musicology as well as libraries with MI SON (social science information system of socialist countries) 
functions were preferred after 1984. The funds, distributed once a year, were spent on equipment, 
programme development and system design. The fund allowed for these leading social science libraries 
to begin, or to continue, the development of their computer-based services. Concrete forms of co-ope
ration have also evolved, such as checking the ordering among economic libraries, harmonizing music
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data bases, organizing the distribution network of the national pedagogical information system 
(OPIR), as well as enforcing the contacts with the INION data base. Further work needs the main
tenance of existing support, [pp. 370-376.]

DIPPOLD Péter: A few peculiarities of the classification and information in history. -  The specific 
features of the information systems in historical science arise besically from teh structure of the discip
line: the classification systems here are based upon the trinity of space, time and discipline. The exami
nation of a few fundamental types of historical classification (UDC, the specialist system applied in 
the Hungarian Institute for Historical Scholarship as well as bibligraphic systems) leads to the conclu
sion that these systems are unable to meet the researchers’ demands. The subject heading systems pro
vide another type of subject access, however, the fact that they do not correspond in their internal 
structures to the structure of historical science, often results ina poor usability. The solution may be a 
combination of the two methods: a hoped historical thesaurus would be an instrument for scholarly 
information, representing the structure of the discipline but also having the advantages of subject 
heading systems, [pp. 377-385.]

SCHNELLER Károly: Universal Decimal Classification and classification and information in history:
comments on P. DIPPOLD’s article. -  The author recalls the controversy evolving in the sixties over 
the tools and the efficiency of historical classification and information, the main points of which 
were the questions of subject demarcation, the indexing, the information work as well as the use. Géza 
JESZENSZKY, of the National Széchényi Library, developed a specialist system for indexing events in 
Hungarian history, using ” .0” subdivisions. A demonstration table shows that the system is compatible 
with the UDC notations. It is useful for the users because it focusses on the junction points of the 
given period. Although the system has not been adopted by FID, the National Széchényi Library of 
Hungary has been applying it for many years in arranging its own classified catalogues. An investiga: 
tion into the classified catalogue using habits and into user needs is very much needed, [pp. 386-394.]

ARATÓ Antal: Withdrawal in public libraries. -  Continuing acquisition has resulted in an excessive in
crease in public library holdings. Acquisition indices of provincial town and village libraries are ana
lysed. The libraries investigated were found to discard each year a quantity of books corresponding to 
30—40% of new titles. The author thinks this too little. Groups-of unwanted books could be identified 
by circulation data analysis. A way of handling duplicates still suitable for library use would be 
the development of repositories. A lot of problems concerning central depots remain to be 
cleared, [pp. 395-404.]

GOMBA Szabolcsné-BODA István: Thoughts about computer networking. Comments upon István 
PAPP’s paper (Könyvtári Figyelő, vol. 31, 1985, no. 4, p. 381). -  A possible university automation 
model is described. Uniform data bases, to be developed in university libraries, could uniform the 
stock of collections, scattering in the university, which could lead to the possibilities of subject 
searching. The authors, as István PAPP, thing that the development of a national computer network in 
libraries is necessary. They offer the ’’centrally located computer+remote terminals” model, which 
could be applied both at the national level and in the internal automation of local centres. They sug
gest that the central computer of the national network should be reserved for information items 
needed at least two of the libraries connected, while particular items should be available through local 
networks. They think it is not worth starting ’’large-scale” automation with the partial procedures of 
circulation control, since this can be carried out on microcomputers, [pp. 405-407.]

A b r o a d

MAJ, Jerzy: Forty years of Polish public librarianship in charts. -  A quantitative analysis of general 
development trends of Polish public libraries between 1945 and 1984. (Abstract: FUTALA Tibor) 
[pp. 408-422.]
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SEBESTYÉN György: Main trends in present bibliology in France. -  Description of the work of 
French bibliologists (R. Estevals, J. Breton and F. Richaudeau), on the occasion of a Hungarian- 
French bibliology meeting (Budapest, December 1985). [pp. 423-432.]

>/
FADICEVA, E.N.: International conference on the modernization of the Soviet library classification 
scheme (BBK). -  A report of the Moscow conference (October 1985), in which experts from other 
socialist countries also participated, [pp. 433-434.]

Conflicts in reference services. A summary of the special issue of The Reference Libratian, no. 12, 
1985. By PRÖHLE Éva. [pp. 435-441.]

R e v i e w s

Könyvtári kis tükör. Ajánló könyvjegyzék. (Közread, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központ. Budapest, OSZK-KMK, 1978- : 11. köt.); Magyar könyvek könyve. 
(A short library survey: A book of Hungarian books.) (Szerk. Bereczky László. Közread, az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. OSZK-KMK, 1985. 477p.) 
(Rév.: MARÓT Miklós) [pp. 442-446.]

POPRÄDY Géza: A vállalati információellátás modellje. (A model for information services in com
panies.) (Kiad. az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani központ. Szerk. 
Sz. Nagy Lajos Bp. OSZK-KMK, 1985. 47p.) (Rev.: ZSIDAI József) [pp. 447-448.]

INHALTSANGABEN

(DÁN Róbert 1936-19861Nekrolog für underwartet verschiedenen Professor des Bibliothekswissen
schaftlichen Lehrstuhles der Eötvös Lóránd Wissenschaftlichen Universität. (SZABÓ Sándor) [S. 351- 
352.]

|NAGY Lajos 1911-1986. -  Nekrolog für den neulich verschiedenen pensionierten Mitarbeiter der 
Bibliothek des Staats- und Rechtswissenschaftlichen Instituts, Er war eine Autorität europäischen 
Rufes auf den Gebieten der rechtswissenschaftlichen Information und rechtlichen Bibliographie. 
[S. 353-354.]

[DÁN Róbert:lQualitative Forderungen und Änderungen in der Bibliothekarbildung an der Universität. 
-  An dem Bibliothekswissenschaftlichen Lehrstuhl der Universität wird seit 1979 eine Lehrstuhlreform 
durchgeführt, welche einen doppelten Ziel verwirklichen möchte : einerseits die Modernisierung des 
Unterrichts, andererseits eine engere Zusammenarbeit mit der Tätigkeit der Universität. Im Zeichen 
des komplexen Unterrichts der Kenntnisse, wurden die traditionellen Gegenstände erweitert und 
Komputertechnik, Informatik usw. unterrichtet. Parallel damit wurde die Entwicklung des Lehrstuhles 
zur Forschungswerkstatt eingeleitet. Dies richtete sich nicht nur auf die Universitätslehrer, sondern 

Studenten wurden auch mit kleineren oder grösseren Forschungen beauftragt. Im Interesse der Ver
sorgung qualitativer Aufgaben, werden auch die sich für die Aufnahmeprüfung meldenden Bewerber 
strenger geprüft. Die sich entfaltenden Änderungen haben die Rolle des Lehrstuhls innerhalb der Uni
versität bekräftigt und in vorteühafter Richtung beeinflusst. [S. 355-357.]

KATSÁNYI Sándor: Die Probleme der Arbeitskräftelage in den Bibliotheken. -  Die Personalver
sorgung in den Bibliotheken steht nicht im Einklang mit den von ihr erwarteten Aufgaben. Der Ver

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



344 Inhaltsangaben

fasser führt die Arbeitskräfte charakterisierenden Daten und die vergleichbaren Daten an. Er stellt fest: 
1. Die Bibliotheksarbeit wurde stark technologisiert, die mittlere Stufe wurde bestimmend. Es verur
sacht Sorge, dass auch die Bibliothekarbüdung diese Tendenz stärkt, d.h. die Bibliotheksbehandlung 
wird auf mittlerer Stufe unterrichtet 2. Infolge der hohen Proportion jener Studenten, die auf mitt
lerer Stufe gebildet wurden, hat sich die Proportion der „Statiker”, die sich dem Institut anschliessen 
und die Schichten, die die traditionellen Normen folgen, erhöht. Gleichzeitig verminderte sich die 
Proportion jener „dynamischen” Elemente die freier denken. Die Letzteren sind der zunehmenden 
Verlockung anderer Berufe ausgesetzt und kann die Fachwelt diese gegenwärtig nicht behalten. 3. Die 
Verteüung der qualifizierten Arbeitskräfte ist ungleichmässig und diese Tendenz verstärkt sich eher. 
Die Zahl der Bibliotheken „in ungünstiger Lage” nimmt zu (zB.Schulbibliotheken, Gemeindebi
bliotheken). Die Anomalien der Arbeitskräftelage müssen je früher behoben werden. [S.358-369.]

SZ. NAGY Lajos: Schritte unternommen für eine moderne Dienstleistung. Die Benützung und Resul
tate der Subvention geboten seitens der Wissenschaftspolitischen Kommission (WK) in den nationalen 
gesellschaftswissenschaftlichen Fachbibliotheken. -  Die WK hat in den Jahren zwischen 1982 und 
1985 4 Mülionen Forint materielle Unterstützung an sieben gesellschaftswissenschatlichen Fachbi
bliotheken die eine führende Rolle haben, geboten. In der ersten Etappe unterstützte sie die wirtschafts
wissenschaftlichen, soziologischen Rechts- und Verwaltungswissenschaftliche Bibliotheken. Vom Jahre 
1984 erhielten die pädagogischen, musikwissenschaftlichen und die MISZON = Internationales Gesell
schaftswissenschaftliches Informationssystem Aufgaben versorgende Bibliotheken die materielle Unter
stützung. Die jährlich verteüten Beträge wurden für Maschinenankauf, Programmentwicklung, An
fertigung von Systemplänen verwendet. Die Unterstützung ermöglichte, dass die führenden gesell
schaftswissenschaftlichen Bibliotheken mit der Entfaltung komputerisierter Dienstleistungen beginnen 
sollen oder fortsetzen können. Konkrete Formen der Zusammenarbeit wurden ebenfalls entwickelt, 
zB. Vergleichung von Bestellungen unter den Bibliotheken mit volkswirtschaftlichem Sammelkreis, die 
Koordinierung der musikalischen Datenbanken, Organisierung des Kolporteumetzes im Rahmen des 
National Pädagogischen Informationssystems, Stärkung der Beziehungen mit der INION = Institut 
der Gesellschaftswissenschaftlichen Information Datenbank. Die Bedingung weiterer Tätigkeiten ist die 
Erhaltung der Subvention. [$. 370-376.]

DIPPOLD Péter Einige Charakteristiken der geschichtswissenschaftlichen Klassifikation und Infor
mation. -  Die spezifischen Züge der geschichtswissenschaftlichen Information ergeben sich grund

legend aus der Sturktur der Wissenschaft, die Klassifikationssysteme werden aufgrund des Dreiersystems 
-  Raum -  Zeit -  Wissenschaftsgebiet -  der Klassifikationssysteme aufgebaut. Einige Grundtypen der 
geschichtswissenschaftlichen Klassifikation (DK, Fachordnung in der Bibliothek des Geschichtswissen
schaftlichen Instituts, bibliographische Fachsysteme) wurden untersucht und die Schlussfolgerung ge
zogen, dass diese Systeme den Anforderungen der Forscher nicht nachkommen können. Die Sachsys- 
teme sichern einen Zugang anderen Typs. Da diese jedoch, in ihrer Zusammensetzung, der Struktur der 
Geschichtswissenschaft nicht folgen, verdirbt diese in vielen Fällen ihre Nutzbarkeit. Die Lösung liegt 
in der Kombination beider Methoden: ein geschichtswissenschaftlicher Fachthesaurus soll in der Zu
kunft angefertigt werden, der die Struktur der Wissenschaft treu widerspiegelt und ein Mittel ist, das 
auch über die Vorteüe der Sachwortsysteme verfügt und im Dienste der wissenschaftlichen Informa
tion steht. [S. 377-385.]

SCHNELLER Károly: Die DK und die geschichtswissenschaftliche Klassifikation -  Informierung. 
(Beitrag zum Artikel: Peter DIPPOLD.) -  Der Autor erinnert an die Diskussion der 60er Jahre über 
Mittel und Wirksamkeit der geshcichtswissenschaftlichen Klassifikation, Informierung. Die Haupt
punkte dieser Diskussion waren die inhaltliche Begrenzung, die entsprechende Erschliessung und In
formierung, wie auch die Probleme der Benützung. In der Nationalbibliothek Széchényi (OSZK) hat 
Géza JESZENSZKY eine .0 (Punkt Null) Division ausgearbeitet, die auf dem Gebiete der Erschliessung 
ungarischer Geschichte das System weiter verfeinerte. Die zur Schau gestellte Tabelle zeigt, dass diese 
Division in die Signaturkonstruktion der DK eingegliedert werden kann. Vom Standpunkt der Benüt-
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zer ist diese wichtig, da sie die Knotenpunkte der gegebenen Epoche hervorhebt. Obzwar FID dieses 
System nicht genehmigte, benützt die OSZK diese Division seit Jahren bei der Verfassung ihrer Fach
kataloge. Es ist wichtig, die Gewohnheiten und Ansprüche der Leser, die die Kataloge benützen, 
ebenfalls zu klären. [S 386-394.]

ARATÓ Antal: Die Probleme der Bestandsverminderung in den allgemeinen öffentlichen Bibliothe
ken. -  Infolge der ständigen Bestandszunahme in den allgemeinen öffentlichen Bibliotheken, erhöhte 
sich übermässig der Bestand. Der Verfasser analysiert die Indexe der Bestandszunahme in den Stadt- 
und Gemeindebibliotheken auf dem Lande. Er vergleicht die Daten mit den IFLA Empfehlungen und 
stellt fest, dass ungefähr 60% der Bibliotheken sich den Empfehlungen nähert. Die planmässige Ver
minderung ist eine Aufgabe gleicher Wichtigkeit mit der Anschaffung. Die untersuchten Bibliotheken 
streichten von den angekauften Büchern, jährlich ungefähr 30-40%. Der Verfasser ist der Meinung, 
dass die Ausscheidung grösser sein müsste. Die Umsatzdaten analysierend, kann der Kreis überflüssiger 
Bücher festgestellt werden. Eine Methode der Behandlung jener überzähliger Exemplare, die für Bibli
otheksbenutzung noch geeignet sind, wäre die Gründung zentraler Lagerräume. Bezüglich der zentra
len Speicherung sind noch viele Fragen ungeklärt. [S. 395-404.]

GOMBA Szabolcsné-BODA István: Gedanken über die komputerisierte Netzorganisierung. Beitrag 
zum Artikel István PAPP, veröffentlicht in Könyvtári Figyelő, Jg. 31. 1985. No.4. 381. S. -  Die Ver
fasser stellen ein mögliches Mechanisierungsmodell in den Universitätsbibliotheken dar. Die Gestaltung 
einheitlicher Datenbanken, die in den Universitätsbibliotheken organisiert werden, kann der Bestand, 
welcher in den Universitäten örtlich zergleidert ist, standardisiert werden und wird dadurch das inhalt
liche Recherchieren der Sammlungen ermöglicht. Die Verfasser stimmen mit István Papp überein, dass 
nämlich die Entwicklung eines komputerisierten Netzes in den Bibliotheken notwendig ist. Es wird 
vorgeschlagen, dass der zentrale Komputer -  internes Terminalmodell, die in Beziehung mit dem 
Landesnetz steht und auch in der internen komputerisierten Entwicklung der lokalen Zentralen ver
wendbar ist, angewendet werden soll. Sie schlagen auch vor, dass man die zentrale Maschine des 
Landesnetzes nur für solche Informationen benützen soll, die von wenigstens zwei sich anschliessenden 
Bibliotheken benötigt werden. Die individuellen Informationen sollen bei den Lokalnetzen erreichbar 
werden. Nach ihrer Meinung ist es nicht wert, die „grosse” Mechanisierung mit TeüOperationen der 
Ausleihe zu belasten, da diese mit Mikrokomputern gelöst werden können. [S. 405-407.]

A u s b l i c k

MAJ, Jerzy: Vier Jahrzehnte des polnischen allgemeinen öffentlichen Bibliothekswesens -  in graphi
scher Bearbeitung. -  Die allgemeinen Entwicklungsgesetzmässigkeiten der polnischen allgemeinen 
öffentlichen Bibliotheken, zwischen den Jahren 1945 und 1985, werden durch Analysierung der 
Zahlendaten dargestellt. (Zusammengefasst: FUTALA Tibor) [S. 408-422.]

SEBESTYÉN György: Die Haupttendenzen der gegenwärtigen französischen bibliologischen For
schung. -  Die Tätigkeit der französischen Bibliologen (Estivals, R., Breton, J., Richaudeau, F.) wird 
vorgeführt, die an dem ungarisch-französischen Kolloquium teügenommen haben. [S. 423-432.]

V
FADICEVA, E.N.: Internationale Beratung über die Modernisierung des sowjetischen Bibliotheks- und 
Klassifikationssystems. -  Bericht über die Beratung (Oktober 1985, in Moskau), an welcher auch die 
Klassifikationsfachleute sozialistischer Länder teilgenommen haben. [S. 433-434.]

Konflikte des Informationsdienstes. -  Die Rundschau hat PRŐHLE Éva zusammengestellt aufgrund 
der Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift The Reference Libraian 1985. No. 12. unter dem Titel 
„Conflicts in reference service”. [S. 435-441.]
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R e z e n s i o n e n

Könyvtári kis tükör.Bibliotheksspiegel. Empfehlungsliste. (Veröffentlicht: Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest, 1978- 11. Band.) Magyar könyvek könyve. 
Bücher ungarischer Bücher. (Red. Bereczky László. Budapest, 1985. 477 S,) (Réz.: MARÓT Miklós) 
[S. 442-446.]

POPRÁDY Géza: A vállalati információellátás modelljei. Modell der Informationsversorgung in Fab
riken. (Veröffentlicht: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 
Budapest 1985. 47 S. (Réz.: ZSIDAI József), [S. 447-448.]

РЕЗЮМЕ

[ДАН Роберт 1936-1986.^-  В память неожиданно умершего заведующего Кафедрой библиоте
коведения Университета им. Лоранда Этвеша. (САБО Шандор) [ сгр. 351-352]

НАДЬ Лайош 1911-1986. -  В память умершего в недалеком прошлом сотрудника в отстав- 
ке библиотеки Института юридических наук, признанного в Европе специалиста по юридичес
кой информации и книговедению. (БАЛАЖНЭ ВЕРЕДИ Каталин) [ стр. 353-354]

ДАН Роберт: | Качественные требования и изменения университетской подготовки библио
текарей. -  Реформа, происходящая с 1979 г. на Кафедре библиоиековедения будапештского 
университета поставила перед собой двойную цель: с одной стороны совершенствовать 
подготовку, с другой -  более тесно сотрудничать с университетом. Под знаком комплекс
ной подготовки к традиционным предметам были добавлены знания по вычислитель
ной технике, информатике и параллельно с этим началось развитие кафедры как иссле
довательской мастерской. Это касалось не только преподавателей, но и студентов, кото
рым были поручены более или менее значительные исследования. В интересах выполнения 
качественных залач более тщательно выбираются и будущие студенты в ходе приемных 
экзаменов. Развертывающиеся изменения укрепили роль кафедры в университете и бла
гоприятно повлияли на нее. [стр. 355-357]

КАТШАНИ Щандор: Положение рабочей силы в библиотеках. -  Обеспеченность библиотек 
штатами не соответствует их задачам. Автор устанавливает на основе характерных для биб
лиотечной рабочей силы, сопоставимых данных, что 1/ в библиотечной работе усилились техно
логические черты, среднее образование становилось определяющим. Подготовка библио
текарей, к сожалению, содействует этой же тенденции, т.е. готовит библиотечных техников 
на среднем уровне. 2/ Вследствие большой пропорции квалифицированных на среднем уров
не возросла пропорция привязанных к учреждению „статических”, следующих традиционным 
нормам слоев, и уменьшилось пропорция более свободно мыслящих, „динамических” эле
ментов. Последние подвергаются возростающему притяжению других специальностей, и биб
лиотеки не способны удержать их. 3/ Разделение квалифицированной рабочей силы не рав
номерное и эта тенденция все укрепляется. Возростает число библиотек „в невыгодном по
ложении” (напр. школьных и сельских библиотек). Аномалии в положении рабочей силы сле
дует как можно скорее упразднить, [стр. 358-369]

С. НАДЬ Лайош: Шаги в направлении современных услуг. Использование и результаты под
держки Комиссии по научной политике в специальных библиотеках по общественным нау
кам, имеющих всегосударственные функции. -  В периоде 1982-1985 гг. Комиссия по науч
ной политике оказала финансовую поддержку в 4 миллиона форинтов 7 специальным библи
отекам, выполняющим руководящую роль. В первом этапе поддержку получили специаль

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



Резюме 347

ные библиотеки по экономии, социологии, юридической науке и управлению, а с 1984 г. -  
библиотеки по педагогии, музыке и участники МИСОНа. Ежегодно распределенную сумму 
библиотеки использовали для покупки технических средств, развития программ и подго
товки системных планов. При помощи поддержки руководящие библиотеки по общественным 
наукам могли начинать или продолжать создание своих услуг при помощи ЭВМ. Были разра
ботаны конкретные формы сотрудничества, напр. согласование заказов между библиотеками 
экономического профиля, согласование баз данных по музыке, организация сети распрост
ранителей Государственной информационной системы по педагогике, успение связи с базой 
данных ИНИОНа. Для дальнейшей работы необходима поддержка и в будущем, [стр. 370- 
376]

ДИППОЛЬД Петер: Некоторые особенности исторической классификации и информации. 
-  Специфические черты исторической информации в основном вытекают из структуры этой 
науки: системы классификации построены на основе тройной системы пространства -  вре
мени — отрасли. На основе изучения некоторых основных типов исторической классификации 
(УДК, специальная система библиотеки Исторического института, библиографические специ
альные системы), можно сделать вывод, что эти системы не способны удовлетворить запро
сы исследователей. Предметные системы обеспечивают доступность другого характера, но 
потому что их структура не следует структуре истории, это во многих случаях портит их ис
пользуемость. Решение этого вопроса можно найти в комбинации двух методов: составлением 
будущего тезауруса по истории на службу научной информации создалось бы средство, точно 
отражающее структуру науки и обладающее достоинствами предметных систем, [стр. 377- 
385]

ШНЕЛЛЕР Карой: УДК и историческая классификация-информация. (Высказывание к статье 
ДИППОЛЬДА Петера.) -  Автор припоминает спор, развернувшийся в 60-х годах, о средствах 
и эффективности исторической классификации и информации, главными пунктами которого 
явились отмежевание по содержанию, соответствующее раскрытие и информация, а также воп
росы использования. В Государственной библиотеке им. Сечени Есенски Геза разработал уточ
ненную систему, применяющую подразделение .0 (точка нуль), для раскрытия венгерской 
истории. Из представленной таблицы видно, что она может включиться в стуктуру индексов 
УДК. С точки зрения пользователей она значительна потому, что подчеркивает узли данной 
эпохи. Хотя систему не одобрила МФД, Государственная библиотека им. Сечени применяет ее в 
составлении предметных каталогов уже годами. Необходимо раскрывать навыки читателей в 
пользовании каталогами и их потребности, [стр. 386-394]

А РАТО Антал: Проблемы исключения из фонда в массовых библиотеках. -  Вследствие те
кущего комплектования фонды массовых библиотек слишком разбухли. Автор анализирует 
показатели провинциальных городских и сельских библиотек по комплектованию фонда. 
Сравнивая их с рекомендациями ИФЛА он устанавливает, что приблизительно 60% библиотек 
чуть не достигает рекомендуемые цифры. Планомерное извлечение такая же важная задача, 
как комплектование. Исследуемые библиотеки исключили из своего фонда количество книг, 
приблизительно соответствующее 30-40% купленных. По мнению автора необходимо иск
лючить больше книг. Круг излишних книг можно определить анализом данных книгооборота. 
Для излишних книг, еще годных к библиотечному использованию, целесообразно создать 
центральные хранилища. В этом отношении пока еще имеется много невыясненных вопросов, 
[стр. 395-404]

ГОМБА Сабольчнэ-БОДА Иштван: Мысли об организации сети с помощью ЭВМ. Отзыв к 
статье ПАПП Иштвана. (Könyvtári Figyelő 31 (1985)4. 381.стр.) -  Авторы описывают один 
из возможных моделей автоматизации униветситетских библиотек. Путем создания единых 
баз данных в университетских библиотеках распределенные по месту собрания можно соеди
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нять и становится возможным информационный поиск по содержанию всех собраний. Авторы 
согласны с Папп Ипггваном в необходимости создания государственной сети библиотек с по
мощью ЭВМ. Они рекомендуют модель „центральная ЭВМ -  внешние терминалы”, которую 
можно применять и в государственной сети и во внутреннем развитии автоматизации местных 
центров. Они рекомендуют, чтобы центральную ЭВМ государственной сети нагрузили лишь та
кими информациями, в которых нуждается не менее двух библиотек-участниц. Единичная 
информация должна быть доступной в местных сетях. По мнению авторов т.н. большую авто
матизацию не стоит начинать с книговыдачи, ведь ее можно решать при помощи микро-ЭВМ. 
[ стр. 405— 407]

Библиотечное дело за рубежом

МАЙ Ержи: Четыре десятилетия массовых библиотек в Польше -  в графиках. -  Автор пред
ставляет общие закономерности развития польских массовых библиотек в периоде 1945-1984 
гг. (Сумм.: ФУТ АЛА Тиб ор) [стр. 408-422]

ШЕБЕШТЬЕН Дьердь: Важнейшие тенденции современных библиологических исследований 
во Франции. -  По случаю венгеро-французского библиологического совещания (Будапешт, 
декабрь 1985 г.) о деятельности французских книговедов (Эстиваль, Р., Бретон, Й., Ришодо, 
Ф.). [стр. 423-432]

ФАДИЧЕВА, Е.Н.: Международное совещание об оптимизации советской библиотечно-биб- 
диографической классификации. -  Отчет о совещании (октябрь 1985 г., Москва), в котором 
участвовали специалисты социалистических стран в области ИПЯ. [ стр. 433-434]

Конфликты в справочно-информационной работе. -  Обзор на основе тематического номера 
журнала The Reference Librarian (1985. 12.no.) ’’Conflicts in reference services” . (ПРЭЛЕ Ева) 
[стр. 435-441]

Обзор

Könyvtári kis tükör. Ajánló könyvjegyzék. (Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ. Budapest. 1978- : 11 kötet); Magyar könyvek könyve (Szerk. Bereczky Lász
ló. Közread, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Budapest. 
1985.477 р.) (Книга венгерских книг. Рекомендательная библиография.) (Рец.: МАРОТ 
Миклош) [стр.442-446]

POPRÁDY Géza: A vállalati információellátás modellje. (Kiad. az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ. [Szerk. Sz.Nagy Lajos] Budapest. 1985. 47.p.) 
(Модель информационного снабжения на предприятиях.)
(Рец.: ЖИДАИ Йожеф) [стр. 447-448]
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

ÁGK
DIALOG

ERIC

ÉTK
КС
MTA-TTI
NMEK
OGYK
OPIR
OPKM
TID
TIM
TPB
VEIKI

Állami Gorkij Könyvtár, Budapest
A Lockheed cég (USA) által kidolgozott információvisszakereső nyelv 
automatizált információs rendszerek részére
Educational Resources Information Center — Oktatási Források Tájékoz
tatási Központja, USA 
Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 
központi címjegyzék
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet 
Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára, Miskolc 
Országgyűlési Könyvtár, Budapest 
Országos Pedagógiai Információs Rendszer 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest 
Társadalomtudományi információ és dokumentáció 
Társadalomtudományi Információs Munkabizottság 
Tudománypolitikai Bizottság 
Villamosenergiaipari Kutatóintézet, Budapest
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I DAN ROBERT]
(1936-1986)

Néhány hónapja csupán, hogy 1985. decembe- 
rében a Magyar Rádióban egy vele készített 
portréműsorban munkájáról, kutatási területei
ről beszélt. Gazdag, sokrétű terveit azonban 
nem valósíthatta meg, azokat keresztülhúzta a 
kegyetlen halál. Dán Róbert 1986. március 
27-én, életének 50. évében elhunyt.

Élete tragikusan korán ért véget. E nagy 
ívű tudományos pálya akkor zárult le, amikor a 
több évtizedes kutató és gyűjtő munka eredmé
nyei beértek. Az elmúlt években sorra jelentek 

meg monográfiái, tudományos közleményei, írásai, önálló könyvet írt többek között 
az erdélyi szombatosság szellemi forrásának tekinthető Matthias Vehe-Gliriusról, továbbá 
a magyarországi humanizmus, reformáció és antitrinitarizmus, valamint a héber nyelv 
kapcsolatáról.

Nagy műveltségű, széles érdeklődésű kutató volt. Gazdag nyelvismerete, kiváló 
intuitív készsége alkalmassá tették új összefüggések felismerésére, részkutatások eredmé
nyeinek szintetizálására.

Vizsgálódásának középpontjában a XV— XVII. század állt. Pályája kezdetén a re
formáció és a humanizmus magyarorszá# történetével kezdett foglalkozni, mely pobléma- 
kört azután fokozatosan tágította témában és földrajzilag egyaránt. Kutatta a 
XVI-XVII. századi szombatos szellem és irodalom nyomait Erdélyben, foglalkoztatta az 
eszmetörténet fejlődése a katolicizmustól a szabadgondolkodásig. Legújabban pedig Péchi 
Simonnak, Bethlen Gábor kancellárjának tevékenységét dolgozta fel, aki székelyszenter- 
zsébeti birtokán szombatos iskolát alapított és meghonosította a szombatos vallást. Tudo
mányos vizsgálatait azonban nem korlátozta Magyarországra vagy Közép-Európára. Az 
európai eretnek-mozgalmakat, a középkori ideológiákat kutatta Németalföldtől Erdélyig, 
kereste ezek gyökerét és a különböző eszmék kölcsönhatását. Ennek érdekében fáradha
tatlanul járta a hazai a külföldi, bécsi, hamburgi, utrechti stb. levéltárakat, könyvtárakat, 
s rendszeres szakmai kapcsolatot tartott fenn napjaink jeles középkori eszmetörténé
szeivel.

Kutatásainak másik nagy területe a judaisztika, a magyarországi hebraica-problémák, 
a héber forráskutatás volt. Munkásságában jelentős helyet kaptak a XVI-XVII. századi 
magyar könyv-, könyvtártörténeti- és a hungarica-kutatások is.
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Sokrétű tudományszervezői tevékenységet is végzett. Tagja volt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Könyvtörténeti Bizottságának, a Magyar Könyvszemle Szerkesztőbizottsá
gának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Művelődési Minisztérium és az MTA több 
bizottságának. Megindította és szerkesztette a magyar-holland közös kiadásban megjelenő 
Bibliotheca Unitariorum című sorozatot, melyben unitárius források közlésére kerül sor. 
Defensio Fransisci Davidis címmel tavaly jelent meg a sorozat első tagja, a második kötet 
megjelenés alatt van. Szervezte az MTA I. Osztálya keretében létrehozandó judaisztikai 
munkaközösséget, melynek szintén ő volt a kiszemelt vezetője. Ugyancsak ő kezdemé
nyezte és szervezte a Scheiber Sándor professzor emlékére a Magyar Tudományos Aka
démián rendezett előadássorozatot, melynek 1986. március 6-án ő lett volna az első elő
adója. Ebben azonban betegsége már megakadályozta.

Pályáját az Országos Széchényi Könyvtárban kezdte, majd a 60-as évek közepétől az 
Eötvös Loránd Tudmomány egy etem Középkori Egyetemes Történeti tanszékén dolgozott. 
1980-ban innen került a Könyvtártudományi Tanszék élére, melynek irányítását olyan 
pillanatban vette át, amikor a vezető nélkül maradt tanszéket jól-rosszul átgondolt elkép
zelések tépázták meg. Többen a tanszék létének jogosságát is megkérdőjelezték. A tudo
mányos életben és az egyetemen kivívott tekintélyével rövid időn belül konszolidálta a 
tanszék helyzetét. Felismerte, támogatta és kivitelezéshez segítette a tanszéken folyó tan
tervi reformot így megerősítette a tanszék rangját az egyetemen belül.

Dán Róbert nemcsak ismert tudós, hanem kiváló tanáregyéniség is volt. Hallgatóit 
szerette, az arra érdemeseket segítette, útjukat, pályájukat egyengette. Szobájának ajtaja 
mindig nyitva állt diák és kolléga előtt egyaránt, s az oda betérő mindig meghallgatásra, 
támogatásra lelt. Színvonalas, színes előadásai élményt nyújtottak hallgatósága számára. 
Arra törekedett, hogy tanítványait megtanítsa gondolkodni, hogy tudják megkülönböz
tetni a lényegest a lényegtelentől, hogy mindig az alapvető összefüggések felismerését te
kintsék fontosnak. Szemléletet akart adni. Hallgatóit a tudás, a tudomány tiszteletére, be
csülésére nevelte nemcsak szóval, hanem tetteivel is. Nagyon sokat és gyorsan dolgozott, 
munkatempója szinte türelmetlenséget tükrözött, mintha érezte volna, hogy kevés idő 
adatott számára.

Fájdalmasan korai halála ellenére egy egész életművet hagyott hátra, melynek foly
tatása a tanítványok feladata.

SZABÓ Sándor
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I NAGY LAJOS]
(1911-1986)

A marosvásárhelyi ügyvéd, ügyész, később ko
lozsvári bíró, négy esztendei hadifogság után 
1948-ban került Budapestre, a Kelet-európai 
Tudományos Intézethez. Alapító munkatársa az 
Állam- és Jogtudományi Intézetnek, ahonnan 
1981-ben nyugdíjba ment, de ott dolgozott ha
láláig.

Első nagy monográfiája A kisebbségek 
alkotmányjogi helyzete Nagyromániában címen 
1944-ben jelent meg Kolozsváron, utolsó mun
káját 1986-ban fejezte be A nemzetiségekre vo

natkozó jogi szabályozás és irodalom Európában címmel. Büntető eljárásjogi munkássága, 
e tárgyban hazai és külföldi szaklapokban publikált tanulmányai, könyvei, oktatói tevé
kenysége révén lett az állam- és jogtudományok kandidátusa, majd doktora, c. egyetemi 
tanár, az Akadémiai Nagydíj kitüntetettje. Mégis, a magyar és külföldi jogászok szemében 
éppúgy, mint a könyvtárosokéban mindenekelőtt ajogikönyvészetművelőjeként vált „élő 
klasszikussá” .

A nevéhez fűződő Állam- és jogtudományi bibliográfia (Bibliographia iuridica hun- 
garica) 1954-1985 között megjelent tizennégy kötete 1945-től regisztrálja a Magyaror
szágon és a magyar szerzőktől külföldön megjelent teljes hazai jogi szakirodalmat. Ez a 
forrásértékű sorozat tudományos igényű szerkezetével, bőséges jegyzetanyagával egyik 
legrangosabb nemzeti szakbibliográfiánk.

Kiemelkedő vállalkozása az 1825-től 1944-ig megjelent magyar jogi könyv- és folyó
iratirodalom feltárásának megszervezése és az eredmény katalógusokban történt megőrzé
se, amelyet mint az Állam- és Jogtudományi Intézet könyvtárának vezetője végzett.

Egyes jogágak (pl. az állam- és jogelmélet, munkajog) magyar szakirodaimának évti
zedeket átfogó önálló bibliográfiái mellett egyik szerkesztője volt az 1980 óta félévenként 
megjelenő Magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiájának is.

Szívügye volt a magyar jogtudomány eredményeinek külföldi megismertetése. Szer
kesztésében jelent meg 1966-ban a Bibliography o f  Hungarian Legal Literature, 
1945-1965. c. összeállítás — az idegen nyelven megjelent magyar szakirodalomról — 
amelynek új kiadását, 1980-ig kiegészítve, még elkészítette, de megjelenését már nem ér
hette meg. Előbb a Magyar Jogász Szövetség három nyelven megjelenő folyóiratában, 
majd 1962-től az Acta Juridica c. tudományos folyóiratban szerkesztett állandó bibliog
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ráfiai rovatot a kurrens magyar jogirodalomról, idegen nyelvű címfordításokkal. Több 
mint egy évtizeden át állította össze évről-évre az International Bibliography o f  Social 
Sciences c. nemzetközi bibliográfia Political Science c. sorozatához a magyar szakirodal
mat.

Másodfokú bibliográfiai kalauzok összeállításával is szolgálta a jogi tájékozódás, tájé
koztatás ügyét. A magyar és a külföldi jogi információszolgáltatás forrásairól és eszközei
ről közreadott füzetek mellett ő volt a szerkesztője a szocialista országok Berlinben meg
jelent hasonló ötkötetes segédletének (Katalog ûridiceskih dokumentacionnyh istocnikov 
socialisticeskih stran) is.

Jogi szócikkek sorát írta különböző lexikonokba. Szerkesztőként oroszlánrésze volt 
a kétkötetes Állam- és jogtudományi enciklopédia létrehozásában. Idehaza is, külföldön is 
számtalan tanulmánya jelent meg a jogi dokumentációról, jogi tájékoztatásról. Magyaror
szágon az elsők között kezdett foglalkozni a jogi informatika kérdéseivel.

Hosszú időn át vezető funkciót töltött be a jogi könyvtárak nemzetközi szövetségé
ben, a társadalomtudományi dokumentáció nemzetközi bizottságában, tagja volt a FID 
társadalomtudományi osztályozási bizottságának. Mint a jogi albizottság előadója, fáradha
tatlanul munkálkodott az ETO jogi szakjainak fejlesztésén.

Könyvtárosok számára sokat kell hogy mondjon már az eddigi felsorolás is. Pedig 
életművének csak egy részéről, a jogi tájékoztatás érdekében kifejtett munkásságáról em
lékeztem s arról is csak vázlatosan.

Nagy Lajos egyike volt azoknak a „nagy öregeknek’*, akiknek széles körű, megalapo
zott, szüntelenül gyarapítóit tudása, minden okos és szép iránti érdeklődése, hamisság, 
megalkuvás nélküli embersége, tisztessége, bámulatos munkabírása példát, biztonságot, 
erőt jelentett. Egész szellemisége követésre sarkallta azokat, akiket megtisztelt bizalmával, 
barátságával. Huszonöt éven át dolgozhattam vele, tanulhattam tőle. Sokat követelt, saját
magától is, munkatársaitól is, de okos és tevékeny segítségével, szeretetével, kedves humo
rával meg is könnyítette, sőt élménnyé avatta a közös munkát. Azt a munkát, amelyet im
már nélküle, de az ő szellemében kell folytatnunk.

BALÁZSNÉ VEREDY Katalin
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS MINŐSÉGI 
KÖVETELMÉNYEI ÉS VÁLTOZÁSAI

[~DAN ROBERT!

Az ELTE ВТК egésze a folyamatos megújulás éveit éli, melyen belül elméleti és gya
korlati szempontból egyaránt külön helyet foglal el a Könyvtártudományi Tanszék (a to
vábbiakban: Tanszék) folyamatos fejlesztése és reformja. Aki figyelemmel kísérte az 
1979-től napjainkig tartó szakaszban az apró lépésekből álló átalakulásokat, könnyen ész
reveheti, hogy kettős tendencia érezteti hatását a modernizálási folyamatban. Megoldandó 
feladat volt a Tanszék oktatási anyagának megújítása és az egyetem más tanszékeinek tu
dományos színvonalához való közelítése. Ezeket a különleges feladatokat körültekintéssel 
és a hallgatók érdekeinek figyelembevételével kellett megoldanunk. Hiszen nincsenek kis- 
és nagy tudományok, csupán egymás mellé rendelt ismeretek, melyek közül egyik mond
juk a nyelvtudomány és a hozzá kapcsolódó különféle érintkező stúdiumok, a másik 
pedig például a könyvtári tudományok, melyek nem kevésbé összetett, bonyolult és elem
ző oktatást, illetve a hallgatók részéről alapos felkészülést igényelnek.

Tudatosan tartottuk szem előtt azt a követelményt, ami az egyetemi szintű oktatást 
valóban felsőfokúvá teszi, vagyis az ismeretek komplex oktatását, és ami nem kisebb fel
adat, ezen ismeretek magunk által való bővítését is. A tudományos kutatás és az oktatás 
elválaszthatatlan egységet képez, és minden elmélet csak akkor éri el célját, ha közvetlen 
párbeszédes viszonyban áll a gyakorlattal. Ha tehát a könyvtári tudományokat csupán el
méleti síkon oktatnánk, nem kisebb hibát követnénk el, mint ha csak a gyakorlattal tö 
rődnénk. Közhely volt és marad, hogy a felsőszintű oktatásnak az elmélet és gyakorlat 
egységét kell közölnie a hallgatóval, mégis mennyi áldatlan vita, az indulatok indokolatlan 
felkorbácsolása kísérte a Tanszéken zajló változásokat, míg végre a közhely igazságát min
denki belátta. Az egyetem egészébe való integrálódás a korszerű követelményekhez való 
igazodás nem különleges feladat, hanem természetes folyamat, és az volt a természetelle
nes, hogy a Tanszék valamikor kiszakadt az egyetem adta környezetből.

A másik fontos iránynak a könyvtári tudományok belső értékrendszerének hely
reállítását tartottuk, és azt is a gyakorlat és az elmélet dialektikájában. A feladatnak még a 
határvonalai sem voltak világosak, és így szembe kerültek egymással szorosan összetartozó 
dolgok is. Ma már szinte hihetetlen, hogy vita tárgya lehetett az informatika vagy a könyv- 
történet, a könyvtártan vagy a művelődésszociológia szükségessége. Hiszen mindezek a 
stúdiumok természetes kört alkotnak, s igazában csak akkor hatékonyak, ha a könyvtá
rosképzésben együtt, egymást kiegészítve és egymás fejlődését támogatva jelentkeznek. 
Az eredmény viszonylag hamar jelentkezett, és igazolta az előzetes elképzelést. A tanul
mányok e komplex és dialektikus rendszerét elvégzettek sora bizonyítja, hogy a könyvtári
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tudományok legszélesebb skáláján, a paleográfiától a számítástechnikáig kell képeznünk a 
jövő szakembereit, mert ijem könyvtári adminisztrátorokra van szükségünk, hanem olyan 
könyvtári szakemberekre, akik a könyvvel, dokumentumokkal, információkkal kapcsolatos 
átfogó ismeretek alapján a széles bázisról egyéni vagy szervezeti formában történő specia
lizálódásra képesek. Világos dolog, hogy az egyetem nem szűk prakticistákat képez, hanem 
elméletileg felkészült könyvtárosokat, akik az elméleti ismereteket jól hasznosítják a gya
korlatban is. Fordítva nem is lehetséges, hiszen ahány munkahely, annyiféle feladat és a jö
vőben még a munkahelyeken belül is differenciálódni fog a tevékenységek köre. Az egyetemi 
diploma ezért nem végcél, csupán lehetőség arra, hogy a hallgató képes legyen munkája elvég
zésére, bárhová is állítja a sorsa. Lehetőséget, kiinduló pontot nyújt további fejlődéséhez, 
specializálódásához, az adott munkahelyen befutható karrierjéhez, de sem ezt, sem azt nem 
garantálhatja. Mert a tudományos fejlődés kétirányú mozgást végez: egyrészt horizontálisan 
közeledik új tudományokhoz, és új területeket alakít ki, másrészt vertikálisan, újabb és 
újabb mélységekbe jut el saját témekörében, e kétirányú mozgás dialektikusán egybekap
csolódik. Ez a kettős mozgás hatással van könyvtárosaink pályájára is.

Mivel korunk uralkodó tudományos tendenciái állandó változásban vannak, a 
könyvtári tudományokat sem tekinthetjük változtathatatlan, merev rendszernek. Fejlesz
tésük, de mások eredményeinek megismertetése is kötelessége az egyetemi oktatónak, épp
úgy, mint a világos előadásmód, a kérdésekben való tájékozódás, a jó értelemben vett pe
dagógiai szigor, s mind emellett egy tudományos pályakép kialakítása. Ezért is, és az egye
tem követelményrendszeréből következően is, a Tanszéknek új, minőségi feladatok ellátá
sára kellett felkészülnie. Ez már megmutatkozott a felvételi követelmények kimunkálásá
nál is. Az általános felvételi rendszeren belül a könyvtár szakra jelentkezők nemcsak szak
tárgyakból, hanem az általános műveltséget vizsgáló kérdéscsoportokra is felelnek, hogy a 
kultúrához való általános viszonyukról tájékozódhassunk. Ugyanebből a meggondolásból 
a történeti stúdiumokban a szakma múltjának fontosabb állomásai mellett, letűnt, de 
továbbélő művelődési elemeket is oktatnak, tudomásul véve és hirdetve, hogy a múlt a je
len tanító mestere, a jövő előkészítője. A könyvtári technikát (a katalogizálástól, a szako
zástól, az alapvető bibliográfiai ismeretektől a szövegelemzésig) a könyvtár, a dokumen
tum, az információ és a társadalom egységében oktatjuk, mert csak így szolgálja a tudo
mány ügyét és ezzel válik fejlesztésre alkalmas gyakorlattá.

A gyakorlat — vagy egész pontosan szólva az Élet - ,  pedig újabb és újabb feladatok 
elé állítja az oktatókat. Volt idő, amikor sajnálkozva állapítottuk meg, hogy végzettjeink 
elhagyják a pályát és a rádiónál, televíziónál, szerkesztőségekben, kiadóknál hasznosítják 
az itt szerzett ismereteket. Ma már úgy fogalmazunk, hogy a Tanszéken szerzett ismere
tek, a tudományos felkészültség nemcsak a könyvtárakban hasznosítható, hanem a társa
dalom más intézményei is igénylik hallgatóinkat. Ez nem baj, sőt éppen ellenkezőleg, ér
dem. Ugyanakkor kihívás is, és erre a kihívásra az adott keretek között és hitünk szerint a 
bevált módon kell válaszolni. Ez a minőségi változás alakítja, de nem átalakítja az oktatási 
szisztémánkat. Az információhordozó tömegkommunikációs eszközök szerkesztői mun
kája lépésről-lépésre tért nyert oktatásunkban. Ma már nemcsak a dokumentáció, az in
formációk regisztrálása az, ami összeköt bennünket az új technikával, hanem az új techni
kákon keresztül sugárzott vagy rögzített információátadás is stúdiumaink közé tartozik.
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Speciális kollégiumaink olyan területekre vezetik hallgatóinkat, melyek a hagyományos 
szemlélet szerint távol esnek a könyvtári munkától. Ebből az informatika a maga kemény 
követelményrendszerével, később a tudományközvetítés, tömegkommunikáció a maga sa
játos eszközeivel, és még nem is tudjuk a jövőben mi kopogtat a könyvtári tudományok 
ajtaján s kér bebocsátást e szép szakma hagyományos oktatási anyagai közé. Választhat
juk azt az utat is, hogy kizáijuk őket; ez kétségtelenül kényelmesebb, sőt arisztokratiku- 
sabb is. De a modern követelmények mást sugallnak. Hol vagyunk ma már a katalogizálás, 
szakozás, tájékoztatás jól körülhatárolható hármasságától. És vajon látható-e, hogy mit hoz 
a jövő? A technikai fejlődés és a szellemi előrehaladás már nemegyszer váratlan meglepeté
seket okozott. Az oktatás új minőségi követelményei arra irányulnak, hogy ha jósolni 
nem is, de a múltbeli tapasztalatok alapján legalább felismerni legyünk képesek azt a 
tényt, hogy a könyvtárosi munka nap mint nap új elemekkel bővül és ezeket az elemeket 
be is kell fogadnunk.

A napi oktatói munkában a naprakész szakirodalmi felkészültség természetes köve
telmény. De az egyetemi hallgató oktatója nemcsak közvetítő, hanem alkotó személyiség 
is. Az alkotás ebben az esetben tudományos produkció. A könyvtári ismeretek legszéle
sebb értelemben vett területén a történelemből a rendszertervezésen, szövegelemzésen át a 
számítástechnikáig kell oktatóinknak folyamatos és önálló kutatómunkát végezniök. 
Újabban a hallgatókat is sikerült bevonni ebbe a tevékenységbe. Szemináriumi feladatként 
most már évek óta kutatásmódszertani témákat dolgoznak fel, kutatási segédleteket állíta
nak össze. Egyszerű, de a jövő számára fontos aprómunkák ezek. Sor került például a tár
sadalomtudományi szakkönyvtáraink rejtett információforrásainak feltárására. Az ered
mény több száz „új” , bár már régóta meglévő információforrás a kutatók számára. Tudo
mányos folyóirataink információtartalmának elemzése során több kutatási eredmény, új 
kutatási segédeszközök születtek, és mindez a IV. és az V. éves hallgatóink tevékenysé
ge nyomán. Az elméleti megalapozás persze az oktatóra hárul.

A modem sajtótörténettől a reneszánsz könyvkultúráig, rejtett és elfelejtett hunga- 
rika értékek feltárásától nagyüzemi információs rendszerek szervezéséig, a művelődéspoli
tika történetétől az olvasómozgalmakig számos témán dolgoznak a Tanszék oktatói, több 
kutatási eredmény már kiadásra is került. Ezzel nemcsak a hazai könyvtári tudományok 
jobb oktatásához, de külföldi elismertetésükhöz is igyekszünk hozzájárulni. A legfonto
sabb cél azonban az egyetemi oktatás színvonalának folyamatos emelése. Posztgraduális 
kurzusaink belső és külső előadók segítségével az egyetemi diplomával rendelkezők speci
ális továbbképzését szolgálják. Ilyen az információs vagy a zenei posztgraduális kurzus. 
Lássuk be azonban, a kurzusok tekintélyét csak az garantálhatja, ha az előadói katedrán 
olyan személyiségek állnak, akik maguk is részt vesznek az oktatási anyag tudományos 
bővítésében. Újabban már figyelembe vesszük ezt a szempontot is. így tervezzük a könyv
tári tudományokat oktató főiskolai, ületve főiskolai szinten tanító kollégáink továbbkép
zését, a közművelődési könyvtárosok posztgraduális tanfolyamának elindítását stb.'Ha ez 
a minőségi követelményrendszer következetesen fog érvényesülni, mind az alap-, mind a 
posztgraduális képzésben akkor mondhatjuk majd el, hogy az egyetemi könyvtárosképzés 
megfelel azoknak a társadalmi és művelődéspolitikai elvárásoknak, amelyek fontos ténye
zői lesznek a következő évtizedek általános hazai fejlődésének.
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A KÖNYVTÁRI MUNKAERŐHELYZET KÉRDÉSEI

KATSÁNYI SÁNDOR

Mottó: „Látjátok feleim szemetekkel : 
mik vagyunk?”

Az itt következő dolgozat szeretne tárgyszerű maradni egy kényes kérdésben. Ezért 
nem tesz mást, mint összegyűjti és egymás mellé rendezi a könyvtári munkaerőt jellemző, 
hiteles és összehasonlítható adatokat. Végső célja, hogy az ellenőrzött adatok segítségével 
a szokásosnál tárgyilagosabban feleljen a kérdésre: összhangban van-e a könyvtárak sze
mélyzete a tőlük elvárt feladatokkal, illetve pontosabban: hol beszélhetünk összhangról és 
hol disszonanciáról?

Aki a „mik vagyunk?” kérdését először magyarul leírta, válaszában a „mik vol
tunk?” és a „hogyan váltunk ilyenné?” megfontolásából indult ki. Nekünk sincs jobb 
módszerünk. A paradicsomi állapotok helyett azonban csak két évtizedre tekintünk 
vissza; éppen 20 évvel ezelőtt történt a könyvtárosok sokoldalú és reprezentatív számba
vétele.1 Innét kezdve tudjuk adatszerűén is figyelemmel kísérni a könyvtárosok útját 
máig. A „mát” sok vonatkozásban a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1984- 
es vizsgálata jelenti, a jelenről ez a leggazdagabb forrásunk.2

A létszám kérdése

Fel kell tennünk a ritkán feltett kérdést: a feladatokhoz mérten országunkban a 
könyvtárosok száma elégséges, sok vagy kevés? — Vitathatatlan bizonyossággal csak 
annyit állapíthatunk meg: egyre több. Az 1966-os felmérés 3470 főfoglalkozású könyvtá
rost regisztrált; ez a létszám a változó ütemű, de szakadatlan növekedés eredményeként 
1984-re megduplázódott, akkor már 6820 könyvtáros dolgozott. A felfutás ütemére kö
vetkeztetni tudunk a tanácsi könyvtárak létszámának alakulásából. Ez adta ugyanis a tel
jes növekedésnek több mint a felét, s itt a növekedés éves ütemét is ki tudjuk mutatni.3 
ö t  éves periódusokra bontva a könyvtárosok száma a tanácsi hálózatban így emelkedett:

1965-1970 növekedés 26%
1970-1975 növekedés 44%
1975-1980 növekedés 31%
1980-1984 növekedés 20%
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Az így kirajzolódó görbe nemzetközi összehasonlításból is ismerős: a 70-es évek ele
jének erőteljes fejlesztését a 80-as évek fordulója táján megtorpanás, stagnálás, sőt a tőkés 
országokban könyvtárosi munkanélküliséget, elhelyezkedési zavarokat okozó létszám- 
csökkentés követte.4 Ez a nemzetközi tendencia a magyar könyvtárügyben szordinósan 
érvényesült: a korábbi extenzív létszámfejlesztést visszafogottabb, de még mindig erőtel
jes növekedés váltotta föl.

Visszatérve kiinduló kérdésünkre (a feladatokhoz mérten elégséges-e a könyvtáro
sok száma?) a latolgatásnál az 1000 lakosra jutó könyvtárosi létszámból indulhatunk ki. A 
rendelkezésünkre álló adatok szerint e téren az európai (észak-amerikai) mezőny átlagától 
nem térünk el kirívóan. Az igazi különbség — legalábbis ha a technikailag fejlett könyvtár
ügyeket nézzük -  nem a létszám nagyságrendjében alakult ki, hanem annak megoszlásá
ban a könyvtártípusok és a könyvtári munkakörök között. Az okok részben történetiek. 
Nálunk az évek során egyre több munkaerőt igényelt a nagyobb könyvtárak feldolgozói 
háttérmunkája, a differenciálódó szükségletekre csak a létszám növelésével lehetett felelni 
(ugyanis elmaradtak azok a központi gépesített szolgáltatások, melyek e folyamat meg
állítását lehetővé tették volna). Az érem másik oldala: valahol mindig takarékoskodni kel
lett, ennek következtében az olvasókkal közvetlenül érintkező kis könyvtárakban, az isko
lai könyvtárakban elmaradt a kívánatos létszámfejlesztés. Mindezek a munkaerőellátás fél
oldalas megbillenését eredményezték a magyar könyvtárügyben viszonylag magas a nagy 
szakkönyvtárak dolgozóinak létszáma és rendkívül alacsony az iskolai könyvtárakban dol
gozó főfoglalkozású könyvtárosok száma.5

A szakképzettség kérdése

A könyvtári munkaerő története nem más, mint örökös harc az extenzíven növek
vő létszám és a soha ki nem elégülő szakképzettségi elvárások között. Az 50-es/60-as 
évek fordulóján, mikor a könyvtári dolgozók fele a szakmai minimumot jelentő közép
fokú képzettséggel sem rendelkezett, a könyvtárpolitika kettős utat jelölt meg: 1. Töme
ges lehetőséget biztosítani — gyors segélyként -  a középfokú szakképzettség megszerzé
sére. 2. A főiskolai könyvtárosképzés visszaállításával és bázisának kiszélesítésével hosz- 
szabb távon a könyvtárosság értelmiségi szakmává emelése. — A két cél közül az első 
maradéktalanul megvalósult: a szaktanfolyamok és az oldalbordájukból kinőtt tanítókép
ző intézeti évfolyamok tömegméretűvé váltak. A másik cél megvalósulása, a főiskolai kép
zés kiszélesedése azonban csaknem negyedszázadig váratott magára. Eközben a szaktan- 
folyamokon 3100 könyvtáros kapott oklevelet, a tanítóképző intézetekben pedig 3460 
népművelő-könyvtáros végbizonyítványt osztottak ki.6 Ez a tény máig hatóan meghatá
rozta a könyvtárosság szakmai arculatát: a legnagyobb képzettségi csoportot e két -  kö
zépfokúnak tervezett — képzési forma adja, jóllehet működésük már egy évtizede meg
szűnt.

Jelenleg (1984) a főfoglalkozású könyvtári dolgozók szakképzettségének arányai a 
következők (a képzésre fordított időkeret nagyságrendjében);
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Képzési forma:
Az összes 

könyvtáros 
százalékában:

Nincs szakképesítése 28%

Könyvtárkezelői tanfolyam (1980-tól; 200 óra) 14%

Gimnáziumi fakultatív könyvtárkezelői képzés 
(1981-től, ill. kísérleti jelleggel 
1976-tól; 280 óra) 1%

Könyvtárosképző szaktanfolyam (1957-1976; 2 1/2 év) 20%

-  Ebből komplex főiskolai államvizsgát tett (1976-1981): (8%)

Tanítóképző intézeti könyvtár-népművelés szak 
(1965-1978; 3 év) 13%

-  Ebből komplex államvizsgát tett (1976-1981) (5%)

Tanítóképző főiskola könyvtárosi szakkollégium 
(1976-tól; 440 óra) 1%

Tanárképző főiskola könyvtáros szak (1976-tól, 4 éves) 10%

Tudományegyetem, könyvtáros szak (1949-től, 5 éves) 13%

összesen 100%

(Bár képzési kategóriákat használunk, ezúttal a munkaerő összetételét és nem az oktatási 
rendszert vizsgáljuk. Nem kell tehát foglalkoznunk azokkal a képzési formákkal, melyek a 
képzési rendszerben valamilyen szempontból fontosak lehetnek ugyan, de a munkaerő 
alakulása szempontjából hatástalanok. A gimnáziumi fakultatív könyvtárkezelői képzés és 
a tanítóképző szakkollégiumi képzés -  az utóbbi 10 éve folyik -  hatása a könyvtári 
munkaerőnek csak 1 —1%-át érinti.)

A jelenlegi struktúra mellett tanulságos a mozgásirányt is szemügyre vennünk, visz- 
szapillantva két évtized távlatába, emlékezve a korabeli két célra, a szakképzetlenség fel
számolására és a főiskolai szakképzettség elterjesztésére. A következő táblázat az alapada
tokat adja az 1966-os „árfolyamon” számolva, tehát az akkor középfokúnak minősítette
ket 1984-nél is oda soroljuk, utólagos átminősítésük ellenére.

Szakképzettség: 1966: 1984:
Nincs szakképzettsége 53% 28%
Könyvtárkezelő - 15%
Középfokú (az 1966-os értelmezés szerint) 28% 34%
Főiskolán végzett 7% 10%
Egyetemen végzett 12% 13%

Együtt: 100% 100%
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A fejlődés két évtized távlatában féloldalasán történt. Kedvezően alakult a könyv
tárkezelői szintű munkakörök ellátottsága, a szakképzetlenek tömege felére szűkült, erő
teljesen kifejlődött a könyvtárkezelő kategória. A középmezőny is megerősödött. Alig 
változott azonban azoknak az aránya, akik a felsőszintű érdemi munkák végzésére kaptak 
kiképzést, s különösen szembeötlő az egyetemi végzettségűek arányának stagnálása.

Mennél felsőbb képzettségi szintről van tehát szó, annál csekélyebb az elmozdulás, 
Sőt, más kategóriákra is kiterjesztve áttekintésünket hozzátehetjük: a kézettség legfelsőbb 
szintjén, a tudományos fokozattal rendelkezőknél nagy visszaesés történt. 1966-ban a 
könyvtárosok 10%-a rendelkezett valamilyen tudományos fokozattal, az 1984-es vizsgá
lat szerint már csak 5%.

A fejlődés féloldalassá válása -  amennyire adataink látni engedik — elsősorban a 
80-as években következett be. Korábban erőteljesebb volt az egyetemi végzettségűek ará
nyának növekedése is; a 80-as évek elején megkezdődött az egyetemi diplomások kivonu
lása a közművelődési könyvtárakból, majd a könyvtárügy egészében jelentkezett ez a fo
lyamat. Ugyanakkor a 80-as években a legdinamikusabban fejlődő kategória a könyvtár- 
kezelő volt.

A könyvtári munkaerő utánpótlási csatornáit, a képző intézmények kapacitását fel
mérve nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a jelzett folyamat a következő öt évben drá
mai erővel fel fog gyorsulni. Az 1986. tanévben meghirdetett helyek száma a felsőoktatás 
könyvtárosi tanszékein,7 illetve a könyvtárkezelői tanfolyamokra beiskolázottak száma és 
aránya a következő:

H a l l g a t ó k
(Jelenlegi 

arányok a 
könyvtári dolgozók 

között):
száma aránya:

Könyvtárkezelői tanfolyamok, évi 380 fő 55% (15%)
Tanárképző főiskolák, évi 270 fő 40% (10%)
ELTE Könyvtártudományi tanszék, évi 33 fő 5% (13%)

összesen: 683 fő 100%

A képzési csatornák kapacitása alapján a következő 4—5 évre ezek a változások 
várhatók:

-  A könyvtárkezelői végzettségűek aránya minden másnál erőteljesebben növek
szik;

-  a tanárképző főiskolai szakképzettségűek aránya (ha a képzetteknek legalább a 
fele könyvtárban helyezkedik el) kedvezően erősödik;

-  az egyetemi szakvégzettségűek aránya súlyosan romlik.
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Pályamódosítások

A munkaerő arculatát hosszabb távon a képzési rendszer határozza meg, rövidebb 
távon a fluktuáció. Ugyanabba a folyóba nem léphetünk kétszer egymás után; a könyvtári 
munkaerőhelyzet is eme folyóhoz hasonló. Egy megye összes könyvtárosát számbavéve 
kitűnt, hogy öt év alatt kétharmaduk kicserélődött.8

A rendelkezésünkre álló vizsgálatokból tudjuk, hogy a mozgás csak kis részben tör
ténik könyvtárból-könyvtárba (15-20%), nagyobb részt más munkahelyről érkezőkről és 
más munkahelyre távozókról van szó. A csere általában a távozó eredeti (belépéskor ho
zott) képzettségének és szakvégzettségének szintjén történik, a könyvtár számára általá
ban elvész hajdani dolgozójának az ott töltött évek alatt megszerzett képzettsége, illetve 
az erre fordított energia. A távozók legnagyobb része pedagógusnak megy (40%), mások 
egyéb kulturális területen helyezkednek el (20%), illetve a felsőoktatás nappali tagozatán 
tanulnak tovább (10%). Többen adminisztratív, ügyintézői munkakörbe lépnek át (20%). 
Mindnyájan magukkal viszik a könyvtárban töltött évek tapasztalatait. Az érem másik 
oldala viszont, hogy a helyükbe érkezők máshol szerzett munkatapasztalatokat és kép
zettséget hoznak (hozhatnak) magukkal.

A fluktuáció tipikus esete a friss érettségivel érkezett és könyvtárkezelővé kiképzett 
fiatalok távozása, (a „fruska”-probléma, Gerő Gyula találó kifejezésével). Ámde bármi
lyen gondot is jelent ez a könyvtárak napi gyakorlatában, a munkaerőszerkezet szempont
jából az igazi problémát a könyvtáros diplomával rendelkezők távozása jelenti, illetve a 
más diplomával jelentkezők asszimilációja, a kulcskérdés pedig: merre billen a mérleg 
nyelve?

A statisztikai adatok alapján úgy véljük, hogy az elmúlt húsz évben viszonylagos 
egyensúly állt fenn. Ehhez bizonyára hozzájárult a pedagógusi és a könyvtárosi jövedel
mek és életkörülmények közötti különbség csekély volta is. Más okok is vannak: a könyv
tárosság és más szakmák fluktuációjának párhuzamos vizsgálatai kimutatták, hogy a könyv
tárosok „intézményhűbbek.”9 A pályán belüli mozgást leíró szociológiai szakirodalom 
szembeállítja az intézményhez kötődő, statikus típust és az intézmény fölötti értékekhez 
kötődő, dinamikus típust. A könyvtárosok nagyobb része az előzőhöz tartozik. Éppen 
ezért különösen erős külső okoknak kell fellépniük ahhoz, hogy körükben a fluktuáció 
felerősödjék. Ez történt a közelmúltban is, mikor a könyvtáros-pedagógus jövedelmi olló 
a szokottnál tágabbra nyílt; érzékenyen követte ezt a fluktuációs ráta is. 1985-ben a taná
csi könyvtárakból távozóknak 62%-a ment pedagógusi pályára (79 személy).10 A fluktu
áció üyen növekedése a könyvtári munkaerőgazdálkodás kényes egyensúlyát már felboru
lással fenyegeti.

Az egyes könyvtártípusok jellemzői

Részben az eltérő szükségletek, részben az eltérő lehetőségek könyvtártípusonként 
jellegzetesen eltérő munkaerőszerkezetet alakítottak ki.

Ezek közül kettő emelkedik ki különösen éles kontúrokkal, mintegy egymás ellen
párjaként: a nagy szakkönyvtárak és a tanácsi könyvtárak.
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A nagy szakkönyvtárak jellemzője: az egyetemi szakvégzettségűek nagyarányú alkal
mazása, velük szemben a főiskolai végzettségűek mellőzése, a középfokú szaktanfolyamot 
végzettek viszonylag magas, a könyvtárkezelők viszonylag alacsony száma.

A tanácsi könyvtárak ennek a képnek mintegy negatív lenyomatát mutatják. Jel
lemzi őket az egyetemi szakvégzettségűek alacsony száma, a főiskolán és a tanítóképzőn 
végzettek nagyarányú alkalmazása, a középfokú szaktanfolyamosok alacsonyabb, a könyv
tárkezelők magasabb számú jelenléte. Sematikusan ábrázolva:

Nagy szakkönyvtárak: 

Tanácsi könyvtárak:

egyetem —

—
főiskola 

és tanítóképző
könyvtár-ke

zelő

A felsőoktatási könyvtárak a nagy szakkönyvtárak modelljéhez állnak közel, 
(a főiskolán végzetteket azonban nagyobb számban alkalmazzák). A szakszervezeti könyv
tárak a tanácsi könyvtáraktól elsősorban a főiskolán (a szakszervezetek főiskoláján!) 
végzett dolgozók magas számában különböznek.

Részletes tájékoztatásul álljon itt az egyes könyvtártípusok munkaerőszerkezetét 
bemutató táblázat: (ld. köv. oldal!)

Elég egy felületes pillantást vetnünk a táblázatra, hogy megállapítsuk: az egyes 
könyvtártípusok munkaerő-összetétele rendkívül tarka képet mutat. A változatosság egyik 
oka az egyes könytártípusok eltérő funkciója. Nyilvánvaló, hogy egy-egy könyvtártípus
nak sajátos és a többitől eltérő munkaerő-struktúrával kell rendelkeznie. Itt azonban nem 
csak erről van szó. A táblán bemutatott tarkaság csak részben magyarázható funkcionális 
okokkal, nagyrészt ehhez képest külsőleges és diszfunkcionális okok hatására jö tt létre. 
Ilyen okok páldául:

-  Budapest és a vidék homlokegyenest eltérő eséllyel jut felsőfokon végzett új 
munkaerőhöz. Ezért pl. egy budapesti szakkönyvtár és egy vidéki megyei könyv
tár hiába igényelne egyforma arányban egyetemet végzett szakembert.

-  Az átlagbérek között könyvtártípusonként nagy különbség van. Egyes könyv
tárak meg tudják fizetni a felsőbb szinten végzetteket (pl. a szakszervezeti 
hálózat), más könyvtárak nem. (Ld. a főiskolát vézettek alacsony arányát a 
városi könyvtárakban.)

-  A könyvtárak a saját intézményükben végzetteket könnyebben alkalmazzák. 
Ennek következtében pl. a tanítóképző főiskolák szakkollégiumaiban végzettek a 
legnagyobb arányban a főiskolai könyvtárakban találhatók, (holott a képzésük 
egészen más könyvtárakra készíti fel őket.)

Nincs terünk az okok részletes felsorolására és elemzésére, de meg kell neveznünk az 
okok közös gyökerét, ami nem más, mint a könyvtári munkaerővel folytatott hiánygaz
dálkodás. Mivel a képzési kereteket nem a jelentkezők száma, de nem is a könyvtárügy 
igénye határozza meg, hanem az oktatásügy permanens félelme a túlképzéstől, ezért a 
munkaerőpiacon nincs kínálat, vagyis nincs igazi munkaerőpiac.
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A hiány önellátási kísérletekhez vezet „csináld magad!” alapon. Külön főiskolai 
képzés folyik a szakszervezeti könyvtárosoknak, (ilyen sehol a világon nincs máshol), kü
lön az általános iskoláknak, s egyre kisebb tájegységek próbálkoznak a kényszerű ön
ellátással. A magyar könyvtárosképzés széttagoltságát, helyi és kisüzemi jellegét tekintve 
preindusztriális állapotban van.

A könyvtárak mindezért nem olyan képzettségű munkaerőt alkalmaznak, amely 
funkcióik ellátásához megfelelő lenne, hanem olyant, amilyenhez hozzájutnak vagy 
amilyent ki tudnak képezni. Mindez egyenetlenségekhez, deformálódáshoz vezet: egy- 
egy képzettségi kategória helyenként (az „előállítási hely”-hez közel) túlzottan van jelen, 
máshol viszont hiányzik. Helyváltoztatásra pedig részben nincs kit csábítani, részben nincs 
mivel csábítani. Végső soron az egyes szakképzettségi rétegek aránya -  ha országos össze
sítésben megfelelő lenne is -  az eloszlás során diszfunkcionálisan eltorzul.

A munkaerő ára és értéke

A könyvtárosok bérhelyzetének és életkörülményeinek elemző feltárása nem ennek 
a dolgozatnak a feladata. Itt csak azt vizsgáljuk: hogyan hatnak a kereseti viszonyok a 
munkaerőhelyzetre. Ezért megengedhetjük, hogy a részletesen feltárt 1984-es adatokat 
elemezzük1, 1 kontrollként és kiegészítésként használva az 1985 évi MKE felmérés eredmé- 
nyeit.

A könyvtárosok fizetése közismerten alacsony, alatta marad a magyarországi átlagfi
zetéseknek és a nem termelő ágakban foglalkoztatottak átlagfizetésének is. A fluktuáció 
-  mint láttuk -  a szakképzett könyvtárosok esetében nagyobbrészt a pedagógusi pálya 
irányába történt, ezért a pályaelhagyások nagyságrendjét e két foglalkozási ág bérollója 
mindig is érzékenyen befolyásolta. A pedagógusok béremelése, ha nem követi a könyvtá
rosoké, a fluktuációt felerősíti. Jelenleg is ebben a periódusban vagyunk. 1985-ben a pe
dagóguspályára áttérő könyvtárosok havi bére átlagosan 778 forinttal, havi jövedelme 
pedig havi 1200 forinttal nőtt.12

Az alacsony könyvtárosi bérátlag nem kedvez a munkahelyen belüli differenciálás
nak sem. A 8 általános iskolát végzett könyvtári alkalmazottakhoz képest a főiskolát vég
zettek átlagkeresete 1984-ben 120%, az egyetemet végzetteké 149% volt. Könnyen kiszá
molható: ha valaki nappali tagozaton végzi el a főiskolát, a kiesett évek miatt csaknem 20 
évig anyagi hátrányban marad könyvtárkezelő társaival szemben. A munkabért meghatá
rozó tényezők közül az első nem az iskolai végzettség, se nem a szakvégzettség, hanem a 
beosztás illetve a könyvtártípus. Azonos szakképzettségűek átlagfizetése között indoko
latlan különbség van aszerint, hogy melyik könyvtártípusban dolgoznak. Például a felső- 
oktatási könyvtárakban a főiskolai és az egyetemi szakképzettségűek egyaránt 400 forint
tal kevesebbet keresnek, mint a szakszervezeti könyvtárakban elhelyezkedett társaik. A 
tanácsi könyvtárakban az átlagfizetések — összességében és képzettségi kategóriánként 
számítva egyaránt — igen alacsonyak. Az alacsony átlagfizetés és a vidékiség hátrányai 
együttesen a képzett munkaerők hiányát erdményezik, — mint azt táblázatunk mutatta.
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Munkakör és képzettség

Elérkeztünk vizsgálódásunk magvához. Kérdésünk: az elvégzendő munkajellegéhez 
képest milyen képzettséggel rendelkeznek az adott munkakörök betöltői? Annak érdeké
ben, hogy tárgyszerű, a szubjektív előítéleteket kizáró választ kapjunk, a következőkép
pen jártunk el:

-  Az 1984. évi vizsgálatban szereplő, az egész könyvtárügyet reprezentáló 880 
könyvtárosnál egyenként megnéztük az általuk végzett munkafolyamatok jelle
gét;

-  „A könyvtári és információs intézményi munkakörök képesítési követelményei” 
c. normatívák13 alapján személyenként eldöntöttük, hogy a dolgozó képesítése 
az általa végzett munkához viszonyítva e normák szerint megfelelő, alacsonyabb 
vagy magasabb;

-  végül könyvtártípusonként összegeztük az eredményeket.14
(Megjegyzés: Az egyetemi és a főiskolai végzettséget kívánó munkakörök között nem 
tudtunk különbséget tenni, mert nem létezik olyan normatív dokumentum, ami ezt a kér
dést rendezné.)

Mire kaptunk választ és mire nem? Megtudtuk, hogy a könyvtárakban a jelenlegi 
munkafelosztás mellett hányán végeznek könyvtárkezelői, hányán felsőfokú szakképzett
séget igénylő munkát. Nem tudtuk meg viszont, hogy eszményi munkaszervezettség mel
lett ez az arány milyen lenne. A vizsgálat egyik legfőbb tanulsága éppen az volt, hogy a 
végzendő munkafeladatok rendkívül szórtak, a munkafelosztást sokkal kevésbé alakítja a 
munkaszervezet racionalitása, mint inkább a munkát végzők személyes adottságai; ezért 
típusokat kialakítani lehetetlennek bizonyult. Nincs megfellebbezhetetlen alapunk tehát 
annak megállapítására, hogy az egyes könyvtártípusokban végzett munka milyen arány
ban követel szakképzett dolgozókat, azt azonban meg tudjuk mondani, hogy a könyvtáro
sok által ténylegesen végzett munka magasabb vagy alacsonyabb végzettséget követel, 
mint amivel ők rendelkeznek.

Az itt következő táblázat azt mutatja meg, hogy a felsőfokú szakképzettséggel ren
delkezők száma hogyan aránylik az ilyen szakképzettséget kívánó munkakörök számához, 
tehát mekkora az alulképzettség vagy a felülképzettség. Optimális megegyezés esetén az 
eredmény = 100%. (A folyamatban levő főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat is végzett
ségnek számítottuk.)
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Felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők 
az ilyen végzettséget kívánó munkakörök 

számához viszonyítva

Felsőfokú
könyvtárosi
végzettsége

van:

Felsőfokú 
végzettsége 

van (bármely 
szak):

Megyei könyvtár 76% 94%
Városi könyvtár 61% 74%
Községi könyvtár 31% 51%
Szakszervezeti könyvtár 83% 89%
Nagy szakkönyvtár 104% 117%
Kis szakkönyvtár 80% 95%
Felsőoktatási könyvtár 82% 108%
Iskolai könyvtár 53% 85%

Két kérdésre kapunk választ: 1. A szükségeshez képest elég, kevés vagy sok diplomás dol
gozik-e a könyvtárakban? (A 2. számsor.) 2. A felsőfokú könyvtárosi végzettségűek száma 
elégséges, kevés vagy sok? (1. számsor.)

A diplomások száma a könyvtártípusok nagy részében megfelel a diplomát kívánó 
munkakörök nagyságrendjének, sőt két helyen, a nagy szakkönyvtárakban és a felsőoktatási 
intézmények könyvtáraiban a diplomások száma valamivel magasabb is az ehhez kötött 
munkakörök számánál. Két helyen jeleznek a számok problémát: a vidéki városi könyv
tárakban a diplomát kívánó munkaköröknek csak háromnegyedét, a falusi könyvtárakban 
csak a felét tudják diplomásokkal betölteni.

Kedvezőtlenebb a kép, ha a felsőfokú könyvtárosi végzettséget tekintjük. A szük
ségleteknek megfelelő ideális arányt csak a nagyobb szakkönyvtárak tudták kialakítani. 
Rossz a szakemberellátottság a megyei könyvtárakban, nagyon rossz a városi és az isko
lai könyvtárakban, katasztrofálisan rossz a községi könyvtárakban. Közvéleményünk és 
tömegkommunikációs fórumaink gyakran — és indokoltan — emlegetik a képesítés nélkü
li pedagógusok kérdését; a „képesítés nélküli” könyvtári alkalmazottak arányszáma a ta
nácsi közművelődési könyvtárakban és az iskolai könytárakban sokszorosa a képesítés nél
küli pedagógusokénak.

Summa

Áttekintésünk végére értünk, összegezésként három olyan jelenséget emelek ki, me
lyek a más-más megközelítésű fejezetekben ismételten megjelentek, s melyeket ezért álta
lános érvényűnek tekinthetünk.
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1. Technologizálódási folyamat Húsz év alatt a könyvtárosi szakma nem vált „értel- 
miségibbé”, de erőteljesen technologizálódott. Tudjuk, hogy a könyvtár kezelése ma sok
kal több szabályozó ismeretét követeli meg, mint tegnapelőtt; a könyvtári munkaerőszer
kezetből ennnek megfelelően kiszorultak a képzetlenek, és meghatározóvá vált a közép
fokú technikusi szint. A baj ott kezdődik, hogy erre a természetes folyamatra a könyvtá
rosképzés rálicitált: a kiképzettek túlnyomó többsége a könyvtárkezelés technológiáját ta
nulta és tanulja középfokú technikai szinten.

2  A „megtartók*9 és az „előbbrevivők”. Az előzőkben leírt folyamatból is követke
zik: a könyvtári munkaerőszerkezetben növekszik a „megtartó”, a statikus elem és csök
ken az „előbbrevivő”, a dinamikus. A középszinten képzettekkel szükségszerűen az 
intézményhez ragaszkodó, annak működését biztosító, normáit megőrző és konzerváló 
réteg erősödik. Velük szemben a szabadabb, más szakképzettséggel is rendelkező, követ
kezésképp tevékenységében számyalóbb, mozgásában kötetlenebb „kozmopolita” réteg 
fokozódó csábításoknak van kitéve. Ez egyrészt a könyvtári munkahelyek közötti moz
gást eredményezi: a munkabér és a település jellege szempontjából hátrányos munkahe
lyek fokozatos elhagyását, másrészt a könyvtárügy egésze sem képes megtartani őket. Tö
meges távozásuk megváltoztatta a könyvtári fluktuáció korábbi mérsékelt jellegét, hiá
nyuk pedig a könyvtárügy dinamikus, előbbrevivő elemének csökkenését jelenti.

3. A szétnyíló olló. A munkaerőhelyzet szemszögéből nézve vannak előnyös és van
nak hátrányos helyzetű könyvtártípusok. Már a munkaerő mennyiségét tekintve is meg
mutatkozott ez a különbség (külföldi munkaerőstuktúrákhoz hasonlítva), elsősorban az 
iskolai könyvtárak hátrányára. Még tágabbra nyílt a különbségek ollója, mikor a szakvég
zettség arányait vizsgáltuk. Az adatok arra is rávilágítottak: nem áltathatjuk magunkat az
zal, hogy a dolgozók képzettségének különbségei a végzendő könyvtári munkafolyama
tok különbségeit tükrözik. Egyes könyvtártípusokban több diplomás könyvtáros dolgo
zik, mint az ilyen munkát igénylő munkakörök száma, máshol viszont az ilyen munkakö
rök kétharmadát szakképesítés nélküliek töltik be. A képzett munkaerő eloszlása egye
netlen, és az egyenlőtlenség nem csökken, hanem növekszik. A „hátrányos helyzetű ol
vasók” kategóriája mellé oda helyezhetjük a „hátrányos helyzetű könyvtárak” kategóri
áját is. A munkaerőviszonyokat tekintve ide tartoznak az iskolai könyvtárak és a vidéki 
könyvtárak nagy része, mindenekelőtt a községi könyvtárak. Ha nem növeljük e munkahe
lyek anyagi-erkölcsi vonzerejét, és nem számoljuk fel a szakemberképzés hiánygazdálko
dási jellegét, munkaerőgazdálkodási anomáliáink nem csökkenni, hanem növekedni fog
nak.
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Szerkesztőségünk úgy véli, mégha csak jelentés formájában is, célszerű tájékoz
tatást adnunk a sokakat érintő központi pénzügyi támogatás felhasználásáról, 
mert az alábbi értékelés mindannyiunk számára tanulságos lehet. (A szerk.)

LÉPÉSEK A KORSZERŰ SZOLGÁLTATÁSOK FELÉ
A TPB támogatás felhasználása és eredményei országos társadalomtudományi

szakkönyvtárakban

SZ. NAGY LAJOS

A támogatás és elosztása

A Társadalomtudományi Információs Munkabizottság (TIM) a megalakulásától 
(1977) kezdve az együttműködés és munkamegosztás kialakítását szorgalmazta, és igye
kezett elősegíteni azt a társadalomtudományok területén mind az egyes tudományágak 
szakkönyvtárai, mind a különféle tudományágak vezető könyvtárai között. A kezdeti 
évek szakterületenkénti információs rendszertervező munkálatai után 1981-ben lehetőség 
nyílt arra, hogy a TIM-be tömörült országos feladatkörű társadalomtudományi szak- 
könyvtárak elindítsák a gépesített társadalomtudományi információ és dokumentáció 
rendszerének megtervezését. A tervezetet a TIM előterjesztette a Társadalomtudományi 
Koordinációs Bizottságnak, majd a kormány Tudománypolitikai Bizottságának (TPB). 
Ennek alapján a TPB 1981. szeptember 20-án kelt levelében 2,5 millió forint egyszeri tá
mogatás folyósításáról értesítette az Akadémiát és a TIM elnökét, amellyel a gépesített 
társadalomtudományi együttműködés céljait kívánta segíteni az érdekelt kulcskönyvtá
rakban. Az említett összeget 1983-ban a TPB újabb 1,5 millió forinttal toldotta meg az 
1984—85-ös években történő felhasználásra -  azaz 1982-85 között összesen 4 millió fo- 
fint fölött diszponálhatott a TIM.

Az összeg szétosztásáról a munkabizottság évenkénti ülésein döntött. A támogatás 
elnyerésének feltétele volt, hogy az igénylő könyvtár előzetesen benyújtsa program- és fel
használási tervét, és ezt a testület megalapozottnak és az egész rendszer szempontjából is 
fontosnak ítélje. Másrészt az előzetes koncepciónak megfelelően ütemezni is kellett az el
osztást: ahogy egy cikkében Rózsa György megfogalmazta: a TID-et (társadalomtudomá
nyi információ és dokumentáció) néhány preferált területen kellett elkezdeni. Ilyennek 
ítélte a TIM a közgazdaságtudományt, a szociológiát és a jog- és közigazgatástudo
m ányt * A második szakaszban (1984-től) bővült ki azután a kör a pedagógiával a zene- 
tudománnyal illetve a zenei közművelődéssel valamint a KGST-országok társadalomtu
dományi információs szervéhez, aMISZON-hoz történő kapcsolódás feladataival.

Az első szakaszban négy könyvtár részesült támogatásban az alábbiak szerint:

* RÓZSA György: A társadalomtudományi információ és dokumentáció hálózati munkájának prob
lémái és perspektívái Magyarországon. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 30. évf. 1983. 6.sz.
216.p.
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1982 1983

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Központi Könyvtára (MKKEKK) 500 000,- Ft 120 000,- Ft
Országgyűlési Könyvtár (OGYK) 600 000,- Ft 40 000,- Ft

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 750 000,- Ft -
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és 
Dokumentációs Szolgálat (KSH) - 80 000,- Ft

A második szakaszban az MKKEKK még 315 0 0 ,- Ft-ot, az OGYK 125 000 ,- 
Ft-ot, a FSZEK 115 000,— Ft-ot, a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 
331 960,—Ft-ot kapott; az új részesülők pedig a következők voltak:

1984 1985

Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) 75 000,- Ft 75 000,- Ft
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 85 000,- Ft 75 000,- Ft
MTA Könyvtár (MISZON bázisintézmény) 320 000,- Ft 360 000,- Ft

Tudományterületenként tehát a ráfordított összeg a következők szerint alakult:

közgazdaságtudomány 1 346 960,- Ft

szociológia 865 000,- Ft

jog- és közigazgatás 765 000,- Ft

MISZON-feladatok 680 000,- Ft

pedagógia 160 000,- Ft

zenei közművelődés 150 000,- Ft

A felhasználás módja és eredményei

A kapott pénzösszeget a könyvtárak túlnyomó részben három féle célra, illetve e cé
lok valamelyikére használták föl.

1. Gépvásárlás három könyvtárban történt az időszak elején: az MKKE Könyvtára 
M08X személyi számítógépet, a FSZEK és az OGYK Floppymat SP adatrögzítőt vásárolt, 
a FSZEK mátrix-nyomtatóval és Robotron kiíró berendezéssel együtt. Rajtuk kívül még 
az ÁGK fordított minimális összeget eszközvásárlásra (hajlékony mágneslemezek).

2 .  Programkészítésre és programfejlesztésre az OPKM kivételével mindegyik könyv
tár fordított több-kevesebb összeget, és a TPB-támogatásból használtak fel adatrögzítés
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re, illetve adatbázis-feltöltésre is (ÁGK, KSH, MKKEKK, FSZEK, OGYK).
3. Szakértői tevékenységre, illetve tanulmányok és rendszertervek készítésének 

finanszírozására az Akadémiai Könyvtár, az ÁGK és az OPKM fordított bizonyos összege
ket a támogatásából.

A pénz felhasználása révén létrejött változások ugyancsak három csoportba osztha
tók a jellegük alapján.

Egy könyvtárban -  KSH -  már meglévő, működő gépi szolgáltatás bővítését, kiter
jesztését tette lehetővé a kapott támogatás. A bővítés azt jelentette, hogy a TEXT-PAC 
programrendszeren alapuló szakirodalmi tájékoztatás adatbázisába bevonták a pénzügyi 
szakirodalom anyagát is, amelyet a Magyar Nemzeti Bank szakkönyvtára dolgoz fel. Ezál
tal az input mintegy 10%-kal nőtt, s gazdagabbá vált az SDI szolgáltatás. Emellett segítsé
get nyújtott a TPB-támogatás a megindult korszerűsítéshez is, hogy ti. megkezdjék az át
térést a párbeszédes üzemmódú CDS/ISIS programrendszerre. Az ehhez szükséges rend
szerszervezési és programozói munkák egy részét ebből a pénzből fedezték.

Három azoknak a könyvtáraknak a száma, ahol meglévő, de manuális szolgáltatás
formák gépre vitelét és ezzel együtt bővítését tette lehetővé a TPB-től kapott támogatás.

Az Országgyűlési Könyvtárban a jogi-közigazgatási információszolgáltatás került 
gépre: a jogi tanulmányok feltárását adatrögzítőre vitték, index-programot készítettek, és 
előállítják a Külföldi jogi dokumentáció című permutált indexet. (A gépvásárláson kívül 
ez utóbbi sem jöhetett volna létre a támogatás nélkül.) A bővülés azt jelentette, hogy az 
állam- és jogtudomány teljes körét fel tudják dolgozni, és a folyóiratok köre három 
nyelvterülettel (lengyel, cseh, bolgár) bővült. -  1983-tól el tudták indítani a külföldi jog- 
szabályfigyelést, és kiadják a Külföldi jogszabályok permutált indexét is. Az adatbázisból 
kódszám szerinti és szabad deszkriptoros gépi keresés egyaránt lehetséges.

Az MKKE Könyvtára a személyi számítógépen a közgazdaságtudományi gyűjtőkörű 
szakkönyvtárak (jelenleg 17 könyvtár) külföldi folyóiratrendeléseit tartja nyilván, ame
lyeket a gép a könyvtárak, illetve a folyóiratok betűrendjében kilistáz. -  Jelentős összeget 
fordítottak a gépvásárláson túl fennmaradt pénzből a könyvtárban feldolgozott büiográ- 
fiai tételek rögzítésére (35 000 tétel rögzítése), amely lehetővé teszi a Tájékoztató В soro
zata kumulált indexeinek nyomtatott előállítását is az MTA SZTAKI számítógépén. -  
1985-ben kísérletként elindították a külföldi számítógépes adatbankokból történő lekér
dezést az OMIKK-on keresztül.

A FSZEK a hozzá járó külföldi szociológiai szakfolyóiratokra támaszkodva gépi 
SDI szolgáltatást indított el, s a gépvásárláson kívül a legtöbbet a szakirodalom feldolgo
zására fordítottak a támogatásból. A szóban forgó folyóiratokat nyelvi és tartalmi szem
pontból szelektálva dolgozzák fel. Kidolgoztak egy (kötött) tárgyszójegyzéket, ennek se
gítségével a gépen több szempontú retrospektív visszakeresés is lehetséges (noha ezt még a 
viszonylag kevés rögzíiett adat és helyszűke miatt nem propagálják).

Két könyvtárat ahhoz segített hozzá aTPB támogatása, hogy hozzákezdjen egy eddig 
nem volt szolgáltatás, illetve rendszer kiépítéséhez vagy kikísérletezéséhez.

Az ÁGK-ban a „Tízezer népdal sok szempontú számitógépes elemzése*’ elnevezésű 
program kódolása indult meg, és a felmérés idejéig az OPKM-től kapott Commodore 64 
személyi számítógépre került mintegy 300 népdal adata a Kodály-Vargyas féle Magyar
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népzene c. példatárból, és ezek annak sorszámai szerint visszakereshetők. -  Lehetőséget 
nyújtott még a támogatás a szlovén-magyar nemzetiségszociológiai közös kutatás számító
gépköltségeinek fedezésére (gépidő, adatrögzítés) is, valamint arra, hogy tanulmányt ké
szíttessenek a könyvtár középtávú számítógépes fejlesztésének megtervezésére.

Az Akadémiai Könyvtár mint a MISZON magyarországi bázisszerve részesült a tá
mogatásból, s ez a Szovjet Tudományos Akadémia információs intézetének, az INION- 
nak a gépi adatbázisaival való kapcsolatteremtés módjainak a kikísérletezésére nyújtott le
hetőséget. 1984-ben az INION-tól érkező mágnesszalagok felhasználásával kísérleti SDI 
szolgáltatást szerveztek 5 tudományágban, majd -  fény derülvén ennek költségességére, 
valamint a keresés nehézkességére -  1985-ben a központi szovjet adatbázissal való közvet
len (online) kapcsolatteremtés kísérletét indították el a VEIKI Számítóközpontján keresz
tül. Közben folyamatosan dolgoztak külső szakértők bevonásával a kétnyelvű (orosz-ma
gyar) lexikajegyzékek számítógépes előállításán. (Elkészült a közgazdaságtudományi és a 
tudományiam, folyamatban van a szociológiai és a filozófiai.)

Végül egy könyvtár -  az OPKM — kimondottan csak tervező munkára használta a 
kapott támogatást. Az Országos Pedagógiai Információs Rendszer (OPIR) koncepciójá
nak kidolgozásához szükséges előtanulmányokat és adatgyűjtést, majd az együttműködő 
intézmények egységes technológiájának kialakításához szükséges elemzéseket finanszíroz
zák belőle.

Az eredmények értékelése

Ahhoz még túlságosan rövid idő telt el a változások óta, hogy a felhasználók vissza
csatolásaira sor kerülhetett volna, illetve hogy elegendő tapasztalat állhatna a könyvtárak 
rendelkezésére a használat változásairól. Két könyvtárban (ÁGK, OPKM) a fejlesztés még 
nem is érkezett el a működés — tehát a használhatóság — stádiumáig, két másik könyvtár
ban pedig a szolgáltatás fajtája nem, csupán jellege változott meg (KSH, OGYK), s így ha
tása lassabban mérhető, mint ahogy az MKKE könyvtárában bevezetett gépesítés előnyét 
is egyelőre csak a munkát végző könyvtárosok érzékelik.

A legtöbb tapsztalatot a kísérletezés stádiumában lévő Akadémiai Könyvtár gyűjtöt
te össze. Egyrészt az vált világossá a lexikajegyzék készítése során, hogy nemcsak nyelvi 
szempontból lényeges a szovjet és a magyar terminológia megfeleltetése a különböző tu
dományágakban. A közgazdaságtudomány területén az MTA Közgazdaságtudományi In
tézete végezte el a fogalomkészlet értékelését, s ezzel párhuzamosan javaslatot dolgozott 
ki a keresőprofilok módosításaira is az INION adatbázisának hazai felhasználhatósága ér
dekében. — Az online kapcsolat kialakítását célzó ez évi kísérletek első szakasza mindenek 
előtt technikai problémákra hívta föl a figyelmet (vonalhiba, vonalszakadás, gépidő biz
tosítása a VEIKI-ben), s többé kevésbé kirajzolódott a keresések időigénye. A kezdeti ta
pasztalatok szerint a használat lendületes propagálásra szorul: eddig főként az akadé
miai intézetek vették igénybe s egyszer-egyszer a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szol
gálat, az OPKM és az MSZMP intézetek. Visszajelzéseket még nem kaptak, de túl sok kö
vetkeztetést még nem is lehetne levonni a lekérdezett profilok kis száma (21) miatt.
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A FSZEK elsősorban arról szerzett tapasztalatot, hogy a szociológia területén sze
rény a fizetőképes kereslet, ugyanis az 1984-es 32 megrendelővel szemben 1985-ben 20 
intézmény rendelte meg a szolgáltatást, amely témánként 1200,— Ft egy évre, illetve 
10 téma esetén 10 ezer Ft az évi díj.

A TPB anyagi támogatásával megindult fejlesztési folyamat legjelentősebb eredmé
nyének azt kell tartanunk, hogy vezető társadalomtudományi szakkönyvtáraink egy jelen
tős csoportjában megtörtént az elmozdulás a számítógépes szolgáltatások kialakítása irá
nyában. Ezzel összefüggésben néhány területen konkrét formái alakultak ki az együttmű
ködésnek a társadalomtudományi könyvtárak között (KSH—MNB, az OGYK módszere
inek átvétele a FSZEK-ben), ületve az együttműködés további feltételei teremtődtek meg 
(az MKKEKK vezetésével történő rendelésegyeztetés a közgazdaságtudományi gyűjtőkörű 
könyvtárak között; az ÁGK és az MTA Zenetudományi Intézete adatbázisának összehan
golása; az OPIR terjesztői hálózatának megszervezése). Részben a TPB-támogatás kezelé
se, részben az INION adatbázishoz való kapcsolat szervezése során megnőtt az Akadémiai 
Könyvtár koordinációs szerepköre a társadalomtudományi szakkönyvtárak között.

A változás jelentősége nem jelentheti persze azt, hogy már a jelenlegi eredményeket 
is túlértékeljük. Tudatában kell lennünk — éppen a további teendők érdekében -  a követ
kező tényeknek:

a) bizonyos gépre vitt szolgáltatások jelenlegi állapotukban nem adnak mást vagy 
többet, mint ami manuálisan is legalább olyan egyszerűen megoldható vagy hoz
záférhető (MKKEKK: folyóiratrendelés kilistázása; ÁGK: egy szempont szerint 
visszakereshető népdalok);

b) a kiépített (kiépítendő) adatbázisok a vállalt tárgy- és dokumentumtípus-körön 
belül sem közelítik meg a viszonylagos teljességet, ami pedig a számítógépesítés 
egyik fő értelme volna, s így vagy dezinformálják bizonyos mértékben a haszná
lót, vagy további — manuális — utánnyomozásra készerítik;

c) az adatbázisok kiépítése nagyobb részt anélkül (vagy ahelyett) folyik, hogy kap
csolata lenne az illető könyvtárnak vagy országnak az adott szakterület nemzet
közi vagy külföldi adatbázisaival. (Ugyanakkor fontos pozitívum, hogy néhány 
könyvtár már ez irányban teszi meg az első lépéseket — 1. az MKKEKK kísérle
tét vagy az OPKM tervezetét a BIE-hez és az ERIC-hez történő kapcsolódásról). 
Az INION adatbázisához kiépítendő kapcsolat ugyan már kísérleti stádiumban 
van, a tapasztalatok azonban arra mutatnak, hogy az üzemszerű, folyamatos 
működés megindulásáig sok még a tennivaló;

d) az érdekelt hazai szakkönyvtárak egy része az együttműködés és munkamegosz
tás területén sem tudott előrelépni az új lehetőségek között sem, s különösen hi
ányolnunk kell a két fontos közgazdaságtudományi gyűjtemény (KSH, Könyv
tár és Dokumentációs Szolgálat, MKKEKK) együttműködését.

A felsorolt problémák nem kis részben a könyvtárak anyagi helyzetére vezethetők 
vissza, különösen az a) és a b) pontban foglaltak. Ez egyúttal fölhívja a figyelmet arra a 
tényre, hogy a nélkülözhetetlen és a fentebb említett fontos lökést megadó TPB-támoga- 
tás összege végső soron -  azaz a könyvtárak költségvetéséhez vagy éppen a kiépíteni kí
vánt szolgáltatások összköltségeihez viszonyítva -  nem nevezhető jelentősnek. A néhány 
könyvtár által megadott viszonyszámok a következő arányokat mutatják:
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A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatban a feldolgozás-betöltés költségei
nek mintegy 10-15, az MKKE könyvtárában az elvégzett munkáknak kb. 20%-át fe
dezte a kapott támogatás. Az ÁGK-ban a tervezett rendszer előmunkálatait képező kuta
tás 200 ezer Ft-ba került, s ugyanennyi lesz a várható összköltsége a példatár teljes gépre 
vitelének ügy, hogy a gépdíj, a mágneslemez ára és a kódoló munka díja nem foglaltatik 
benne. Valójában csak a MISZON-feladatok ellátásának a költségeiből fedezett jelentős 
részt (50% felett) a támogatás.

Ennek ellenére teljes mértékben osztanunk kell Rózsa György hivatkozott cikké
nek azt az értékelő megállapítását, hogy „a magyar körülményekhez képest kitűzött fel
adatok végrehajtására nem jelentéktelen összeg” az, amelyet a TPB a TIM rendelkezésére 
bocsátott.* Minden támogatásban részesült könyvtár hangsúlyozta ugyanis, hogy a kapott 
összeg nélkül a szóban forgó szolgáltatást nem tudta volna megindítani vagy továbbfejlesz
teni, bővíteni.

A fejlesztés, korszerűsítés jövője

A szóban forgó hét szakkönyvtár többé-kevésbé pontosan látja saját elindított 
munkájának pillanatnyi állását és értékét, s nemcsak a készség van meg benne a minél tel
jesebb megvalósításra, hanem az átgondolt terv is.

ÁGK: 1. a teljes Kodály-Vargyas példatár gépre vitele és a sok szempontú visz-
szakeresés megoldása (9 ismérv ♦ variációi) — a rendszer kiterjesztése 
a megyei könyvtárakra;

2. a Magyar Népzene Tára anyagának hasonló szempontú feldolgozása és 
gépre vitele.

FSZEK: az anyagi lehetőségektől függően:
„minimális” program: a FSZEK-be beérkező külföldi szociológiai fo

lyóiratok és könyvek szelektív feltárása -  SDI szolgáltatás, 
„maximális” program: Magyarországra járó külföldi szociológiai folyó

iratok és a beérkező könyvek teljeskörű bevonása az SDI szolgálta
tásba.

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat: áttérés a beach üzemmódról a közvet
len kapcsolatra;
IBM mikroszámítógép beszerzése: a könyvtári nyilvántartások gépesí
tése.
(A gép egyben újabb terminálként szolgál a rendszerhez.)

MKKE Központi Könyvtára: a kumulált indexek gépi előállításának foly
tatása,
gépi lelőhelyjegyzék (КС) a közgazdasági folyóiratokról, az oktatók
publikációinak gépre vitele;
külföldi adatbázisok üzemszerű lekérdezése.

* RÓZSA György már idézett cikkének 216.p.
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OGYK: a jelenlegi rendszer folyamatos működtetése -  esetleg a feldolgozott
cikkmennyiség emelésével; 
a külföldi jogszabályok indexének közreadása.

OPKM: az OPIR-koncepció alapján a rendszer kialakításának megkezdése:
a tagkönyvtárak ellátásához gyorsmásoló és cédulasokszorosító be

szerzése,
a Külföldi Pedagógiai Információ és a Magyar Pedagógiai Irodalom 

gépi előállítása,
a gépi szolgáltatás érdekében a Commodore PC 10 mikroszámító

géphez kisegítő berendezések vásárlása.
MISZON-feladatok (Akadémiai Könyvtár):

a hiányzó társadalomtudományi kétnyelvű lexikajegyzékek számí
tógépes előállítása,
az online kapcsolat kikísérletezése és üzemszerűvé tétele a SZUTA 
INION-nal -  a profilok számának bővítése,
igénykutatás és igénykeltés a magyar felhasználók (intézmények) kö
rében.

A vázolt tervek egyenesen következnek a megindult korszerűsítési folyamatból, 
s megvalósításuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a könyvtári-információs elmaradottságunk, 
hátrányunk ne növekedjen számottevően.

A szóban forgó könyvtáraktól kapott tájékoztatás szerint azonban problémát jelent 
az, hogy e — hazai körülményeinkhez mérve sem nagyigényű -  fejlesztések költségfedeze
te a legtöbb helyen meglehetősen bizonytalan, sőt egy-két helyen az elindított szolgál
tatás jelenlegi szinten történő fenntartására sem elegendők a könyvtár saját keretei. A 
KSH Könyvtárába^ ahol már évek óta működő számítógépes rendszerről van szó, az okoz 
gondot, hogy a nagyszámítógép-háttér megszűnt ingyenes lenni, költségei tehát 1986-tól 
kezdve a fejlesztésektől vonják el a pénzt. A FSZEK többek között státusproblémákkal 
küszködik, s a jelenlegi felállásban, amikor a szolgáltatás bizonyos munkafázisait más 
munkakörben dolgozó személyek látják el plusz feladatként, semmilyen bővítésre nem 
lesznek képesek. Az OPKM fejlesztési terve most ér a megvalósítás szakaszába, s a felme
rülő gépesítési költségeknek csupán egy részét tudja előteremteni más külső forrásból. 
Az MKKE Központi Könyvtára és az OGYK azt jelezte, hogy az adatrögzítésre sincs ele
gendő fedezete, ami azt jelenti, hogy a visszaesés veszélye áll fönn.

Ez az állapot arra hívja föl a figyelmet, hogy a támogatás fenntartása, további folyó
sítása a kívánatos fejlesztésnek mindenképpen egyik alapfeltétele, némely könyvtáraknál 
pedig még a szintentartás is ennek meglététől függ. A fedezet hiánya abból a sajátos hely
zetből is következik, amely a társadalomtudományok vonatkozásában világszerte fönnáll: 
hogy ti. az információszolgáltató itt nem számolhat igazán fizetőképes kereslettel, s így le
hetetlen megoldani az ipari-műszaki területekről ismert önfinanszírozást. Ugyanakkor az 
is tudott tény, hogy a társadalomtudományok közvetlen vagy közvetett hatása a gazdasá
gi és politikai életre van olyan számottevő, hogy információellátásuk korszerűsítése fon
tos gazdasági és társadalmi érdek, s a ráfordítás az irányításban, szervezésben és képzésben 
felhasználható korszerű tudományos eredmények révén sokszorosan megtérül az ország
nak.
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A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOZÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA

DIPPOLD PÉTER

A történettudományi tájékoztatás specifikus vonásai

A történetiség

A történettudomány a múltban lezajlott események, folyamatok és ennek követ
keztében létrejött politikai, tudományos stb. változások tudományos igényű feltárására 
vállalkozik.

A természet- és alkalmazott tudományokkal ellentétben döntő jelentőségű a más 
társadalomtudományokkal való organikus kapcsolata. A ma emberének a történelem be
folyásolására időbeli lezártsága miatt nem nyílik lehetősége, viszont annál inkább a múlt 
törvényszerűségeinek és eseményeinek valósághű magyarázatára és rekonstruálására.

A történettudomány ugyanakkor minden egyéb tudományághoz kapcsolódik, mert 
valamennyinek történelmi aspektusa (tudománytörténet) is van, amely tudományos 
igénnyel csak történeti módszerekkel kutatható; ily módon az ágazati tudománytörténe
tek gyakorlatilag a komplex történettudomány részeivé válnak. A nem történeti jellegű 
tudományok esetében is számolnunk kell a történetiséggel (a múltban elért eredményekre 
épülnek pl. az új találmányok, felfedezések), de a kutatási eredmények sok esetben a jö
vőben realizálódnak. A retrospektív jellegű tudományok (a történettudomány mellett 
ilyen pl. az irodalomtörténet, régészet, a néprajz egy része stb.) tárgya mindig a múltban 
lejátszódott, lezárt folyamatok, jelenségek, és így sohasem léphetik át a „ma” küszöbét. 
(Bár a múltban gyökerező törvényszerűségek feltárásának feltétlenül hatást kell gyako
rolni pl. a jövőt formáló politikai döntésekre; a ma és a jövő folyamatainak alakulására. 
Paradoxnak tűnő módon a „hosszú távú” történeti kutatás és az ugyancsak hosszú távú 
jövőkutatás összehangolása a két tudomány művelőinek közös feladata.

A tér-idő-tudományterület hármas rendszere

A történelem meghatározó eleme az idő és a tér kapcsolatrendszere. Az idő faktor 
(történelmi időszámítás) a történelmi fejlődés egyes eseményeinek, periódusainak meg
különböztetésére, szétválasztására és egyben behatárolására szolgál, a tér (földrajzi) 
faktor a történelmi események helyének meghatározását biztosítja. A történelem csak e 
két tényező összefüggéseinek rendszerében szemlélhető. A történettudományi osztályo
zási rendszerek általában e két sík metszetében írják le első megközelítésben tárgyukat, 
a tájékoztatási eszközök pedig döntő többségben ugyancsak a tudomány jellegéből 
következő immanens felosztáshoz igazodnak. (Kivételt képeznek a tárgyszórendszerek, 
indexek.)
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Harmadik megközelítési szempontként általában a történelem különböző szférái
nak elkülönítését alkalmazzuk. E nézőpontból megkülönböztethető gazdaság-, társa
dalom-, politika (esemény)-, művelődés-, jog- és egyháztörténet, illetve ezek szűkebb 
vetületei. Ez a felosztás az alapja a történettudományban végbemenő szakosodásnak is, 
amely -  bár nem független a területi és időbeli tényezőktől -  egy-egy korszak, vagy akár 
egyazon esemény tárgyszerű, különböző nézőpontok szerinti megközelítését teszi le
hetővé.

a  felsorolt három tényező hozzávetőleg elegendő egy történelmi témájú dokumen
tum tartalmának körülírására, esetenként újabb megközelítési módokkal kibővítve; az 
osztályozási (visszakereső) rendszerek jó hatásfokához azonban korántsem elégségesek. 
Igen nagy — mondhatnám perdöntő -  jelentőségű egymáshoz való viszonyuk, struktúrá
juk, szervezettségi fokuk, valamint az a tény, hogy az osztályozás milyen mértékben 
képes a három (vagy több) sík egyike-másika felől a visszakereshetőséget biztosítani.

A források és a feldolgozások kettőssége

A történettudomány és így a történelmi tájékoztatás specifikus vonásának tekint
hetjük a források és feldolgozások éles különválasztását. A történelmi források nagy több
ségben nem jelentek meg nyomtatásban; a róluk való tájékoztatás általában csak közvetve, 
a különböző levéltári fondjegyzékeken keresztül lehetséges. A kiadott forrásanyag külön 
kezelését a történeti kutatásban betöltött megkülönböztetett szerepük indokolja.

A történettudományi irodalom feltárásának néhány típusa

A zE TO

Az ETO a történelemre vonatkozóan a következő általános elvet követi: „A törté
nelmi eseményeket a szakozás szempontjából a történés helye és időpontja határozza 
meg, mégpedig a helyi, területi tényező elsődlegesen, az időbeli tényező másodlagosan.”

A földrajzi tényező primátusának kijelentése egyértelműen meghatározza az osztá
lyozási rendszer struktúráját. Az alapkategóriákat (országhatárok) a táblázat készítésének 
idején (1901) fennálló földrajzi-politikai állapotok alapján állították össze, és ezeket az 
ETO alapvetően megtartotta máig is. Az azóta bekövetkezett változásokat csak úgy tud
juk nyomon követni, hogy az államhatárok módosulása miatt más országokhoz került 
területeket az eredeti és az új helyzet szerint egyaránt osztályozzuk.

Az országokon belül minden esetben időrendi sorrendben követhető az illető állam 
története, bár az időrendbe óhatatlanul bekerültek földrajzi fogalmak is. (Pl. Németor
szág esetében, ahol az állami egység csak 1871-ben jö tt létre, az egyes fejedelemségek 
„önálló” történelemmel, államhatalommal, uralkodói dinasztiákkal rendelkeztek. így eze
ket földrajzilag is megkülönböztették.)

Problematikus és tisztázandó az általánosan elfogadott, az egyetemes és egyedi 
történelemre egyaránt (vagy differenciáltan) vonatkozó korszakhatárok kérdése is.
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Az osztályozás árnyaltabbá tételére felhasználhatók a rokon- és segédtudományok 
szakszámai, illetőleg a szükséges alosztások is (földrajzi, etnikai, idő, formai és nyelvi álta
lánosan közös alosztások).

A decimális rendszer által nyújtott széles körű lehetőségek ellenére a történettudo
mányi tájékoztatásban az ETO-nak viszonylag csekély szerep jut. Ez több okra vezethető 
vissza: az ETO egyetemes, minden tudományterületet felölelő rendszere nem képes a 
történettudomány specifikus vonásait a megfelelő rugalmassággal követni. Ezért

— az egyes főosztályok közötti merev elkülönítés a mai, komplex történettudomá
nyi szemlélettel nehezen fér össze;

— az ETO a történettudományban alapvető tér-idő összefüggés-rendszer alkalma
zása mellett jelen formájában kevéssé használja fel az egyes történettudományi 
területek, ágazatok szerinti osztályozást;

— az osztályozás hierarchikus struktúrájából és a prekoordinált jelzetalkotásból 
adódó, az indirekt hozzáférést biztosító igények mellett kevésbé képes kielégí
teni a direkt jellegű visszakeresését, amit pl. a tárgyszórendszerek biztosítanak.

A fenti észrevételek természetesen az ETO jelenlegi állapotából indulnak ki. 
Az ETO struktúrájának napjainkban végbemenő „forradalma” éppen a fentebb kifogásolt 
szemléleti és strukturális elemek egy részét korrigálná. A történelem szak esetében hármas 
fazettarendszer alkalmazását tervezik, amelyben a hely és az idő mellett az ún. subject, 
az általam tudományterületnek, ágazatnak nevezett fazetta fokozottabban előtérbe ke
rülne. A jelzetalkotási és az ebből következő visszakeresési lehetőségek így három aspek
tusra bővülnének. Az eddig problematikus idő- és területi jellemzők egységesítésének 
megoldásán is dolgozik a FID/C/92/99 bizottság.

A z MTA Történettudományi Intézet Könyvtárának szakrendszere

A TTI könyvtárának szakrendszerét az ötvenes években történészek dolgozták ki. 
Mivel a könyvtár gyűjtőköre csak a történettudományra és az ahhoz kapcsolódó terüle
tekre teijed ki, az ETO-t alkalmatlannak találták a speciális kutatói igények kielégítésére. 
A szakrendszer alapjául I. Tóth Zoltán Magyar történeti bibliográfiája szolgált.

Az első rendezési szempont — az ETO-hoz hasonlóan -  szintén a területi (országok 
szerinti) elv lett. Ha a dokumentum több országnyi térség történetének valamely aspek
tusát tartalmazza, területi gyűjtőfogalmak alá kerül (egyetemes történet, Kelet-Európa, 
Közel-Kelet stb.). A dokumentumok szerteágazó tartalmát és a terminológia változatos
ságát azonban e generalizációk sem tudják minden esetben tükrözni. (Az Ostblock pl. 
nem teljesen azonos Kelet-Európával.) Problémák adódtak az egyes területek állami 
hovatartozásának változásaiból is. (Pl. az Oroszország történetével foglalkozó könyvek az 
anyag együttartása miatt a Szovjetunió alatt találhatók meg.) A példából is látható, hogy 
mindig a jelenleg érvényben levő határok szerint soroljuk be a dokumentumot a szak- 
rendszerbe. A múltba visszatekintve azonban zavaró és félrevezető lehet ez az eljárás, 
különösen a változó nevű, vagy különböző időszakokban más-más államalakulathoz 
tartozó területek esetében. Áthidaló megoldásként pl. az Erdélyre vonatkozó dokumen
tumok Magyarország és Románia alatt egyaránt megtalálhatók, ami könyvenként egy 
plusz (és tulajdonképpen felesleges) cédula behelyezését jelenti a szakkatalógusba.
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A szakrendszer két egymástól elkülönülő formai csoportra bontja a dokumentu
mokat: történeti forrásokra (jelölése; Font., a latin fontes szóból), és történeti feldol
gozásokra (jelölése; Mon., a monográfia szóból). A források csoportosítása forrástípuson
ként történik (pl. elbeszélő források, iratkiadványok stb.).

Alapvető különbség figyelhető meg az ETO-val szemben a rendszerezés második 
fázisában. Az országonként elrendezett dokumentumok a következőkben nem időrendi, 
hanem történettudományi területek szerint rendeződnek. A tudományterületek a követ
kezők (zárójelben a szakrendszerben használatos római szám):

-  segédkönyvek (Nfön I )
-  általános történet (Mon II)
-  gazdaságtörténet (Mon III)
-  társadalomtörténet (Mon IV)
-  politikatörténet (Mon V)
-  jogtörténet (Mon VI)
-  művelődéstörténet (Mon VII)
-  egyháztörténet (Mon VIII)
-  nemzetiségek (Mon IX)
-  gyarmatosítás (Mon X)
-  rokontudományok (Mon XI)
-  szépirodalom (Mon XII)

A felosztásból az első pillantásra is levonható következtetés, hogy a rendszer több 
nézőpontot is elegyít '.formai aspektust (Mon I), a történettudomány szokásos ágazati fel
osztását (Mon II-M on VIII), és a négy utolsó csoport esetében az ezekbe a kategóriákba 
nem illeszthető, de igen jelentős tartalmat fedő újabb területeket (Mon IX-Mon XII).

A kategóriák természetesen tovább tagozódnak; így például a gazdaságtörténet:

gazdaságtör téne t

ipar mezőgazdasági pénz és hitelügy kereskedelem

pénzinté
zetek

biztosító
intézetek

közúti vasúti vízi egyéb

Harmadik rendezési szemponttá vált az idő szerinti felosztás. Az időrend csupán az 
egyes tudományterületeken belül érvényesül, mégpedig századonkénti tagolásban. Hosz- 
szabb időszakot felölelő dokumentumok esetében a besorolás alapjául mindig a kezdő 
dátum szolgál.

A szakrendszerben megtalálható a tér—tudományterület—idő hármas szempont- 
rendszer, az egyes kategóriák felosztása azonban nem mindig egyértelmű és egyenletes.

-  A földrajzi tényező szempontjából a szakrendszer erőssége, hogy az egyes orszá
gokon belüli kisebb-nagyobb területeket, részegységeket egyértelműen és visszakereshe- 
tően tárja fel. Betűrendben megtalálható az egyes megyékre, városokra, falvakra, sőt 
várakra vonatkozó irodalom is. Ugyanakkor azonban a fentebb említett név- és állam- 
határváltozások problémákat okozhatnak a visszakeresésben.

-  A tudományterületek szerinti felosztás a történettudomány mai állása szerint 
kissé túlhaladott, részletezésük nem egyenletes, és a szakrendszer bővítésére, javítására
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az adott körülmények között vajmi kevés lehetőség nyílik. Az a tény, hogy a szakrend
szert történészek alkották meg, tájékoztatási munkában járatos könyvtáros közremű
ködése nélkül, ma már több szempontból érezteti visszahúzó hatását. A szakrendszerek 
alapvető követelménye az egyértelműség nem érvényesül kellőképpen, a szakozó 
számára több esetben választási lehetőség adódik a hasonló tartalmú dokumentumok 
hovatartozásának eldöntésekor. Jelen esetben ez nem csupán azt jelenti, hogy egy doku
mentum a szakrendszerben több helyen felbukkan (ami önmagában nem lenne baj), 
hanem azt is, hogy egyes általánosabb kategóriák ugyanolyan érvénnyel helyettesíthetők 
egy másik hasonlóval. (Pl. Mon/V/C/1 -  belpolitika, Mon/V/C/5 =  a belpolitika fő kérdé
sei.) Ez bizonytalanságot, szóródást, párhuzamosságot idéz elő a szakkatalógusban.

-  Az időrendi felosztás hátránya, hogy csupán az évszázadokat vette tekintetbe, 
így a konkrét események csak egy nagyobb dokumentumkor áttekintése után válnak 
hozzáférhetővé.

A történeti bibliográfiák szakrendszerei

Annak ellenére, hogy a megjelent magyar történeti bibliográfiák között kétségte
lenül léteznek szemléleti különbségek, egy szempontból párhuzamot vonhatunk közöt
tük: alapstruktúrájuk mindenkor a történettudomány immanens felosztását igyekszik 
követni. Ebből következően alapvetően a tér-idő síkok alkotják bibliográfiáink vázát 
(természetesen funkciójuktól, választott (rész)területüktől, témájuktól függő hangsúly- 
eltolódásokkal). Általában e vázon belül, annak alárendelve kapcsolódik be a harmadik 
megközelítési szempont: a tudományterületek szerinti felosztás.

Mivel e három hozzáférési sík szerepe nem különbözik döntően a fentebb ismerte
tett két szakrendszertől, vizsgáljuk meg, milyen újabb hozzáférési lehetőségre találha
tunk példát a bibliográfiák alapján.

Választott példám a Századokban évente megjelenő, a kurrens magyar szakirodal
mat feldolgozó történeti bibliográfia, amelynek mai felépítése hosszú évek folyamán 
kialakult, egységes rendszert alkot, s ilyen szempontból — véleményem szerint — 
tipikusnak mondható.

Üjabb szempontjainkat most nem a tér-idő által meghatározott szerkezeti egység
ben keressük, hanem a bibliográfia általános részében. A Századok bibliográfiájának 
„Általános munkák” elnevezésű fejezete szintén egy hagyományos, több bibliográfiában 
megtalálható tematika alapján épül fel, s terjedelme — a három utolsó év átlagát véve — 
a teljes bibliográfia oldalszámának kb. 20 százaléka. Ehhez járul még a földrajzilag 
meghatározott, de az időkategóriák közül kiemelt „Magyarország története. Általános 
rész”, és az „Egyetemes történelem. Általános munkák” című két fejezet, amelyek a bib
liográfia összteijedelmének kb. 16%-át teszik ki. (E két fejezetben bennefoglaltatnak az 
általános történetre vonatkozó források is.) Tehát a bibiliográfia anyagának közel egy- 
harmada esik kívül azon a struktúrán, amellyel -  az előzőekben foglaltak szerint -  jó meg
közelítéssel leírható egy történelmi dokumentum tartalma. (Becslésünkben azért 25— 
30%, s nem 36% ez a csoport; mert a magyar történelemre vonatkozó általános munkák 
egy része nem az időrendnek van alárendelve, hanem a történettudományi területekhez 
sorolandó.)
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Nézzük azonban a bibliográfia e fejezeteinek felosztását. Maga az a körülmény, 
hogy egy üyen mennyiségű anyag nem üleszthető be az alapstruktúrába, szükségessé 
tesz további rendezési szempontokat. A Századokban 1982-ben megjelent magyar tör
téneti bibliográfia általános részének felosztása a következőképpen fest:

Általános munkák

bibliográfiák
leváltári leltárak, repertóriumok, regesták 
levéltárügy, levéltártörténet 
könyvtárügy, könyvtárak, könyvtári katalógusok 
múzeum, múzeumügy 
térképek, térképészet 
lexikonok, szótárak 
gyűjteményes munkák, évkönyvek 
marxizmus- leninizmus 
társadalom tudományok
társadalomtudományi- történettudományi szervezetek 
honismeret-helytörténet-elmélet és módszertan 
történelmi tudat -  nemzettudat 
történelemtanítás 
segédtud ományok 
kongresszusok -  konferenciák

Mint látható, valamennyi kategória besorolható a formai vagy a tárgyi-tartalmi 
szempontú megközelítés valamelyikébe (esetleg mindkettőbe).

A formai felosztás a történettudomány területén (is) olyannyira fontos, hogy szak- 
rendszer nehezen képzelhető el e kategóriák nélkül. (Természetesen az ETO és a TTI 
szakrendszere is tartalmaz formai elemeket.) Elsősorban az alapvető történettudományi 
segédletek, segédkönyv-típusok műfaji megkülönböztetése a cél azokban az esetekben, 
ahol a műfaj a dokumentum domináns jegyeként (és ebből következően visszakeresési 
szempontként) jelentkezik. Formai kategóriaként fogható fel a „kongresszusok, konfe
renciák” , és a „társadalomtudományi—történettudomány szervezetek” elnevezésű két 
csoport is, amelyek — jóllehet nem szigorúan vett műfaji kategóriák — a történettudomá
nyi „közélet” keretei felől nyitnak utat a tartalomhoz. (Bizonyos szempontból szintén 
formai kategóriának tekinthető a források csoportja is, ez azonban — a korábban vázolt 
okok miatt — e bibliográfiában is különválasztva jelenik meg.)

Az általános részben található csoportok másik részét a tartalmi-tárgyi ismérv alap
ján különíthetjük el. E kategóriák a dokumentumok tartalmi jegyei alapján alakultak ki 
és meglehetősen heterogén területeket ölelnek fel. Tulajdonképpen a tudományterületek 
szerinti felosztás elemeit ismerhetjük fel bennük, (anélkül, hogy a bibliográfiában elfoglalt 
helyük alapján következtethetnénk a tudományterületek struktúrájában játszott szere
pükre).

A tárgyi—tartalmi feltárás jelenlétét valamennyi történeti bibliográfiánkban felfe
dezhetjük. A tudományterület (illetve annak részegységei) szerinti és a tárgyi felosztás 
tartalmukat tekintve közelítenek egymáshoz. Alapvető különbségük a feltárás módjában 
rejlik.

FORMAI

TARTALMI
-TÁRGYI
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A tárgyszórendszerek

A tárgyszavas feltárás struktúrája az eddig ismertetett szakrendszerektől erősen kü
lönbözik. A három (formaival együtt négy) megközelítési sík „tiszta” tárgyszavas feltárás 
esetén eggyé olvad a tárgyszavak mechanikus betűrendjében. Ebből következik, hogy a 
tárgyszórendszerben való keresés más jellegű hozzáférést biztosít: elsősorban a célra 
orientált (tényekre, adatokra irányuló) felhasználói igényeket elégíti ki, gyorsan és -  át
gondolt felépítés esetén -  jó hatásfokkal. Mivel az egyes tárgyszavak kapcsolataik feltün
tetése nélkül követik egymást, igen nagy szerepe van a helyes terminológiának, a szinoni
mák és kváziszinonímák kiszűrésének, a következetes utalórendszernek. Nagy előnye a 
tárgyszórendszereknek, hogy a hierarchikus struktúrákba nem illeszthető, vagy azok túl
burjánzásához, áttekinthetetlenségéhez vezető speciális tartalmú fogalmak is helyet 
kaphatnak bennük.

A tárgyszórendszerek kézi szerkesztésű változatai ritkábban jelennek meg tiszta 
formában: a bennük való tájékozódást esetenként a tárgyszavakon belül tematikus 
felosztás is segíti. E felosztás történhet az időrendi és a földrajzi metszet, illetve a tárgy
szó specifikus relációi szerint. A szakrendszerekkel szemben itt megfordul a tájékozódás 
iránya: a tartalmi jegyek (tárgyszavak) egymásutánja adja az alapsíkot, a további ismér
vek csak ennek alárendelve jelentkeznek. A tárgyszavas (lineáris) és a hierarchikus struk
túra ilyen jellegű keveredése leginkább a tárgyszókatalógusokra jellemző.

Kizárólag egy síkban nyújtanak tájékoztatást a különböző tárgyszójegyzékek, 
indexek. Ezeknek nem célja a történettudomány strukturális jegyeihez való igazodás, 
sokkal inkább a gyors, célra orientált tájékoztatást szolgálják. A történettudományi 
tájékoztatás területén jelentőségükhöz mérten egyelőre sajnálatosan csekély szerep 
ju t ezeknek a formáknak, pedig a gyorsaságnak, a szakirodalom naprakész figyelemmel 
kísérésének fontossága e tudomány területén is egyre inkább előtérbe kerül. Az index- 
jellegű kiadványok háttérbe szorulását a gépesítés alacsony foka és az ezzel a témával 
foglalkozó könyvtáros szakemberek hiánya mellett a történész-szakma részéről meg
nyilvánuló ellenérzések is magyarázzák. Ezek gyökereinek, összetevőinek feltárása egy 
külön tanulmány témája is lehetne. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a kutatók vi
szolygásában döntő szerepe van az indexek egysíkú felépítésének: egyfelől a részükről 
gyorsan, csekély ráfordítással megszerzett információk nem tárják fel a továbblépés 
lehetőségeit, önmagukban nem illeszthetők be a fogalmak viszonylatrendszereibe, más
felől a földrajzi és/vagy időrendi áttekintésre sem alkalmasak. Ennek ellenére használatuk 
pótolhatná azt a hiányt, amelyet a történelmi tájékoztatásban napjainkban tapasztalha
tunk főleg a kurrens külföldi szakirodalom analitikus feltárása, illetve az erről való 
gyors informálás területén.

A történettudományi tájékoztatás fejlesztésének lehetőségei

A különböző feltárási eszközök — struktúrájuk, illetve az általuk nyújtott hozzá
férési lehetőségek szerinti -  vizsgálata két következtetés levonására ad alkalmat:
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1. A hagyományos katalógusokban és bibliográfiákban alkalmazott szakrendszerek 
nem képesek kellő mértékben kielégíteni a kutatók szakirodalmi igényeit nehéz
kes kezelésük, illetve merev struktúrájuk miatt.

2. A tudományos tájékoztatás nem szakadhat el az általa szolgált tudománytól, 
visszakereső rendszerének figyelemmel kell lennie annak jellegzetességeire és a 
belőlük fakadó felhasználói igényekre.

Vizsgálódásunk alapján megállapíthatjuk, hogy a történettudományi tájékoztatás
nak feltétlenül szüksége van egy, a történettudományra jellemző tér-idő-tudományterü- 
let (tárgy) szerinti hozzáférést és az információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő, bővít
hető, információtároló és visszakereső rendszerre. Ez a távoli cél egy majdani történettu
dományi tezaurusz elkészítésével látszik elérhetőnek.

A tezauruszban szereplő deszkriptorcikkeknek tartalmazniuk kell a legfontosabb 
szemantikai kapcsolatokat (a deszkriptorok és nemdeszkriptorok, illetve a deszkriptorok 
egymás közötti kapcsolatait). A tezaurusz jelentéskor szerint csoportosított részében 
szakterületek, fogalmi kategóriák (fazetták) szerint bontható le az anyag, a hierarchikus 
részben pedig egy-egy kapcsolattípus alapján láncszerűen jelennek meg a közvetlenül 
egymáshoz kapcsolódó deszkriptorok. Speciális fazettarendszer kidolgozása szükséges a 
területi és időbeli összefüggések egyértelmű feltárására. Ehhez nagy segítséget nyújthat
nak az ETO korszerűsítésén dolgozó FID/C/92/99 bizottság vonatkozó irányelvei.

A tezaurusz — szemben az egyéb osztályozási rendszerekkel -  mind szókincs tekin
tetében, mind strukturálisan könnyebben bővíthető, és rugalmasabban képes a tudomány 
fejlődésének követésére. Struktúráját nem egy felülről meghatározott merev rendszer 
szabja meg, — amely gyakran tartalmaz be nem illeszthető kivételeket — hanem a desz
kriptorok közötti szabályozott kapcsolatok: struktúrája tehát „alulról” épül fel.

A történettudományi tezaurusz elkészítése optimális esetben is évekig húzódhat. 
Ezért első lépésben csupán a történeti Magyarország területére vonatkozó szókészlet gyűj
tése és feldolgozása látszik célszerűnek. Az egyes szakterületek, korszakok kutatóinak 
bevonása a szerkesztés munkálataiba biztosíthatná a tezaurusz magas szakmai színvonalát. 
Ugyanakkor a történészek számára is hasznos lenne a fogalmak szabványosításával való 
foglalkozás: a fogalmak kijelölése, kapcsolatrendszereik tisztázása egyrészt fontos szere
pet játszhat a terminológia egységesítésében, másrészt a deszkriptorok rendszerezésekor 
eddig esetleg figyelmen kívül hagyott összefüggésekre derülhetne fény. A munkálatok 
alapvető feltétele a számítógépes bázis megteremtése.

A számítógép segítségével elkészülő tezaurusz s a számítógépes feldolgozáson ala
puló szolgáltatások segítségével nagy lépést tehetnénk a történettudományi tájékoztatás 
lemaradásának leküzdése felé.

IRODALOM

1. BABICZKY Béla: Szemléletváltozás az ETO jelzetszerkesztésében. = Könyvtári Figyelő, 
1985. l.sz . 17-27. p.

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



A történettudományi osztályozás és tájékoztatás . .. 385

2. BERLÁSZ Jenő: A történettudományi tájékoztatás segédkönyvei. [Közread, az] Országos 
Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1975. 108 p.

3. BORSOS Istvánné: A tudományos tájékoztatás néhány számítógépes típusának elemzése és 
a szolgáltatások célszerű alkalmazásának lehetősége a társadalomtudományókban, különös 
tekintettel a történettudományra. 26 p. 6 mell. [Kézirat].

4. 2. FID/C 92/99: History. State of the art reportaiovember 1982. Roskilde, 1982. 18 p.

5. KOSÁRY Domokos: A (történeti) bibliográfia fejlődése. I n : ---- : Bevezetés Magyarország tör
ténetének forrásaiba és irodalmába. Közread, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudo
mányi Intézete. Bp., Tankönyvkiadó, 1970. 33—41. p.

6. SCHLANGER László: A tezauruszépítés számítógépes segítése. [Közread, az] Országos Széché
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• • •

A LISA OPTIKAI LEMEZEN. A LISA (Library Information Science Abstacts) sikerrel fe
jezte be kísérleti programját, amelynek során az 1984-es év anyagát CD-ROM (Compact 
Disk -  Read Only Memory) optikai lemezre rögzítette. A tervek szerint 1986 közepéig a 
teljes LISA adatbázis optikai lemezre kerül. A lemez használatához egy IBM-kompatibilis 
mikroszámítógép, egy CD-ROM olvasó és speciális szoftver szükséges, — ezek szállítását a 
rendszert kidolgozó Silver Platter cég vállalja. A szoftver tárgykör, folyóiratcím, nyelv, ki
adási év és osztályozási jelzet szerinti keresést tesz lehetővé. 1 db CD-ROM lemezen 552 
megabyte-nyi információ tárolható, így az egész adatbázis egyetlen lemezen elfér. Az elő
fizetési feltételek kedvezőbbnek tűnnek, mint az online keresés díjai: egyéves előfizetés el
lenében a használó évente négyszer megkapja a teljes, aktuálizált adatbázist, amelyet kor
látlanul használhat, s nem függ az online keresés használati idő szerinti díjaitól. (N.I.)
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AZ ETO ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI 
OSZTÁLYOZÁS -  TÁJÉKOZTATÁS

Hozzászólás Dippold Péter cikkéhez 

SCHNELLER KÁROLY

Dippold Péter a kutató-történész szemszögéből vizsgálja a szakirodalmi osztályo
zás-tájékoztatás eszközeit, eredményességét és kívánatos fejlesztésüket.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a kérdés negyedszázada már felmerült a hazai 
szaksajtóban.1 Akkor V. Windisch Éva írásában a hangsúlyt a történelem tárgykörének 
(„érvényességi területének”) meghatározására, illetve kiterjesztésére helyezte, azaz mind
azon tudományszakoknak a történelem főosztályba való (párhuzamos) besorolására, 
amelyeknek múltbeli (történeti) vonatkozása van. Kivételt kívánt tenni a filozófia, nyel
vészet, művészet és irodalom történetét tárgyaló művekkel (mivel azok önálló szaktörté
nettel bírnak), viszont „mindazok a múlttal foglalkozó művek, melyek tárgyukat az élet 
anyagi jelenségeinek köréből merítik, kivétel nélkül beiktatandók a 93/99 főrészben is 
(tehát lényegében az 5. és 6. főosztályban elhelyezett történeti művek); a tárgyuk szerint 
a 3 főosztályba tartozó történeti jellegű művek ugyancsak kivétel nélkül; a többi szakok
ból pedig . . . .  a múltból merítő műveknek csak még egy kidolgozandó elvek szerint körül
határolandó része kaphat második helyet vagy utalócédulát a 9 főosztály megfelelő pont
jain.” Külön hangsúlyozza a cikkíró a történelemben szerepet játszó fontosabb szemé
lyekről szóló életrajzi művek besorolásának szükségességét.

A cikk akkor élénk visszhangot keltett.2
összegezve a hozzászólásokat négy fő kérdés köré csoportosíthatók a megvitatott 

témák:
_  Tartalom. Mi tartozzon a szakkatalógusba (bibiliográfiában) egy szakon (osz

tályon) belül a történelemhez;
— A feltárás eszköze. Milyen eszköz alkalmas a történelem osztályozására, és a tájé

koztatásra;
— Szerkezet. Milyen struktúrában kívánatos elrendezni az anyagot, azaz, ami ezzel 

egyértelmű: mely irányból (irányokból) legyen megközelíthető a keresett doku
mentum;

— Használat. Ki és milyen eredménnyel keres a szakkatalógusban.

A legnagyobb érdeklődést az első, tartalmi kérdés váltotta ki. Érthető módon a tör
ténész hozzászólók a szisztematikus katalógusban egyetlen helyen, együtt kívánták tartani 
mindazt, ami őket érdekli, foglalkoztatja, tehát az egyes szakterületek történetét is. Nem 
volt egységes vélemény az együtt tartandó történeti szempontú szaktudományi anyag 
körét tekintve, bár túlságosan nagy nézetkülönbségek ezen belül nem adódtak. Lényegé
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ben a társadalomtudományok és az anyagi civilizáció minden múltbeli jelenségét ide 
kívánták sorolni.

Az osztályozással foglalkozók többsége viszont úgy vélte, hogy a tartalmi kör ilyen 
mértékű kiterjesztése veszélyezteti a történelem áttekinthetőségét, hiszen e nélkül is 
nehézségekkel küzdenek a dokumentumok legcélszerűbb elrendezése terén. így jobbnak 
vélték a szaktudományok történetét meghagyni a szakrendszerben megállapított helyü
kön, ahol lehetőség van a történeti szempont kihangsúlyozására, de az illető tudományág 
sajátos tagolásában (pl. a történelemtől eltérő korszakolás).

Nem könnyű a válasz arra a kérdésre, hogy mikor válik egy efemernek tűnő doku
mentum történetivé. Tehát például egy gazdasági helyzetjelentés, statisztika vagy szo
ciográfia, ami látszólag csak a mai érdeklődést szolgálja, hogy lesz a jövőben fontos törté
neti forrás. Ezért szükséges az aktuális irodalmat is potenciálisan történetinek tekinteni, 
a gyakorlat nyelvére fordítva: időelosztással ellátni, ami majdani beillesztését a történelem 
szakba megkönnyíti.

Sajátos módon kevesen és keveset foglalkoztak a művelődéstörténet hovatartozásá
val. Tulajdoníthatjuk ezt talán annak is, hogy a történészek számára magától értődőén 
ez a történelemnek csak egy rész-stúdiuma, nem vévén figyelembe azt a tényt, hogy a 
szakrendszerben saját jelzettel rendelkező tudományág (igaz, az ETO-ban a történelem 
keretében, de nem az általános „terület — kor” szerkezetben).

Látszólag alárendelt kérdés az említett elvi nézetkülönbség mellett, hogy milyen 
terjedelmű feltárandó anyagról van szó. Holott nem az! Egy bibliográfia fejezetcímei és 
azokon belül a néhány oldalnyi felsorolás könnyen átnézhető. Ugyanakkor egy nagyobb 
könyvtár terjedelmesebb szakkatalógusa szemszögéből már nem mindegy, hogy egy szak- 
tudomány körét milyen tágan állapítjuk meg.

Tájékoztatásképpen: a Történettudományi Intézet szakkatalógusa 108 fiókot tesz 
ki, ezen belül a magyar történelem 36 fiókot, az OSZK szakkatalógusának 93/99 jelzetű 
része 129, illetve 45 fiókot.

Hangsúlyozni kell, hogy az OSZK osztályozói sem jelenleg, sem a múltban — az 
említett régi vitát megelőzően sem -  szorították a történelembe sorolandó művek körét 
a „köztörténetiek”-re> ugyanez vonatkozik a Magyar Nemzeti Bibliográfiára is. A társa
dalmi jelenségekkel foglalkozó műveket (szociográfia, politika, jog, közigazgatás és gaz
daság), ha múltbeli jelenségeket írnak le mindenkor párhuzamosan a történelem szakba 
is besorolták. Más kérdés, — és ezt változatlanul fenntartják — hogy a saját szakterüle
tükön belül pl. a jogi intézményeket vagy a gazdaság kérdéseit kutatók könnyebben tájé
kozódhatnak, ha az illető szaktudomány osztályaiban keresnek, mint a történelem szak
ban, ahol a feltárásmód eleve meghatároz bizonyos megközelítési lehetőségeket. (Csak mu
tatóban néhány kérdés, amely szorosan összefügg a magyar történelemmel: jobbágyság, 
idegenajkúak az államban, függetlenségi mozgalmak, Szász egyetem -  a felsoroltak meg
találása a magyar történelem szakban úgyszólván reménytelen.)

A dokumentálás eszközének kérdését is érinteni kell. Dippold Péter cikke felment 
az alól, hogy élő szakbibliográfiák, a tárgyszókatalógus vagy a tezaurusz kérdését fejte
gessük. Ezért csak az ETO használatáról röviden. Legtöbben azt róják fel az ETO-nak, 
hogy -  egyik hozzászólót idézve -  „gyufacimkényi helyen” intézi el a magyar történe
lem osztályozási lehetőségét. Valójában az ETO az alkalmazókra bízta a lehetőséggekkel
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való élést, amikor a segédtáblázatokban a földrajzi tagolást (és annak is további lehető
ségeit), valamint a korlátlanul variálható időalosztásokat lehetővé tette. Ezek önálló 
elemként is alkalmazhatók, az információk jellemzésére egyenértékűek a fő táblázati 
jelzetekkel. Azaz, földrajzi, valamint kronologikus katalógusok létrehozására alkalmasak, 
tagolásukban a tárgy (jelen esetben a történelem) játszhat meghatározó szerepet.3

Mindaddig, amíg a dokumentumok keresése csak „kézi” úton lehetséges, nagy 
jelentőségű a szakkatalógusban (szakbibliográfiában) a szerkezet, a felépítés módja 
(struktúra). Tehát, hogy az adott tárgykört milyen módon tagoljuk, rendezzük. Így 
a történelem körébe tartozó műveket is.

Az ugyanis nyilvánvaló, hogy az elhatározott tagolás (a tárgy részletezése) csak 
korlátozottan variálható. Ha a történelmet kívánjuk ,,bon tani” , kézenfekvő, hogy tartal
milag a hely (földrész, ország, országrész, kisebb egységek) — azokon belül pedig az 
idő (kor, korszak) tagolás kínálja a legtöbb kereső számára a legcélszerűbb utat. Ebben 
a kérdésben a témával foglalkozók többsége egyetértett. Elvben ez a megközelítés meg
fordítható pl. külön kronologikus vagy földrajzi katalógus segítségével, amikor is ezek 
az egyik keresési lehetőséget — akár az egységes szakrendszertől függetlenül is -  biztosí
tani tudják. Ha ugyanis létezik -  mondjuk -  egy földrajzi katalógus, amelyen belül 
tárgyi rend érvényesül, a szorosan vett tárgyi katalógus mellőzheti, illetve alárendelt 
módon alkalmazhatja a „hely” szempontját és ezzel egy másik (vagy harmadik) rendező 
elemet vezethet be (azaz egy újabb megközelítési lehetőséget biztosíthat) anélkül, hogy 
túlbonyolítaná a rendszert. Ugyanez vonatkozik egy kronologikus elrendezésű kataló
gusra is.

Természetesen a szorosan vett tárgyi (szak-)katalógus is variálhatja rendező elemei 
sorrendjét, de ez a besorolási helyek duplázódásával, illetve sokszorozásával jár. Ha a ren
dező elemeket növeljük, tehát a történelem esetén a tér-idő mellé harmadikat (pl. téma 
szerintit) is fölveszünk, az egyszerű variációszámítás szerint [az n! (faktorális) =6] hat 
helyre kellene besorolni a dokumentumot, hogy minden megközelítésben megtalálható 
legyen, egy további elem megléte esetén (pl. formai: forrás -  feldolgozás) már 24-re emel
kedne a lehetséges besorolások száma. (Persze a valóságban ezek közül több fölösleges 
lenne.) Ez tehát nem járható út.

Az előbbiekben említett tér—idő metszetek mellett, (illetve után) harmadikként a 
történészek többsége a további tárgyi, azaz tudományterületi tagolást tartja szükségesnek, 
azaz a történelem szakterületeinek (társadalom, gazdaság, politika, jog, művelődés stb.) 
csoportosítását. Kérdés, hogy ha ez a sorrend helyes (tér-idő—tudományterület), és a ka
talógus is ilyen szerkezetben épül, akkor az egyes résztudomány művelője (a szak-törté
nész, pl. a gazdaságtörténet művelője) megfelelő segítséget kap-e a katalógustól a történe
lem szakban? Tárgyát először országonként (területi egységenként), majd azon belül kor
szakonként tagolva a katalógus történelem szakjának számos helyen kellene összegyűjte
nie. De ha — mint a Történettudományi Intézet szakrendjében — az elrendezés sorrendje: 
tér — tudományterület -  idő -  egy ország történetének egy bizonyos korszakát kutató 
ugyancsak szétszórva kapja kézhez a keresett irodalmat. Az átfogó szakirodalmi tájékozó
dásra irányuló igény egy bizonyos ország történelmének meghatározott korszakában 
viszont nem kívánja meg a tudományterületi (tematikus) tagolást, mert mindenre kí
váncsi.
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A fenti érveket figyelembe véve, az OSZK régi gyakorlatát követve, a 93/99 törté
nelem szakba besoroljuk azokat a társadalmi jelenségekkel foglalkozó műveket (szo
ciográfia, politika, gazdaság stb.), amelyek történeti (retrospektív) jellegűek. Ezek a „té
mák” azonban a történelem szakban nem különülnek el, tehát beleolvadnak az általános 
tér—idő tagolás megfelelő szakaszába. Ezzel szemben saját tudományszakunk szakrend
szerbeli helyén, ugyancsak a tér—idő tagolás segítségével együtt találhatók.

Illetve csak akkor lennének együtt találhatók (többnyire), ha nem került volna be
vezetésre a csoportalkotásos katalógusrendezési elv. Talán éppen a történelem szak és a 
történeti jellegű más szakok bizonyítják a legszembetűnőbben, mennyire dezinformáló 
a csoportképzés. Meghökkentő példákat hozott erre a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
1956—1958. évi számaiból Windish Éva cikkében (Kubinyi A.: A kincstári személyzet a 
XV. sz. második felében — a 33 szakban a földművesszövetkezetekkel;Nagy Lajos: Mező- 
gazdaság Pesten a XVIII. században a 63 szakban a tejkezeléssel és a fűszerpaprika ter
mesztéssel egy csoportba került stb.)

Fokozottan áll ez a terjedelmesebb szakkatalógusokra. A történelem szakban, 
amelyben az idő (évszám) az osztályozásnak — a hely után — második rendező eleme, s 
így meghatározó jelentőségű, egyenesen komikus, ha ezt nem, vagy csak korlátozottan 
vesszük figyelembe, a csoportokon belül pedig más, nem tartalmi, hanem formai elemek 
a sorrend meghatározói (pl. a dokumentum megjelenési időrendje, szerző, betűrend, 
vagy más).

Világos ugyanakkor, hogy az egyetemes történelem csakúgy, mint az egyes föld
részek és népek története más és más módon oszlik korszakokra, a korszakok nem, vagy 
csak véletlenül esnek egybe. (A FID C/3 92/99 bizottsága tárgyal ugyan egy olyan kor
szakfelosztásról, amely alkalmas lenne — megfelelő értelmezéssel — több, vagy minden 
ország történelmének osztályozására, de javaslata még nem vált hivatalossá.) Másrészt 
a korszakok kerek évszámokhoz (pl. évszázadokhoz) nemigen köthetők. Ezért egy szak
rendszer sem alkothat a történelem területén általánosan érvényes korszakmeghatározó 
jelzeteket. Mondhatnánk, hogy az ETO a legtágabb lehetőségeket biztosította a legkézen
fekvőbb időalosztásokkal. A dolog mésem ilyen egyszerű. Szoros katalógusrendezés 
esetén a korszak-kezdő évszám az irányadó a besorolás szempontjából. A megjelent mű
veknek egy része ugyan igazodik az elfogadott korszakhatárokhoz, más részük viszont 
nem: több korszakot fognak át, vagy egynek is csak egy részét tárgyalják, esetleg csak egy 
rövid időszakot, jelentős sorsfordulót stb. (Ez a kronologikus katalógusoknak is érzékeny 
pontja.) Felmerülhet egy mechanikus megoldási lehetőség — természetesen csak a kor
szakhatárokhoz nem igazodó művek osztályozása esetén: mind a kezdő, mind a végső 
dátum szerinti besorolás. (Lényegében az történne itt, ami a két szomszédos korszakot 
átölelő művekkel, amelyek mindkét korszakba bekerülnek.) E megoldást — éppen a 
csoportképzéses elv miatt — kipróbálni nem lehetett.

Született azonban néhány éve egy olyan tervezet az OSZK-ban, amely -  egyelőre 
csak a magyar történelem terén — az ETO-ban csak igen elnagyolt (és nem is mindig 
helyesen megállapított) korszakokat (ill. korszakhatárokat) sokkal finomabban, részle- 
zetőbben tagolja. Jeszenszky Géza volt ennek — az ETO jelzetrendszerébe beüleszkedő 
táblázatnak a kidolgozója. Erre feljogosította — egyebek mellett — az a tény is, hogy más 
országok (pl. Anglia, Németország, Franciaország stb.) történelme számára már eddig is

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



390 Schneller К.

voltak ilyen részletes .0-ás jelzetek. Vitathatatlan előnye a táblázatnak, hogy nem pusztán 
évszám-helyettesítő szerepük van a .0-ás alosztályoknak, hanem szerencsés módon — ahol 
szükséges és célszerű — a magyar múlt „tematikus” részletezését is beleviszik a felsorolás
ba, ugyanakkor megtartják a történések időrendi egymásutániságát. Ügy is mondhatnánk, 
hogy egy képzeletbeli magyar történelmi kézikönyv fejezetcímei adják az alosztályok 
meghatározását. Az adott korszak sajátos „csomópontjait” ragadja meg, amelyek lehet
nek jellegükben politikaiak vagy gazdaságiak stb., de az adott korszakra a legjellemzőbbek 
és ugyanakkor a magyar történelem egybefüggő láncolatát alkotják. De kommentár he
lyett álljon itt maga a táblázat:

943.9 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 

Részletes korszakbeosztás az Országos Széchényi Könyvtár számára

m  Őstörténet. Magyarország története a királyság megalapításáig

.010 Magyarország története a magyarok bejövetele előtt
.2 ösrégészeti kultúrák kora (kő-, réz-, bronz- és vaskor)
.3 Szkíták, kelták. I.e. VI—I. sz.
.4 Római uralom I-IV . sz.
JS A népvándorlás kora (gotok, alánok, gepidák, longobardok stb.) 
.51 A hunok. Attila
.7 Az avarok. A „kettős honfoglalás” elmélete 
.8 A szlávok

.011

.015

.017

.018

.1

.11

.3

.1

.5

A magyar nép eredete (etnogenezis)
A finn-ugor együttéléstől az V. sz.-ig 
Az őshaza kérdése
Romantikus eredet-koncepciók (sumér, etruszk stb. származás) 
Vándorlások, előhazák V-IX . sz.
A honfoglalás kb. 895-900. Árpád fejedelem 
A vezérek (fejedelmek) kora 900-1000 
A kalandozások 900-955
Géza fejedelem és az államalapítás kezdetei 972-997

.02 Árpád-ház 1000-1301

.022 Az államalapítás és a királyság megszervezése 1000-1116
.2 I. (Szent) István 997-1038
.5 Trónviszályok 1038-1077 (Péter, Aba Sámuel, I. András, I. Béla, Salamon, I. Géza)
.7 Az állam megszilárditása 1077-1116 (I. (Szent) László, Könyves Kálmán)

.025 Küzdelem a feudális széttagolódás ellen 1116-1205
(II. István, II. Béla, II. Géza, III. István, II. László, IV. István, III. Béla, Imre, III. László) 

.027 A rendi állam kezdetei 1205 -1301 
.2 II. Endre 1205-1255. Az Aranybulla 
.4 IV. Béla 1235-1270. A tatáijárás 1241-1242

.03 Választott (vegyesházi) királyok 1301-1526
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.032

.033

.034

.035

.036

.04

.042

.043

.045

.046

.047

.05

.052

.054

.055

.057

.058

.06

.062

.065

.067

Utódlási harcok és az Anjou-ház 1301-1387 (Vencel, Ottó, Károly Róbert)

.3 I. (Nagy) Lajos 1342-1382. Mária 1382-1387 
Luxemburgi Zsigmond 1387-1437 
Albert, I. Ulászló, V. László 1437-1458 

.5 Hunyadi János törökellenes hadjáratai. A nándorfehérvári győzelem (1456)
I. Mátyás 1458-1490
Jagello-ház 1490-1526 (II. Ulászló, II. Lajos)

.3 Az 1514. évi parasztháború. Dózsa

.5 A török 1526. évi hadjárata és a mohácsi csatavesztés

Habsburg-ház. Török hódítás és Habsburg-abszolútizmus 1526-1711

Az ország három részre szakadása 1526-1576 (I. Ferdinánd, Szapolyai János, Miksa) 
Rudolf 1576-1608

.6 Bocskai szabadságharca és a bécsi béke 1604-1606
II. Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd 1608-1657

.2 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és országegyesítő kísérletei 1613-1629 

.4 I. és II. Rákóczi György fejedelmek 1630-1660 
I.Lipót 1657-1705

.2 Zrínyi Miklós. Az 1663/64. évi török háború 

.6 A török kiűzése 1683-1699. Buda visszavétele 
Kuruc mozgalmak 1671-1711 

.2 Thököly Imre felvidéki fejedelemsége 
5 II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 1703-1711.1. József

A polgári társadalom kialakulásának kezdetei 1711-1848

III. Károly 1711-1740. A Pragmatica Sanctio 
Mária Terézia 1740-1780
II. József 1780-1790 és II. Lipót 1790-1792. A jozefinizmus 
I. Ferenc 1792-1835

.2 A Franciaország elleni háborúk 1792-1815, a forradalom visszhangja 

.25 A magyar jakobinus mozgalom 1794-1795
A reformkor 1830-1848. V. Ferdinánd 1835-1848 

.3 Az 1830-as évek, Széchenyi fellépése 

.4 Az 1840-es évek, Kossuth vezetőszerepe

A liberalizmus kora 1848-1918. Ferenc József 1848-1916.

Forradalom és szabadságharc 1848-1849 
2  1848 márciustól Pest kiürítéséig
.3 1849: a téli hadjárattól Világosig

Az önkényuralom 1849-1867.
.2 A Bach-korszak 1849-1860. A megtorlás 
.4 Az emigráció tevékenysége 
.5 Az 1859/61. évi válságidőszak
.6 A Schmerling-provizórium és a kiegyezési tárgyalások 

Az osztrák-magyar dualizmus kora 1867-1918
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.2 1867-1890: Andrássytól Tisza Kálmánig

.6 1890-1914. A századforduló

.65 Az 1903-1906-os válságidőszak 

.68 A koalíció és a Munkapárt, 1906-1914.
.068 Az I. világháború alatt 1914-1918. IV. Károly 1916-1918.

.07 A forradalmak és a Horthy-korszak 1918-1945

.072 Az „őszirózsás” forradalom. Károlyi Mihály. 1918. október-1919. márc. 21.

.073 A Tanácsköztársaság 1919. márc. 21. -  aug. 1.

.074 Az ellenforradalom 1919. augusztus -  1921.
.4 A döntő külső beavatkozások: Clerk-misszió, a béketárgyalások, IV. Károly visszatérési 

kísérletei
.075 Bethlen és a konszolidáció 1921-1931 
.077 A gazdasági vüágválság 1929-1933.
.078 A német befolyás erősödése 1933-1939. Gömbös, Darányi, Imrédy és Teleki 

.8 Az I. bécsi döntés és Kárpátalja megszállása 
.079 А II. világháború időszakában 1939. szept.-1945. ápr.

.2 A ,,nem hadviselő” szakasz 1941. júniusig

.4 Részvétel a háborúban 1941. jún. -  1944. márc. 19. Bárdossy és Kállay 

.7 A német megszállás és a kiugrási kísérlet 1944. márc. -  okt. Sztójay és Lakatos 

.8 A nyilas uralom és a felszabadító hadműveletek 1944. okt. -  1945. ápr.

.9 Antifasiszta ellenállási tevékenységek

.08 A népi demokrácia kora 1945-

.082 A koalíciós kormányok időszaka 1944. dec. -  1948. júl.
.2 Az Ideiglenes Kormány 1944. dec. -  1945. szept.
.4 A Kisgazdapárt időszaka 1945. szept. -  1947. máj. Tildy, Nagy F.
.7 A „fordulat éve” 1947. máj. -  1948. júl.

.084 A „személyi kultusz” évei 1948-1956
.2 Rákosi és a törvénysértések 1948-195 3 
.4 Az új irányvonal kísérlete 195 3-1955 
.6 Az 1956. évi politikai válság 

.085 Konszolidáció és gazdasági reform. Kádár J. 195 7 -
.4 Gazdaságirányítási reformkísérletek 1968—

A közölt táblázatot az OSZK évek óta alkalmazza, szakkatalógusát e szerint szer
keszti. (FID jóváhagyása nincsen, így a benne foglaltak nem hivatalos jelzetek.)

Megállapodás szerint a két főkorszakot (tehát két kétszámjegyű .0-ás jelzetet) 
magukba foglaló műveket külön-külön mindkét korszakban elhelyezzük, ugyanez vonat
kozik a többszámjegyű alkorszakokra is. Ezekben az esetekben — ha nem a szomszédos 
korszakokat tárgyalja a mű — az évszámhatárokat is feltüntetjük. Viszont a kettőnél több 
korszakot — akár csak részben is (tehát nem a kezdetektől végig) tárgyaló művek általá
ban a főkorszakok elé — összefoglaló jelzettel — kerülnek elhelyezésre (ezen belül is fon
tos lehet az évszámhatárok feltüntetése). Lényegesen megkönnyítené a keresést, ha a fő
illetve alkorszakokon -  tehát a táblázati tagoláson belül -  a tárgyalt idő évszámai szerint 
lennének besorolva a cédulák a művek megjelenésének fordított időrendje helyett, ami a 
keresőnek semmit sem mond. Vannak csoportok, amelyekben igen tekintélyes mennyi
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ségű cédulaanyag gyűlt össze, ez a korszak egy bizonyos része (pl. egy évhez fűződő 
esemény) iránt érdeklődőnek szükségtelen többletmunkát okoz. Az sem tűi szerencsés, 
hogy pusztán a csoportok továbbosztása céljából egyes helyeken bizonyos témák vagy 
formai ismérvek alapján újabb csoportok alakultak ki (források, gyűjtemények stb.) ami 
azt a tévhitet kelti, hogy ahol ilyenek nincsenek kiemelve, ott nem is léteznek.

Itt említendő, hogy a történelem gyűjtőfogalmához kapcsolódó művelődéstörté
net valamely tagolására is történt kísérlet az OSZK-ban. Az olyan művek, amelyek tartal
milag nem ölelik fel az egész kérdéskört, tehát a művelődéstörténet egy szektorát tárgyal
ják, második, ,,szakmai” jelzetük alapján a következő csoportokba kerültek besorolásra:

írás -  olvasás -  könyv -  könyvnyomtatás
Erkölcs -  szokások
Vallások
Társadalmi jelenségek
Természeti jelenségek, természettudományok
Anyagi kultúra, technika
Orvoslás
Közlekedés
Művészet, sport

A felsorolásból kitűnik, hogy csak nagyjából követi az ETO szerkezetét, mert 
a szakrendszerben egymástól távoleső fogalmak is egy kupacba kerültek. A fenti szerke
zet ellentmondásossága viszont más -  lényegesebb -  ok miatt nyilvánvaló: míg a törté
nelemben a tematikus felosztást -  a már ismertetett érvek miatt -  mellőztük, itt viszont 
éppen az vált elsődleges rendező elemmé. Ezzel a művelődéstörténet „történeti-jellege 
vált kérdésessé, hiszen az elfogadott tér—idő szerkezet itt teljesen háttérbe szorulj ami 
az itteni tájékozódást teszi megoldatlanná. Ha az imént felsorolt „témák” művelődés- 
történetiek (már pedig azok, még ha nincs is pontosan meghatározva a tudományág 
tartalmi köre), akkor a történelemben szokásos felosztásmódot kellene alkalmazni. Tehát 
a tematikus csoportosítás mellőzésével, a szokásos tér—idő szerkezet segítségével. A fel
sorolt részlettémák saját szakrendszerbeli helyükön -  megfelelő tagolás esetén — eredmé
nyesebben kereshetők.

Még mindig a struktúránál maradva — megemlítendő a történelmi kutatásokhoz 
lazább szálakkal kapcsolódó Tudománytörténet kérdése is. Ezt -  az általános tudomány- 
történet mellett -  az egyes tudományágaknál gyűjtjük (az OSZK szakkatalógusának mint
egy 40 helyén). Sajnos a csoportképzési módszer itt is csak az esetek egy részében teszi 
lehetővé a tudománytörténeti művek különválasztását, gyakran azonban a földrajzi jelze- 
tes művekkel, vagy egyéb tagolású (vagy tagolatlan) dokumentumcáckal keverednek.

Végül a használat kérdéséhez: kinek a számára fontos a szakkatalógus, kik 
használják annak történelem részét?

A hajdani cikksorozatban -  interjú formájában — néhány prominens történész 
nyilatkozott könyvtárhasználati szokásairól, de -  mint kiderült -  egyikük sem használta 
a szakkatalógust. Ami érthető is. Befutott tudósok legfeljebb akkor szoktak szakkataló
gushoz fordulni, ha nem saját tudományuk vagy szűkebb érdeklődési területük tárgy
körében kutatnak; egyébként saját emlékezetükre, vagy a szakfolyóiratok, szakköny
vek irodalomjegyzékére (rejtett bibliográfiákra) támaszkodnak, ha friss irodalmat 
keresnek. Egy, a tanulmányaikat végző egyetemistákról készült szűkebb körű fel
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mérés4 általánosítható következtetésekre — a szakkatalógus használata szempontjá
ból — nem alkalmas. Köztudott, hogy ez a réteg elsősorban kötelező, előírt olvas
mányokat keres, tehát nem, vagy ritkán fordul a szaktájékoztatáshoz. Azt a széle
sebb réteget, a „művelt nagyközönséget” , amely leginkább rászorul a tárgyi kataló
gus használatára (és legsűrűbben használja is), tudomásom szerint ilyen szempontból 
még nem vizsgálták.

Szükség lenne olyan — folytatólagosan végzett — megfigyelésre, amely feljegyezné 
a keresési igényt, abban a formában, ahogyan az olvasó jelzi, és az erre adott válasz 
lehetetlenségét. Igen nagy segítséget jelentene egy ilyen felmérés azok számára, akik 
akár szisztmetikus katalógussal, akár tárgyszókatalógussal vagy tézaurusszal kívánják 
szolgálni a mainál jobb tájékoztatást.

JEGYZETEK

1. V. WINDISH Éva: Megjegyzések az ETO 93/99 történelem főrészének kérdéséhez.
= Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1960. Bp.OSZK, 1960.141-150. p.

2. OSZK-híradól965.5., 6„8., 11., 12 .sz.
3. BABICZKY Béla: Szemléletváltozás az ETO jelzetszerkezetében. = Könyvtári Figyelő. 1985. 

31. évf. 1. sz. 17—27, p.
4. PÀLNÊ PETEK Judit: A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakos hallga

tóinak szakirodalmi tájékozódási szokásai. = Használói igények -  tájékozódási szokások.
(Szerk. Sz. Nagy Lajos) OSZK-KMK, Bp.NPI. 1983. 63-78. p.
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AZ ÁLLOMÁNYKIVONÁS KÉRDÉSEI A KÖZMŰVELŐDÉSI 
KÖNYVTÁRAKBAN

ARATÓ ANTAL

Szakmai közhely az a tétel, hogy a tervszerű állomány kivonás (állományapasztás) 
a könyvtár állományépítő munkájának szerves része. Mégis, tizenegy évvel — egyebek 
között -  az állománykivonás módját szabályzó rendelet, s nyolc évvel az e rendelethez 
kapcsolódó irányelvek1 megjelenése után is az a veszély fenyegeti közművelődési könyv
tárainkat, hogy a rendszeres állománygyarapítás eredményeként máris (vagy a közeljövő
ben) olyannyira felduzzadt (vagy fel fog duzzadni) az állomány, hogy szétfeszíti a könyv
tár falait.

A legtöbb helyen még ügy látszik, hogy a szűkös alapterület miatt jelent naponta 
ismétlődő gondot az üj könyvek elhelyezése, de attól tartunk, hogy az állomány tartós, fo
lyamatos növekedése az optimális működési feltételek adta lehetőségeket is túllépi. Kér
dés, reális-e ez a veszély, s ha igen, — az állomány, az új könyvek számának állandó növe
lésére irányuló igyekezetünk közben -  mi a teendő?

Néhány általános adat az ellátottságról

Hazai könyvtárakban

Az IFLA ajánlása szerint: „A legkisebb igazgatási egységekben lakosonként három 
kötet szükséges; ez a követelmény a lakosság növekedésével csökken, a lakosonként két 
kötet kielégítő irányszámnak tekinthető.”2 Az 1982-es statisztikai adatok alapján a taná
csi közművelődési könyvtárak országos átlagban 3,2 kötetet kínálnak lakosonként;3 tehát 
állományuk megfelel a nemzetközi követelménynek, sőt túl is lépi azt. Természetesen te
rületenként jelentős eltérést tapasztalunk: Budapesten 1,5 míg vidéken 3,5 könyv jut egy 
lakosra. A könyvvel való ellátottság nagyságrendjét vizsgálva azonban joggal vehetjük 
számba a szakszervezeti könyvtárak állományát is. így már 4,2 (Budapesten 3,4, vidéken 
4,3) könyv jut egy lakosra; ez pedig hozzávetőlegesen az IFLA normatíva duplája.

Érdemes azonban közelebbről is megnéznünk, hogy tanácsi könyvtáraink mennyi
ben felelnek meg a nemzetközi ajánlások egyrészt annak a feltételének, hogy a 40 000 la
kos alatti településeken a kötetek száma lakosonként 3, másrészt annak, hogy az évi gyara
podás ezer lakosonként legalább 250 kötet legyen. (Megemlítjük, hogy az IFLA állásfog
lalás szerint az előbbi adat az „élő állomány minimumára” vonatkozik.)

Vizsgálatunkat csak a vidéki B- és C-típusú könyvtárakra vonatkozóan folytattuk 
le, noha az állomány intenzív növekedése a fővárosban is szembetűnő. Nem tértünk ki az
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A-típusú könytárakra sem: sokrétű funkciójukban nyílván nem ezek az állománynormatí- 
vák felelnek meg, bár tagadhatatlan, hogy a tervszerű állományapasztásra ezekben is nagy 
szükség van. Az állomány gyarapodási mutatók -  az ellátó rendszerek és az 5000 lakosnál 
kisebb települések C-típusü könyvtárai adatait nem vizsgálva — az 1. sz. táblázat szerint 
alakultak.

1. sz. táblázat

Könyv
tár-

típus

A k ö n y v t á r a k  s z á m a

együtt

amelyben 
az egy la
kosra jutó 
könyv 3 

vagy több

%-ban

amelyben az 
évi gyarapo
dás 1000 la
kosonként 

250 vagy több

%-ban

В 99 70 71 49 50
C 228 132 58 52 23

össze
sen 327 192 59 101 31

Az állomány nagyságát tekintve tehát a könyvtárak 59%-a, az új könyvek beszerzé
sének mértékét vizsgálva 31%-a felel meg az IFLA ajánlásának.* A vizsgált könyvtárak 
között jelentős eltérések mutatkoztak: jónéhány településen az egy lakosra jutó kötetek 
száma 5—6 között mozgott, s az 1000 lakosra jutó vásárlások meghaladják a 200 kötetet 
is. Mindehhez hozzá kell fűznünk, hogy az 5000 lakosnál kisebb településeken az egy la
kosra jutó könyvek átlagszáma meghaladja a hármat, de 1000 lakosra átlagosan 200 kö-. 
tetet csak azokon a településeken vásároltak, ahol a lakosok száma 600—1000, illetve 
1400—1600 között volt.

Elhamarkodott lenne azonban azt állítani, hogy a vidéki könyvtárak mintegy 60%- 
ában az állomány elérte az optimális szintet, különösen ami a minőséget (s a minőséget el
sősorban az olvasási igények kielégítésével mérjük) illeti. Ha azonban arra gondolunk, 
hogy a városokban a szakszervezeti adatokkal kiegészítve mindkét mutató messze megha
ladja az IFLA irányelveit, akkor növekvő aggályokkal szemlélhetjük az állomány növeke
désének egyre erősödő tendenciáját, annak szükségszerűségét.

Mi a helyzet külföldön?

Tanulságos a hazai ellátás szintjét néhány más ország gyakorlatával egybevetni.
Elsőként idézzük egy hazánkban járt külföldi szakértő megfigyeléseit: ,,A teljes 

könyvállomány a lakossághoz viszonyítva ma már nagyobb, mint Angliában. Nálunk két 
könyv jut egy lakosra, Magyarországon ez a szám több háromnál. A meglátogatott könyv
tárakban szerzett benyomásaim alapján azonban úgy látom, hogy a könyvállomány gyak-

* Ez az arány a könyvárak emelkedésével az utóbbi években azonban csökkent. Mindenképpen kí
vánatos tehát a gyarapításra fordítandó pénzösszegeket növelni!
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ran sok régi kötetet foglal magában, amelyek közül jónéhányat alig használnak. Ezt a né
zetemet az országainkra vonatkozó statisztikai kiadványok is megerősítették, amelyek 
szerint az állomány forgási sebessége 2, míg Angliában kb. 5 (évente). Ennek egyik oka 
azonban az lehet, hogy Angliában a közművelődési könyvtárak által vásárolt és kölcsön
zött könyvek nagy aránya tartozik a könnyű műfajhoz (szerelmi történetek, krimik), 
amelyek friss kiadványok, de efemer jellegűek. Sok könyvet ezek közül gyorsan selejtez
nek és másokkal helyettesítenek, míg Magyarországon a hagyományos és klasszikus iroda
lom sokkal inkább képviselt. . . Valószínűleg a címek nálunk változatosabbak, de egy-egy 
mű példányszáma alacsony, így sokszor csalódás éri azt, aki meghatározott könyvet keres. 
Magyarországon -  tapasztalataim szerint -  egy-egy műből több példány áll az olvasók 
rendelkezésére.”4

Az osztrák könyvtárakban szintén a lakosság számából indulnak ki az állomány ter
vezése során; lakosonként 1—2 kötettel számolnak; a lakossághoz kapcsolódó viszony
szám mellett az állomány nagyságát az olvasók számához is mérik: olvasónként 6—8 kö
tetnyi mennyiséget tartanak ideálisnak, amitől azonban el lehet térni, ha más könyvtár 
is található a közvetlen közelben.5 Nincs okunk viszont az elbizakodottságra, ha a dáni
ai könyvtárakat nézzük: ott 5 kötet jut lakosonként egy főre.6 (Más kérdés, hogy a dán 
könyvtárosok egyik nagy gondja, hogyan tarthatnának lépést könyvtárépületeik a gyara
podással. A szerk.) A Szovjetunióban a kölcsönzések, az olvasók száma, a könyvek forgási 
sebessége és olvasottsága alapján végeztek számításokat, amelyek eredményeként megálla
pították, hogy a központi könyvtárakban olvasónként 9 -1 0 , azokban a városi könyvtá
rakban, melyek nem tartoznak a központosított rendszerhez 10—11 kötet az optimális 
ellátottság mértéke.7

A magyar „fölény” itt is szembetűnő: a tanácsi könyvtárakban az egy olvasóra 
1982-ben 21 (Budapesten 19) kötet jutott. Ha az összesített -  szakszervezeti és tanácsi -  
mutatókat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a vidéki városokban és Budapesten egyaránt 20 kö
tet esett egy olvasóra.

Az állomány növekedése és csökkenése

A tanácsi közművelődési könyvtárak állománya 1962-ben 7 millió, 1972-ben 19,3 
millió és 1982-ben 33,4 millió egység volt. Az állomány húsz esztendő alatt közel ötszörö
sére nőtt. A gyarapodás üteme -  kisebb-nagyobb ingadozással, — megközelítően azonos 
volt; a legkisebb értékek (0,9 millió kötet körül) a hatvanas évek, a legnagyobbak a hetve
nes évek közepétől napjainkig mutatkoznak. Az elmúlt tíz év növekedését a 2. sz. táblázat 
tartalmazza. Ha továbbra is évente átlagosan 1,3 millió kötettel gyarapodnak, akkor tíz 
esztendő múlva — a kivonás jelenlegi gyakorlata mellett -  a tanácsi könyvtárak állománya 
33,4 millióról 46,4 millióra nő. (39%-os növekedés.) A lakosonkénti kötetek száma pedig 
meghaladja majd a négyet. (Húsz esztendő múlva pedig a könyvek száma 56 millió lesz, 
75%-kal több, mint a jelenlegi állomány, s egy lakosra 5,2 kötet jut.) A szakszervezeti 
könyvtárakban az állomány egy ségek száma 1972-ben 7,7 millió, 1982-ben 11,2 millió 
volt, az átlagos évi növekedés 0,35 millió. Ha ez így folytatódik, tíz év múlva a könyvtá
rakban lévő állomány 14,7 millió lesz, az 1982. évinél 31%-kal több.
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2. sz. táblázat

A közművelődési könyvtárak állományának gyarapodása

Év
Tanácsi Szakszervezeti Együtt

k ö n y t á r a k
m i l l i ó  k ö t e t *

1971 1,0 0,4 1,4
1972 0,9 0,3 1,2
1973 1,0 -0,1 0,9
1974 1.1 0,6 1,7
1975 1,3 0,3 1,6
1976 1,4 0,2 i,6
1977 1,5 0,5 2,0
1978 1,4 0,3 1,7
1979 1,5 0,3 1,8
1980 1,7 0,4 2,1
1981 1,4 0,4 1,8

Átlag 1,3 0,3 1,6

* = Kerekített összegek

A tanácsi és a szakszervezeti könyvtárak állományát együttvéve egy évtized múlva 
az ország egy lakosára több, mint 6 kötet fog jutni.

Az állomány növekedésének üteme tehát igen erőteljes: reális eshetőségként kell 
számolnunk azzal, hogy a könyvtárakban egyre nagyobb mennyiségben gyűlik össze a fe
lesleges, az olvasók által nem keresett, nem használt, inaktív állományrész. Ennek raktá
rozása és kezelése oly mértékben megterhelheti a könyvtárak (és a könyvtárosok) munká
ját, hogy az olvasó közvetlen érdekében álló feladatok háttérbe szorulhatnak. Ezért is fon
tos tehát az állománykivonás jelenlegi gyakorlatának és mértékének közelebbi megisme
rése.

A kivonások (törlések) mértékét legegyszerűbben az egy év alatt beszerzett kötetek 
számához viszonyítva állapíthatjuk meg. A statisztikai adatok alapján8 megállapíthatjuk, 
hogy 1971 és 1981 között a beszerzett állományegységek mintegy 36%-ának megfelelő 
számú kötetet vontak ki a tanácsi könyvtárak. Az adatok megyénként nagyon eltérnek: 
amíg Veszprém megyében az állományba vett kötetek 47%-át, Nógrádban 42%-át, Haj- 
dú-Biharban 41%-át, addig Győr-Sopronban és Komáromban 24—24%-át, Pest megyében 
25%-át, Zalában 26%-át vonták ki. (Ld. 3. sz. táblázat.) Vidéken évente 560 000, Buda
pesten 114 000 kötetet, a beszerzések 33, illetve 55%-át. Láthatjuk: a fővárosban, ahol az 
egy lakosra jutó könyvek száma jóval kisebb, mint vidéken, a könyvtárba beáramló doku
mentumok számához viszonyítva jóval több könyvet vonnak ki. Ez bizonyára összefügg
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a könyvtárak mostohább működési körülményeivel, a szűkebb helyiségviszonyokkal, de 
ugyanakkor jelezheti a kivonás szükségszerűségének felismerését, a törekvést az állomány
selejtezés kívánatos mértékének megállapítására. Vidéken a vásárolt könyvek kétharma
dának, Budapesten pedig csak a felének megfelelő mennyiséggel nő évente a könyvtári ál
lomány.

A kivonás mértékét tekintve hozzávetőlegesen hasonló adatokhoz jutottunk a szak- 
szervezeti könyvtárakban is. Mivel a statisztika nem közli a leltárba vett és törölt állo
mányegységek számát, az 1982. évi egyedi jelentőlapokat kellett átnéznünk. A kivonás át
lagosan mintegy a gyarapodás 30%-ának felelt meg. (Volt olyan központi könyvtár, ahol 
csak néhány kötetet, volt, ahol -  6000 kötetes gyarapodás mellett -  5000 kötetet, volt 
olyan üzemi könyvtár, ahol az állományba vett egységek hatszorosát vonták ki.)

A fentiek alapján látható, hogy a könyvtárak a vásárolt könyvek 30-40%-ának 
megfelelő kötetet törölnek évente, bár ezt a munkát általános ajánlásokon túl semmiféle 
konkrét irányszám vagy előírás nem alapozza meg.

3. sz. táblázat
A vidéki tanácsi közművelődési könyvtárakban állományba vett és kivont könyvek száma 1971—1981

Megye
Kötetek 1000-ben Kidonások az ülő- 

mányba vett kötetek 
%-ábanÁllományba vett Kivont

Baranya 874 337 39

Bács-Kiskun 1137 322 28

Békés 746 296 40
Borsod 1727 569 33
Csongrád 959 291 30

Fejér 746 216 29
Gy őr-Sopron 700 170 24
Hajdű-Bihar 1019 421 41

Heves 710 249 35
Komárom 609 143 24
Nógrád 670 281 42
Pest 1860 470 25
Somogy 979 374 38
Szabolcs 1111 316 28
Tolna 661 203 31
Vas 880 326 37
Veszprém 1102 518 47
Zala 831 214 26

összesen 18536 6173 33
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A kérdés az, hogy megfelel-e ez az arány a tudatos állományépítés követelményei
nek? Vagy másképpen: megelégedhetünk-e a jelenlegi gyakorlattal, amely lényegében nem 
más, mint hogy rongálódás és egyéb címeken a könyvtárak időszakonként „nagytakarí
tást” végeznek, s így szabadulnak meg nagy mennyiségben a felesleges könyvektől. 
„Aligha állapítható meg, számítható ki, hogy egy közművelődési vagy általában a közmű
velődési könyvtárban mi a törlések legkedvezőbb aránya, akár az állomány egészéhez, 
akár a beáramló művekhez viszonyítjuk” —írja Simon Zoltán.9 Az ilyen számítások, becs
lések nehézségével egyetértünk, azt az állításunkat azonban megkockáztatjuk, hogy a 
közművelédési könyvtárak a folyamatos apasztás révén többet is selejtezhetnének állomá
nyukból. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy például Vas megyében, ahol 
1971 és 1981 között a kivonás az átlagosnál nagyobb (a beszerzett könyvek 37%-a) volt, 
1982-ben 109 525 állományegységet (ebben 106 000 könyvet) vontak ki; ez a mennyi
ség pedig megfelel az azon évben leltárba vett könyvek másfélszeresének.

A tervszerű állományapasztás lehetőségei, módszerei

Tekintettel arra, hogy a rongált művek törlése nem jelent különösebb gondot, a kö
vetkezőkben csak a tervszerű állományapasztás címen kivonandó, elavult könyvek és fö
löspéldányok kérdéseivel foglalkozunk.

Az elavult és fölöspéldányok arányát az összes kivonásokon belül a törlési jegyző
könyvek feldolgozása alapján lehetne megállapítani, ezt a nagy munkát azonban — valljuk 
be -  nem érdemes elvégezni. A könyvtárak ugyanis, hogy elkerüljék a jogszabály előírta 
bonyolult adminisztrációt és ügyintézést, a könyvtári használatra ugyan még alkalmas, 
de ott feleslegessé vált könyvek egy részét -  amelyekről gyakorlati tapasztalataik alapján 
biztosan tudják, hogy rájuk máshol sem tartanak igényt — sokszor szintén rongálódás cí
mén vonják le. A gáz- és fékpedál egyidejű alkalmazásával állunk ismét szemben: a vonat
kozó rendelkezés egyrészt lehetővé teszi a fölöspéldányok kivonását, másrészt különböző 
előírások beépítésével lelassítja a végrehajtást és végső soron akadályozza, hogy az állo
mányapasztás folyamatos tevékenységgé váljék.

A fölöspéldányok közveden kivonása

A könyvtárnak, még inkább a hálózati központnak először a 3/1975. (VIII.17.) 
KM-PM sz. rendelet 16.§-a l /а és 1/b pontja értelmezésében kell döntenie. Ha az a) pont 
szerint „az 1949 után belföldön nagy példányszámban megjelent, tartalmilag elavult 
dokumentumok” körébe sorolja a hatvanas, hetvenes években megjelent művek nála fö
lösleges,. de megítélése szerint másutt is szükségtelen példányait, akkor ezeket közvet
lenül eladhatja, illetve engedélyezheti eladásukat ipari felhasználásra. Ha viszont a b) pont 
szerint jár el, akkor a törlést, illetve a törlés engedélyezését meg kell előznie a könyvtárak
nak történő felajánlással kezdődő bonyolult eljárásnak. A „nagy példányszám” kifejezés 
viszonylagos, ezért bizonyára illik minden, felelősséggel kivonásra ítélt műre. Elbizonyta
lanodik viszont a könyvtár az „elavultság” megállapításánál. Elavultak-e a hatvanas, hetve
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nes években megjelent, akkor talán népszerű, ma már viszont egyáltalában nem keresett 
művek, vagy azok, amelyeknek -  értékük ellenére vagy éppen a miatt -  megjelenésük 
után is csak néhány olvasójuk volt? Közművelődési könyvtárban való funkcionálásuk 
szempontjából bizonyára. A jogszabály értelmezésére 1978-ban kiadott irányelv e felfogás 
felé nyit utat: „Ha a helyileg fölösleges dokumentum más könyvtárban még használható 
(tehát nem elavult!), kívánatos a 16.§ (3) bekezdésének alkalmazása.” Azaz csak kí
vánatos, de nem kötelező a törlésre szánt fölöspéldányok felajánlása! Ezt az értelmezést 
teszi magáévá Simon Zoltán módszertani útmutatója is: „A törölt, de meglévő dokumen
tumokat -  akár egyedi, akár összesített nyilvántartásúak -  a könyvtár a MÉH-nél közvet
lenül értékesítheti, ha azok 1949 után megjelent művek. A fölöspéldányokat fel lehet, az 
1949 előtt kiadott műveket fel kell ajánlani az OSZK Fölöspéldány Központjának.”1 a 

Ezzel az általunk is helyeselt eljárással szemben azonban igen gyakori az a „biz
tonságosabb” megoldás, hogy az „elavult” jelzőt a könyvtár, (illetve a hálózati központ) 
csak az 1950-es években megjelent művekre vonatkoztatja, s a hatvanas-hetvenes években 
megjelent müvek fölöspéldányaira nézve a b) pont szerint jár el, vagy közvetlen ipari 
értékesítésüket nem engedélyezi. (A jogszabály ilyen értelmezését vallja az OSZK Fölös
példány Központja; szerinte az ötvenes években nagy példányszámban megjelent, semati
kus stb. művek kivételével törlésre szánt könyvet fel kell ajánlani a Fölöspéldány Köz
pontnak is.)

Központilag szervezett kivonás

A központilag szervezett kivonás és ennek kapcsán a fölöspéldányok közvetlen át
adása a Fölöspéldány Központnak tagadhatatlanul a legelőnyösebb megoldás egy-egy me
gye könyvtárhálózata számára, hiszen a kivonással járó adminisztráció jelentős részétől 
megkíméli a könyvtárakat. A Vas megyei példa bizonyítja, hogy csupán a kézikönyvek és 
más fontosabb művek hálózaton belüli köröztetését érdemes megszervezni: „Az első jegy
zékek beérkezése, körözése, valamint a járási és községi könyvtáraknál szerzett személyes 
tapsztalatok arról győztek meg bennünket, hogy a könyvtárak közel azonos anyagot von
tak ki, különösen a nagyszámú községi könyvtárból szinte mindenütt ugyanazokat a mű
veket kell kiemelni.”11 A felajánlási kötelezettség tehát csak a művek kis részére terjed ki, 
a könyvtáraknak (illetve a hálózati központnak) nem kell fáradságosan „vevőt” keresni 
valamennyi felesleges műre, dokumentálni — az egyébként előre lá to tt— sikertelen körö
zést stb.

Kérdéses azonban, hogy a Fölöspéldány Központ milyen mértékben lesz képes hosz- 
szabb távon is folyamatosan befogadni a fölösleges anyagot? A Vas megyéből átvett szép- 
irodalmi művek 80%-ára igényt jelentettek be a különböző könyvtárak és az országos tá
rolókönyvtár.1 2 Véleményünk szerint ez a kedvező arány csak az első nagyobb kivonási- 
-begyűjtési akciókra lesz jellemző. A következőkben -  mivel minden megyéből feltehető
en ugyanazon művek fölöspéldányai fognak beérkezni, — egyre kevesebb igénylés várható. 
Meggondolandó az is, hogy a Fölöspéldány Központ működési adottságai következtében 
egy évben hozzávetőlegesen csak 40 000 kötetet képes fogadni, ami azt jelenti, hogy egy
idejűleg 3 -4  megyei hálózattal van intenzív partnerkapcsolatban.
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Megőrzési feladatok

Bizonyos mértékig gondot jelent a „fölöspéldány” kifejezés pontos értelmezése is. 
A vonatkozó jogszabály csak arról ír, hogy ha a „példányszám egy része fölöslegessé 
válik” , akkor ezen a címen törölni lehet. Arról már nem tesz említést, mi a teendő akkor, 
ha maga a mű is fölöslegessé vált, tehát a könyvtáros szerint kivonható a mű összes (vagy 
egyetlen) példánya. Különösen kényes ez a kérdés a В-típusú könyvtárak esetében. Az 
alapjogszabályból sokan azt a következtetést vonják le, hogy a B-típusü könyvtárnak fel
tétlenül meg kell őriznie a korábban vásárolt érdektelen, nem keresett művekből is leg
alább egy példányt. Véleményünk szerint a vonatkozó útmutatásnak13 a B-típusü könyv
tár gyűjtőkörére megfogalmazott elvárása nem zárja ki, sőt feltételezi, hogy az idők rostá
ján kihulló vagy a már a megjelenésük idejében is feleslegesen vásárolt művektől a könyv
tár megszabaduljon. Ezt a tételt azért is fontos hangsúlyozni, mert a B-típusü könyvtárak 
— sokoldalú szolgáltatásokra felkészülve — hajlamosak az olvasói érdeklődés túlbecsülésé
re. (Gondolatmenetünk a következő: a В-típusú könyvtár annak idején bizonyos művek 
megvásárlásával felkészült az esetleges olvasói érdeklődésre. E művek egy részét ma már 
nem, vagy alig keresik, ami az érdeklődés túlbecsülésének következménye, de ezt a kocká
zatot a szolgáltatások színvonalának biztosítása végett akkor vállalnia kellett. A mára feles
legessé váló, mert nem olvasott művek kivonása viszont már nem jár ilyen anyagi kocká
zattal: a szórványosan jelentkező érdeklődést az A-típusú hálózati központból vagy más 
könyvtárakból könyvtárközi kölcsönzés révén bizonyára ki tudja elégíteni.)

Megyei, járási duplumraktárak

A könyvtári használatra még alkalmas fölöspéldányok kezelésének egyik módja a 
központi raktárak létesítése. Ezekhez a hálózat tagkönyvtárai közvetlenül beadhatják fe
lesleges könyveiket, s mindjárt törölhetik is állományukból őket. A hálózati központ meg
szabadul attól a kötelezettségétől, hogy a felajánlott könyveket folyamatosan köröztesse, 
mert a duplumraktárból a hálózaton belüli és kívüli i„fogyasztók” bármikor igényelhetnek 
példányokat. Félő azonban, hogy ezek a raktárak előbb-utóbb csak a begyűjtő és tároló 
funkciónak tesznek eleget, s lekopik róluk — önhibájukon kívül -  az újraelosztó funkció. 
A művek kiáramlása esetleg olyannyira lecsökken, hogy nem lesz érdemes ezt a raktárai 
fenntartani, s a működtetésével kapcsolatos ügyintézői és nyilvántartási feladatokat vál
lalni. Nagyon is elképzelhető, hogy a megyei duplumraktár szépen rendezett, feltárt állo
mánya maga is előbb-utóbb a hálózat számára fölöslegessé válik, s végül az országos Fölös
példány Központban köt ki. Mindenesetre egy hálózati vagy hálózatközi duplumraktár az 
újonnan létesítendő fiókkönyvtárak, letéti gyűjtemények alapításához sok segítséget 
nyújthat. (Heves megyében három járási tárolókönyvtárat hoztak létre. A hevesi járáséba 
például 1200, többségében 1952 után megjelent könyv, egy könyvtárból átlagosan 70 kö
tet került be. Ez a szerény mennyiség arra utal, hogy valóban csak az értékes, fontos mű
veket gyűjtötték össze megőrzésre. Ilyen duplumraktárak létrehozása nyilvánvalóan indo
kolt.)
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Hogyan tovább?

Az előzőekben a tervszerű állományapasztás legfontosabb problémáit érintettük, el
sősorban a vitára való ösztönzés céljából. E feltételezett vitában elhangzó állásfoglalások, 
vélemények és javaslatok, a különböző megyei hálózatokban kialakult gyakorlat megisme
rése bizonyára kedvezően hatna a további teendők meghatározására, hogy az apasztás va
lóban a gyarapítással egyenrangú, az utóbbihoz hasonlóan egzaktul leírt, módszertanilag 
feldolgozott, megszabott minőségi és mennyiségi követelményeknek eleget tevő tevékeny
séggé váljék. A következőkben ilyen és hasonló kérdéseket kellene megvitatni.

A különböző típusú könyvtárak gyűjtőköri leírásai hogyan határozzák meg a tartós 
megőrzésre kijelölt műveket? Az elavult művek és a fölöspéldányok kivonásával összefüg
gő teendőket? Mindennek következményei hogyan jelentkeznek a tervezőmunkában, a 
munkatervekben, a hálózati-módszertani tevékenységben? (Jó példát nyújt a Somogyi
könyvtár módszertanosainak vizsgálata; tíz év gyarapodását és törlését elemezték a közsé
gi könyvtárakban, s ennek alapján tettek javaslatot a kivonások megszervezésére. Munka- 
hipotézisük szerint a kiugróan magas gyarapodású években sokkal több, ma már felesleges 
művet szereztek be a könyvtárak.15 )

Meg kellene próbálkozni a fölöspéldányok körének pontosabb meghatározásával, 
éppen az eddiginél bátrabb kivonások érdekében. Ehhez jó kiindulópontot nyújthat a for
galmi adatok elemzése. Számba kellene venni az olyan tényezőket, mint az éves forgalom, 
a mű példány száma, jellege, tartalma, a beszerző könyvtár típusa stb.; mindezek együttes 
elemzése révén jó eséllyel határozhatjuk meg a kivonás szükségességét. Kiindulópontul Si
mon Zoltán javaslata szolgálhat: „Fölöspéldánynak minősül minden olyan forgalmi anyag, 
amit a beszerzéstől számított két éven belül egyszer sem kölcsönöztek, illetve azok a 
könyvek, amelyeknek eleinte nagy volt ugyan a forgalmuk, de az utóbbi két évben nem 
mutatkozott irántuk olvasói igény. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fölöspéldányok több
sége a gyűjtőkörbe nem tartozó művek közül kerül k i . . . a fölöspéldány fenti meghatáro
zása csak eligazító érvényű, ezért mechanikusan nem lehet alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy 
a könyvtár típusa, nagysága, de a dokumentum jellege (szakkönyv vagy szépirodalom) is 
belejátszik abba, hogy mit tekintünk fölösleges példánynak.”16

Ha a C- és В-típusú könyvtárakban az egyetlen példányban meglévő művekre is ki
terjedő radikális kivonásokra is sor kerül, ez feltételezi, hogy a központi szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárak felkészüljenek a számukra adódó feladatokra. A kivonásokat össze
hangoltan kell végrehajtani, azzal a céllal, hogy a tagkönyvtárakból kivont művek iránti 
kéréseket a hálózati központ képes legyen teljesíteni. Tisztázandónak látszik ezzel kapcso
latban az А-típusú könyvtárak -  mint hálózati központok -  engedélyező, a B-típusú 
könyvtárak javaslattevő szerepének tartalma, a lebonyolítás gyakorlati vonatkozásával 
egyetemben. (Pl. a fölöspéldányok felajánlása, illetve a jegyzékek köröztetése a hálózati 
központ vagy a felajánló könyvtár feladata-e?)

Tanulságokkal járna az eddig végrehajtott kivonási akciók listáinak tartalmi elemzé
se. Kétségtelen, hogy a felesleges művek kiválasztása a tulajdonos könyvtár felelős kötele
zettsége, de más könyvtárak tapasztalatai, gyakorlata számos olyan tanulsággal szolgálhat,
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amelyeket közvetlenül is hasznosíthatnának az érintett könyvtárosok. Nem „fekete listá
ra”, kivonandó könyvek jegyzékeinek közreadására gondolunk, hanem egy olyan példa
tárra, amely a kivonandó műveket tipizálja, elsősorban a használati érték szempontjából.
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GONDOLATOK A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATSZERVEZÉSRŐL

GOMBA SZABOLCSNÉ -  BODA ISTVÁN

Gondolataink, amelyeket most közreadunk Papp István: Számítógépes hálózatszer
vezés az egyes könyvtárak szemszögéből* című cikkének olvasása közben vetődtek fel 
bennünk. A tanulmány kiindulási pontjával és legtöbb megállapításával egyetértünk, és 
azokat jelen írásunk alapjainak is tekintjük: talán hasznos lesz azonban kitérni néhány 
olyan kérdésre, amelynek megválaszolására Papp István nem vagy csak részben vállalko
zott.

A korszerű számítógépes technológia bevezetésének szükségességét ma már nem kell 
hosszan indokolni; mi kiindulási alapként elfogadjuk. Kitérőként azonban megemlítenénk 
egy olyan vetületét, amely különösen az egyetemi könyvtárak, vagy a hozzájuk hasonlóan 
több kisebb (tanszéki) könyvtárra tagolódó nagyobb könyvtárakat érinti. Ezeken a helye
ken ugyanis szükséges, hogy kapcsolódó kisebb gyűjtemények anyaga egy egységes adat
bázisban megtalálható legyen (vagy több helyi, de központüag azonos módon, terminálról 
elérhető adatbázisban, ami a felhasználó számára ugyanúgy jelentkezik, mint az egy adat
bázis), ez ugyanis mentesíti a felhasználót attól, hogy végig kelljen járnia minden egyes 
tanszéki könyvtár katalógusát. Ami még fontosabb, a rekordok tartalom szerinti visszake
reshetősége lehetővé teszi, hogy a helyileg széttagolt gyűjteményeket egy-egy témakörön 
belül (biológia, fizika stb.) egységesen kezelhessük. Vagyis a számítógépes technológia 
mintegy melléktermékeként feleslegessé teszi az eredeti dokumentumok fizikai (tényle
ges) integrációját, ami nagy állományok esetében amúgy is megvalósíthatatlan.

Érdemes néhány szóval utalnunk a Magyarországon már több helyről elérhető 
DIALOG adatbázisszolgáltató központ szerkezeti megoldásaira. A rendszer 1983-as adat 
szerint 170 (gyakorlatilag minden témakört felölelő) adatbázisa nemcsak egységes infor
mációkereső nyelven, hanem a diaiindex (a DIALOG rendszerben online módon elérhető 
adatbázisok tárgyszómutatója) segítségével is használható. Ez, tekintve az egyes adatbázi
sok nagyságát (esetenként több millió rekordot tartalmaznak, amelyek majdnem minden 
szavuk alapján visszakereshetők) rendkívülinek tűnik. Ezt azért is említettük itt meg, mert 
Papp István idézett cikkében is hasonló nagyságrendű központi adatbázist kell feltételez
nünk, legalábbis, ha az valóban tartalmazna minden külföldről beérkező nemzeti bibliog
ráfiai sort. Emellett ez kitűnő példa az osztott, de központilag egységesen kezelhető doku
mentumállományok számítógépes feldolgozásának hatékonyságára.

Azon túl, hogy elfogadjuk egy országos számítógépes (könyvtári) hálózat kiépítésé
nek szükségességét, még meglehetősen sok megválaszolatlan kérdés merül fel. Egy azon-

* Lásd Könyvtári Figyelő. 31. évf. 1985. 4. szám. 381.p.
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ban szinte biztosra vehető, a számítógépes hálózat bármelyik változatához szükség van} 
a) egy megfelelő nagyságú központi számítógépre, az összes szükséges perifériával, adat
báziskezelő rendszerrel, kezelő személyzettel stb. együtt; b) a külső (vidéki) könyvtárakban 
pedig olyan fogadó terminálokra, amelyek segítségével a helyi könyvtárak kommunikálni 
képesek a központtal, megfelelő adatátviteli vonalakon keresztül.

A fenti feltételek mellett lehetséges egy központi adatbázis kialakítása, a helyi állo
mások pedig képesek információkat továbbítani és lehívni a központi számítógépből. A 
fenti modell tehát nemcsak szükséges egy leendő országos számítógépes hálózat kialakí
tásához, hanem kezdetnek elégséges is. Mi a továbbiakban ezt a modellt fogjuk vizsgálni, 
mint a leendő számítógépes hálózat alapját.

Az általunk felvázolt modell működőképes megvalósítása minden egyéb kiegészítés 
nélkül, természetes következményeként további előnyökkel jár:

1. Egy már létező központi adatbázis esetében a helyi könyvtárakban üzembe állí
tott terminálok azonnal működőképesek, nem válnak porosodó, a helyet foglaló berende
zésekké. A könyvtárosok és a leendő felhasználók azonnal elkezdhetnek ismerkedni az 
adatbázis keresőnyelvével, az általa nyújtott információkkal stb.

2. A rendszer használatával már korán felszínre jutnak azok a hibák, amelyek kija
vítása nélkül nem lehetséges megbízható, zökkenőmentes munka. Itt nemcsak az elkerül
hetetlenül jelentkező programhibákra, ill. hiányosságokra, az adatbázis információinak 
problémáira gondolunk (ez többé-kevésbé a nagy adatbázisszolgáltató központokban is 
megvan, nem véletlen pl. a rendszerek folyamatos továbbfejlesztése). Kezdetben valószí
nűleg sokkal több baj lesz a dokumentációkkal (egyes magyar számítógép-gyártó vállala
tok dokumentációi közmondásosan rosszak), a kommunikációs vonalakkal (gondoljunk a 
telefonra), a központi gép meghibásodásaival stb.

3. Mindazok a könyvtárak, amelyek már képesek a nemzetközi adatbázisok online 
elérésére, elvileg azonnal kapcsolódhatnak a létrejövő központi adatbázishoz is. Tehát az 
általunk elfogadott hálózati modell esetében a nemzetközi adatbázisok elérése — amely 
jelentős erőforrásokat jelent már ma is — nemcsak hogy nem lesz másodlagos jelentőségű, 
de egyenesen beépül a hálózat keretei közé. Az pedig, hogy képes egyben számítógépes 
online információszolgáltatásra is, a nyilvánvaló előnyök mellett állandó összehasonlítási 
alapot nyújt, ami a rendszernek csak előnyére válhat.

4. A központi számítógép — külső terminálok modell nemcsak egy országos hálózat 
vonatkozásában alkalmazható, de az egyes helyi központok belső számítógépes fejleszté
sében is. Ez rendkívül fontossá válik akkor, ha elfogadjuk azt az elvet, miszerint az orszá
gos hálózat központi gépét csak olyan információk terheljék, amelyekre legalább két kap
csolódó könyvtárnak szüksége lehet; minden további egyedi információ a helyi hálóza
tokban legyen hozzáférhető. Ezzel lényegében állást is foglaltunk amellett, hogy a köl
csönzési rutinműveletek (a könyvtárt használók számára érdektelen) információit belső 
számítógépes hálózatokban szabad csak feldolgozni.

Szeretnénk a kölcsönzés számítógépes megvalósításának kérdésére külön kitérni. 
Először is próbáljuk meg összegyűjteni, milyen alapvető feltételek mellett lehetséges a 
kölcsönzési rutinműveleteket számítógépes technikával végezni: napi 8 órás megbízható 
kapcsolat a központi számítógéppel (akár helyi, akár országos központi számítógépről van
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szó); a könyvek rekordjainak számítógépes hozzáférhetősége; az információk őrzése 
számítógéptől független adathordozón (pl. számítógéppel készített listán), hogy a számí
tógép leállása esetén rekonstruálhatóak legyenek; meghibásodás esetén rugalmas visszaál
lás ideiglenesen vagy hosszabb időre — a hagyományos módszerekhez. Mint az a fentiek
ből kiderül, nem foglalkozunk olyan -  kényszermegoldásnak tűnő -  kérdésekkel, mint a 
kölcsönzés megvalósítása kötegelt adatfeldolgozással, vagy a kölcsönzési adatok tárolása a 
könyvek bibliografikus információinak hiányában. Érdekes, hogy Papp István cikkében is 
csak egy érv szól az ilyen típusú megvalósítások mellett: ti. az, hogy egyes könyvtárak a 
kölcsönzési rutinműveletek gépesítését érzik a legsürgetőbbnek, munkaigényüket tekint; 
ve. Ha azonban más szempontok nem merülnek fel, talán mégsem érdemes egy ilyen fon
tosságú kérdésben a már bevált hagyományos technológiát felváltam az országos -  egyen
lőre csak tervekben létező -  számítógépes hálózat kezdeti nehézségeivel. Ha ugyanis a 
központi adatbázis a könyvek és folyóiratok bibliografikus adatállománya lenne, ennek 
problémái nem jutnának el a fogadó könyvtárak szintjéig; viszont mint eddig nem létező, 
plusz szolgáltatás felhasználása csak előnyökkel járhatnak, szemben egy olyan rendszerrel, 
amely — a napi munkában elengedhetetlenül szükséges — kölcsönzési információkat tárol
na, és így teljesen beépülne a könyvtárak napi munkafolyamatába.

Természetesen szó sincs arról, hogy a kölcsönzés számítógépes megvalósítását nem 
érezzük fontosnak, vagy a hagyományos eljárásokat előnyben részesítenénk a korszerű 
technikával szemben. Pusztán csak arról van szó, hogy a fejlődés kezdeti állapotában nem 
látjuk értelmét egyből olyan kérdésekkel foglalkozni -  és a meglévő erőforrásokat ezekre 
pazarolni - ,  amelyek később természetes továbbfejlesztésként, jóval kisebb ráfordítással 
megvalósulhatnak. A fentebb felsorolt feltételek mellett egyébként is célszerűbbnek tűnik 
a kölcsönzés megvalósítása olyan professzionális mikro- vagy kisszámítógépekkel, amelyek 
képesek a használt dokumentumok információit saját háttértárakon tárolni. Ezekkel a 
napi 8 órás folyamatos használat természetesen teljesülne — ez lenne a feladatuk —, ha pe
dig képesek lennének a hálózatra csatlakozni, úgy megoldódna a használt dokumentu
mok rekordjainak számítógépes tárolása is a kölcsönzési információkkal együtt. A köl
csönzési információk Kinyomtatását egy, a kisszámítógéphez kötött nyomtató, akár fo
lyamatosan, akár kötegelten, minden nap végén kinyomtatva a kölcsönzés adatait köny- 
nyen megoldja; végül pedig a számítógépes feldolgozás biztonságát is növeli, ha egy helyi 
kisgép meghibásodása áll szemben egy központi számítógép esetleges leállásával.

összefoglalva: az általunk legegyszerűbbnek vélt számítógépes hálózati modell a leg
egyszerűbb megvalósítása a lehetséges hálózatoknak, így összhangban van azzal, hogy ha
zánkban az ilyen méretű számítógépes hálózatoknak még nincs nagy hagyománya. A háló
zat központi adatbázisa kulcsszerepet tölt be, de létrehozása után a rendszer -  a közpon
ti számítógépiekből függően -  minimális ráfordításokkal (amelyek ráadásul megoszlanak 
a külső, kapcsolódó könyvtárak között) továbbfejleszthető. A központ és a kapcsolódó 
részegységek viszonylagos függetlensége pedig bátoríthatná a tőle függetlenül kiépülő 
helyi adatbázisokat is. Sokkal nagyobb a megbízhatósága és fejlődőképessége egy olyan 
rendszernek, amelyiknek részei hiba esetén önállóan is képesek továbbműködni és a helyi 
hiányosságokat kijavítani.
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KITEKINTÉS

A LENGYEL KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÜGY NÉGY ÉVTIZEDE 
-  GRAFIKONOS FELDOLGOZÁSBAN

JERZY MÁJ

Az alábbi szemle a lengyel közművelődési könyvtárügy fejlődésének négy évti
zedét, tehát 1945-től 1984-ig eltelt időszakát mutatja be. Arra -  hangsúlyoznunk kell — 
nem tarthat igényt, hogy alapos elemzést adjon a könyvtárügy valamennyi eseményjelen
ségéről vagy akárcsak kellő mértékben dokumentálná a szóban forgó jelenségeket. Mind
össze arra vállalkozik, hogy a meghatározó mutatók tükrében felvillantsa az általános fej
lődési törvényszerűségeket és trendeket.

Könyvtárak és fiókkönyvtárak

A könyvtárak és fiókkönyvtárak számának növekedése 1945 és 1948 között igen 
gyors, majd — a hatvanas évektől kezdve — meglehetősen kiegyensúlyozott ütemű. Elte
kintve a háborút követő 10-12 év érthető ingadozásaitól, a számszerű növekedés 1960— 
1970 között évi 1,7% körül stabüizálódik, a hetvenes évek táján 1% körül, hogy azután 
1979/1980 fordulóján 0,6%-os éves értéket vegyen fel (1. sz. grafikon).

Kevésbé arányos a falusi könyvtárak és fiókok számának növekedése, 1970 és 1975 
között erősen ingadozik, később gyakorlatilag stagnál.

Az abszolút számok persze nem alkalmasak a közművelődési könyvtárak telepítési 
sűrűségének bemutatására. Ezért rögzítendő az is, hogy a könyvtársűrűség az évek előre
haladtával, bár nem minden ingadozás nélkül, növekedett. Nem számítva az 1945 és 1947 
közötti évek nem mindig összehasonlítható adatait, a fennmaradó 37 év alatt egy-egy in
tézmény által ellátandó lakosság száma majdnem 603-mal csökkent. Jelenleg kb. 3800 la
kos jut egy intézményre.

Ez a mutató falun mindvégig kedvezőbben alakult, mint általában és -  követke
zésképpen — a városokban. 1948-tól kezdve az egy-egy falusi intézmény által ellátandó 
lakosok száma folyamatosan, összességében négyszeresen csökkent, s 1984-ben vette 
fel a legkedvezőbb értéket (2243 lakos). Megjegyzendő, hogy ez a trend nemcsak és első
sorban nem az új könyvtárak és fiókok gyarapodásából következik, hanem a falusi népes
ség számának csökkenéséből.

A 9. sz. grafikon láttatóan mutatja be a falusi könyvtárügy fejlődési dinamikájá
ban tapasztalható különbségeket az ügy egészének fejlődési dinamikájához hasonlítva. A 
falusi könyvtárak és fiókok számának alakulása 1963 óta lényegében „vízszintessé” válik, 
miközben a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján könnyű visszaeséseket volt kénytelen 
elszenvedni. Ennek ellenére a falusi fejlődés alapvetően nem különbözik az általánostól.
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A könyvtári szolgálati pontok

A közművelődési könyvtári hálózat fejlődését nem tudnánk helytállóan értékelni, 
ha nem vennénk tekintetbe az ún. könyvtári szolgálati pontokat, az állandó intézmények 
működésének kiegészítésre szolgáló társadalmi létesítményeket. A háborút követő négy 
évtized meghatározott szakaszaiban ezek fontos eszközei voltak a könyv olyan közössé
gekbe való eljuttatásának, amelyekben nem alakultak ki sem a folyamatos olvasás szoká
sai, sem a szükséges olvasmányok megszerzésére irányuló törekvések. A szóban forgó idő
szakokban igen nagy erőfeszítések történtek a könyvtári szolgálati pontok létesítésére, fő
leg a néhány magángazdaságot tömörítő tanyabokrokban és külterületeken, az állami 
gazdaságokban, az iskolákban, a klubhelyiségekben stb. Ezeknek az erőfeszítéseknek kö
szönhetők a 2. sz. és a 9. sz. grafikonon rögzített adatok és trendek.

Kitűnik belőlük, hogy a könyvtári szolgálati pontok kétszer is „boom”-korszakot 
éltek át. Első csúcsuk az ötvenes évek közepére esik, a második a hetvenes évek első 
éveire. A szóban forgó időszakokat a társadalmi-gazdasági felélénkülés, a különféle társa
dalmi várakozások és aspirációk kibontakozása és következésképpen a társadalmi kezde
ményezések készségének a növekedése jellemezte a társadalmi élet legkülönbözőbb terü
letein. A könyvtárügyben e körülmények folytán -  többek között -  a könyvtári szolgá
lati pontok tömeges létesítése került napirendre. A mennyiségi eredmények minden kétsé
get kizáróan imponálók: az ötvenes évek közepén egy-egy ilyen pontra mintegy 580 ellá
tandó lakos esett, a hetvenes évek elején alig 540-550 lakos falun és valamivel több mint 
ezer „általában”. Az ezt követő években megindult és tart mindmáig a szolgálati pontok 
számának a csökkenése és -  temészetesen -  az egy-egy ilyen pontra jutó ellátandók szá
mának növekedése. A négy évtized utolsó éveiben e pontok száma az 1957/1958-ban, 
illetve az 1952/1953-ban funkcionáló pontok számával volt egyenlő (vö. a 2. és a 9. gra
fikonnal). A visszafejlődés fő oka, hogy falun csökken a szolgálati pontok kínálta szolgál
tatások iránti igény. Az összes szolgálati ponton belül is csökken a falusiak részaránya, 
de azért még sohasem volt 86%-nál alacsonyabb (1949: 96%, 1960: 94%, 1970:91%, 
1980: 87%, 1984: 86%). Ebből az is következik, hogy a falusi szolgálati pontok helyzeté
nek meghatározó szerepe van a falu könyvtárügyének értékelésében.

A könyvtári szolgálati pontok regressziós mechanizmusait nehéz kimutatni és ele
mezni, s ezért az alábbiakban mindössze a minden kétséget kizáró mechanizmusokról 
emlékezünk meg:

1. Évek óta tart a fiatal és aktív lakosság faluról való elvándorlása, aminek követ
keztében a falusi népesség mindinkább elöregszik.

2. Részben a fentiekből, de általánosabb természetű okokból is következően meg
szűnőben van e pontok iránti társadalmi igény (legalábbis a „régibb típusú”), 
amely — meglehet — falun sem jellemzőbb, mint másutt, de ott látványosabban 
manifesztálódik.

3. Megváltoztak a művelődésben való részvétel és a szabadidő-eltöltés preferenciái: 
mindenekelőtt a televíziózás von el sok időt az olvasástól, de más olyan szabad
idő eltöltési formák is akadnak, amiknek az olvasás látja a kárát (közéjük tarto
zik mindenekelőtt az ifjúság ún. zenei élete, valamint az ifjúság csoportos idő
töltését szolgáló diszkó, hanglemezgyűjtés, fényképezés stb.).
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4. Változások következtek be a falusi település-struktúrában: kistelepülések és kül
területi településcsoportok szűntek meg, megjavultak az út- és kommunikációs 
feltételek, aminek következtében megnőtt a lakosság mozgékonysága, másként 
szólva: megerősödtek a lakóhelyen túli kulturális központokkal a kapcsolatai.

A társadalmi és gazdasági okokon kívül a közművelődési könyvtárügyben gyökerező 
okokra is rá lehet mutatni. Noha a könyvtári szolgálati pontok szerepe meghatározott idő
szakokban és társadalmi helyzetekben az olvasás szokásának elterjesztése szempontjából 
felettébb tiszteletreméltó volt, napjainkban ez a forma elöregedett, egyként képtelen az 
olvasási igények kielégítésére, illetve a fellépő konkurenciával, mindenekelőtt a leginkább 
hozzáférhető televízióval való versenyre. A könyvtári szolgálati pontok regressziója üyen 

érelemben jellemző és a leginkább megmutatkozó paramétere a lengyel közművelődési 
könyvtárügy legutóbbi évtizedben bekövetkezett válságának is.

Az állomány

A közművelődési könyvtárak állományának növekedése az egyik olyan mutató, 
amely a négy évtized egésze alatt, de főként 1960-tól kezdve dinamikusan emelkedik. A 
lO.sz. grafikon mutatta trendvonal exponenciálisnak nevezhető, ami a jelenség kivételes 
szabályosságát mutatja.

Ettől némileg eltérően növekedett az ezer lakosra eső művek száma (vö. a 8.sz. gra
fikon  folyamatos vonalával), ez a trend ugyanis lineáris. Ez a táblázat arról tanúskodik, 
hogy az egy lakosra jutó állomány növekedése viszonylag állandó dinamikájú, miközben 
az állomány növekedésének abszolút üteme mind gyorsabb.

A négy évtized alatt az ezer lakosra eső állomány (ha a számítás start-évének 1950- 
et fogadjuk el, ugyanis korábban sok a bizonytalanság az adatokban) közel a hatszorosára 
növekedett, a falun pedig a tízszeresére.

Mindez hatalmas növekmény, és jelenleg a könyvtári könyvvel való ellátottság szín
vonala igencsak kielégítő volna, amennyiben.. . ,  igen: amennyiben csak a kérdés számsze
rű oldalát vesszük szemügyre. A Nemzeti Könyvtár Könyv- és Olvasáskutatási Intézetének 
felméréseiből, a gyakorló könyvtárosok és a könyvtárhasználók véleményeiből ezzel szem
ben teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a közművelődési könyvtárak igen jelentős 
többségének állománya és gyarapodása egyáltalán nem felel meg azok érdeklődésének, 
akiknek hivatva van szolgálatára állni.

Fontos, hogy a könyvtárak és fiókok szaporodásának ütemét ábrázoló vonalakat 
összevessük az állomány gyarapodási ütemét ábrázoló vonallal (l.sz . és 10. sz. grafikon). 
Mint a szóban forgó grafikonokból kitűnik, csupán az ötvenes és a hatvanas években ha
sonlítható össze a könyvtárak számszerű növekedésének az üteme az állománygyarapodás 
ütemével. A későbbi években az állomány sokkal gyorsabban növekedett, mint az új in
tézmények száma. Minthogy más forrásokból közismert, hogy a könyvtárak térbeli gyara
podása alig nagyobb, mint ami számszerű gyarapodásukból következik, a helyzet ilyetén 
módon alakulása a közművelődési könyvtárak fokozódó zsúfoltságáról is árulkodik.
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Az olvasók

A közművelődési könyvtárak munkájának tükröztetésére a leginkább elismert há
rom paraméter, úm. az állomány, az olvasók és a kölcsönzések száma közül, az olvasók 
számának növekedése volt a leglassúbb, mégpedig abszolút értelemben (lO.sz. grafikon) és 
a lakosokra átszámítva egyaránt (8.sz. grafikon). Viszonyítási évként 1951-et elfogadva 
(a korábbi két évben a mutatók fölöttébb instabilak és bizonytalanok voltak), az olvasók 
száma abszolút adatokban megháromszorozódott (pontosabban: 320%-ra nőtt), a lakos
ságra vetítve megkétszereződött (220% 1951-hez képest). 1951-ben a közművelődési 
könyvtáraknak 2 325 000 olvasójuk volt (minden 10. lakos), harminchárom év elteltével 
pedig 7 400 000 olvasójuk (minden 5. lakos).

Az olvasók száma a legdinamikusabban 1950 és 1955, illetve 1960 és 1973 között 
gyarapodott. A legutóbbi tíz év a szabálytalan, minimálisan növekvő trendet mutató fluk
tuációk időszaka (vö. a 4.sz. és lO.sz. grafikonnal).

A 4. grafikonból levonható következtetés: az olvasók számának növekedése csök
kent (szinte a nulláig). Ezt a tendenciát alapjában a falusi olvasók számának csökkenése 
határozza meg (a városokban itt-ott kisebb-nagyobb növekedés tapasztalható, az országos 
növekedés ezért marad némileg a nulla fölött).

Minthogy közismert, hogy a falusi olvasók számának csökkenését mindenekelőtt a 
könyvtári szolgáltatási pontok olvasóinak csökkenése generálja (ez legtöbbször egyenlő a 
pontok és olvasóik együttes fogyásával), a következtetés is adott: a közművelődési könyv
tárhálózat hatókörének stagnálását a könyvtári szolgálati pontok regressziója határozza 
meg. És (mint már szó volt róla) ugyané pontok fejlődése határozta meg a négy évtized 
korábbi időszakaiban a hatókör bővülését is.

A lakosságra vetített olvasói létszámmutató hasonló megállapításokra késztet, de 
azzal a különbséggel, hogy a regressziós tendencia itt még szembetűnőbb (vö. a 8.sz. gra
fikonnal): a lakosság számának növekedése gyorsabb, mint az olvasók számáé. E mutató 
szerint a társadalmi hatókör már legalábbis 1973 óta stagnál. (A jelenség magyarázatára 
másokkal való összefüggésében e szemle végefelé teszünk majd kísérletet.)

A kölcsönzőforgalom

A közművelődési könyvtárakat jellemző paraméterek közül a kölcsönzési forgalom 
növekedése bizonyult a négy évtized folyamán a legdinamikusabbnak (vö. 5 -6 ., 8. 10. 
grafikon). A kölcsönzött művek száma a leggyorsabban 1956 és 1970 között növekedett, 
akár az abszolút számokat, akár a 100 lakosra számított értékeket vesszük is alapul. A 
kölcsönzések számának emelkedése, bár lassúbb ütemben, még 1973 után is folytatódott, 
de a 100 lakosra számított érték ebben az évben elérte a „nullás trendet” , sőt a lényegte
len visszaesések tendenciáját is.

Minthogy a kölcsönzések számának fogyásával párhuzamosan az utóbbi tízvalahány 
évben az olvasói létszám lényegében azonos maradt, az egy-egy olvasórajutó kölcsönzések 
száma némileg mégis emelkedett, ami a fejlődés mind a négy évtizedére jellemző volt.
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Ha egy pillantást vetünk az 5.sz. grafikonra, hasonló helyzetet tapasztalhatunk az ol
vasók megoszlásában is: a kölcsönzések számának általános csökkenését a falusi kölcsönzé
sek számának esése határozza meg. Mivel (a falusi) kölcsönzések számának a fogyásában 
ismét csak a könyvtári szolgálati pontok a ludasak, arra kell következtetni, hogy e pontok 
regressziója nemcsak a könyvtári könyv társadalmi hatókörének alakulására van döntő ki
hatással, hanem a könyvtári hálózat által megvalósított használatának intenzitására is.

E tézis utolsó bizonyítása a lO.sz. grafikon pontozott vonala, amely a helybenolva- 
sás intenzitását mutatja be.

Ez a vonal nem utal semmiféle olyan regresszióra, amely a könyvtári szolgálati pon
tokkal hozható kapcsolatba, lévén e pontokon nincs helybenolvasási lehetőség, s így nem 
is tudnak „beleszólni” a helybenolvasás alakulásába.

A tárgyalt jelenségekkel kapcsolatban kell felhívnunk a figyelmet az eddigi fejtege
tések közben figyelembe nem vett 6.sz. grafikonra, amely a négy évtized 14 évnél fiata
labb olvasóinak, a gyermekállománynak (ez szépirodalmi művekből áll) és a gyermekek 
által kölcsönzött művek számának alakulásairól tájékoztat. Mindenekelőtt az tűnik ki be
lőle, hogy e kategóriában mind az olvasók, mind a kölcsönzések száma jóval gyorsabban 
növekszik, mint általában, mint országosan. Kétségbevonhatatlan tehát a következtetés, 
hogy a könyvtári hatókör és intenzitása mindenekelőtt a társadalom legfiatalabb réte
gének köszönhetően dinamizálódik, pontosabban szólva: az általános iskolába járó korosz
tály révén. E korosztály a közművelődési könyvtári kölcsönzők jó egyharmadát tette ki 
mindvégig, de 1956 és 1960 között, illetve 1984-ben a 35%-ot is meghaladta. A gyermek- 
irodalom kölcsönzése a négy évtized alatt az összes kölcsönzésnek kb. 37%-át tette ki.

Ezzel szemben a gyermekek rendelkezésére bocsátott állomány az összállománynak 
mindössze 17,7%-a (1957-ben, mivel korábbról nincs statisztikai adat) és 21,6%-a (1957- 
ben és 1984-ben) között ingadozott. Tekintetbe véve azt a tényt, hogy a gyermekek nem
csak szépirodalmat és nemcsak gyermek-szépirodalmat használnak, illetve hogy a gyer
mekállományba történő utalás kritériumai amügyis bizonytalanok, az imént bemutatott 
aránytalanságok fölött érdemes megállnunk. A teljes adat felvételű években a 15—19 éves 
olvasók csoportja, amely az adott lakossági korcsoport kb. 25%át teszi ki (meglehetős 
állandósággal), az összes olvasónak kb. 60%-a szokott lenni. Ami következtetést ebből 
az állomány összetételére le kellene vonni, annyira egyértelmű, hogy szóba sem szabad 
önteni.

Meglehet: túlságosan elsietett volna az az állítás, hogy a közművelődési könyvtárhá
lózatot a gyermekek és az ifjúság könyvtári hálózatává kellene tenni, az azonban kétség
telen, hogy nagyfokú könnyelműség a közművelődési könyvtárhálózat publicitásának va
lóságát olyannyira figyelembe nem venni a könyvtárosképzésben és az állomány struktú
rájának alakításában, mint ahogy ez történik.
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A közművelődési könyvtárügy négy évtizede a statisztika tükrében 
Kísérlet a mérlegkészítésre

E szemlében tárgyalt adatféleségek mindegyikét általában a növekedés jellemzi. 
Ezek két adatféleség (állomány és helybenhasználat) kivételével, párhuzamos fejlődést 
mutatnak a következő vonatkozásokban:

-  1955-ig minden mutató gyorsan növekszik;
-  1955 és 1960 között az egyes paraméterek fejlődésében ingadozások — vissza

esések és megugrások — fordulnak elő,
-  1960 és 1972 között a mutatók ismét gyors és arányos növekedésnek indulnak,
-  1973 és 1980 között a növekedés a „nullás trend” felé lassul, könnyű visszaesési 

és növekedési tendenciák figyelhetők meg közte, de ezek statisztikailag lényegte
lenek maradnak,

-  1980 és 1984 között bizonytalanság alakul ki, a visszaesések és a felfutások 
nagyjából kiegészítik egymást, a négy év pedig rövid ahhoz, hogy a tendenciák 
kitűnjenek.

Az 1945 és 1955 között eltelt éveket a közművelődési könyvtárügy újjáépítésének 
nevezhetjük (eltekintve attól, hogy a szóban forgó évek mutatói sokszorosan felülmúlják 
az 1939. év előtti mutatókat).

Az 1960 és 1972 közötti évek alatt valósult meg a közművelődési könyvtári háló
zat kiépülése és fejlesztése. Ebben az időszakban lehettünk tanúi a különféle paramé
terek leggyorsabb és legarányosabb növekedésének.

A hetvenes évek a stagnálás, majd -  az évtized második felében -  a regresszió idő
szakát nyitják meg a közművelődési könyvtári teljesítményekben.

Ez annak ellenére van így, hogy továbbra is nő a könyvtárak és a könyvtárfiókok 
száma, az állomány, sőt némely más, a működés hatékonyságának fokozódásáról valló mu
tató is, de a növekedési ütem sokszorosan meggyöngül.

Ebben az időszakban stabilizálódnak a működési paraméterek: 19—20%-ban az ol
vasók aránya a lakosság számából, az egy-egy lakosra eső évi kb. 4, az egy-egy beiratko
zott olvasóra pedig kb. 20 kölcsönzés.

Nem kerülik el (a többinél kisebb mértékű) stagnálást a közművelődési könyvtárak 
legifjabb olvasóira vonatkozó adatok, mutatók sem. Míg a városi mutatók nem csökken
nek, sőt növekszenek, addig falun igen erőteljes a csökkenés. A falusi könyvtárügy funk
cionális krízisét mennyiségileg a könyvtári szolgálati pontok helyzetének alakulása hatá
rozza meg.

A közművelődési könyvtárak négy évtizedes működésének itt bemutatott paramé
terei nem tesznek lehetővé egyértelmű értékeléseket és állásfoglalásokat. A szóban forgó 
kérdések egytől-egyig bonyolultabban és sokoldalúbban vannak kulturálisan és társadalmi
lag meghatározva annál, hogysem néhány, csupán a könyvtári tevékenységet tükröző para
méter alapján megfellebbezhetetlen ítéletet lehessen mondani róluk. Néhány hipotézis jel
legű megállapítás megfogalmazására azért kísérletet lehet tenni. Nevezetesen a következő
kére:
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1. A közművelődési könyvtárhálózat teljesítményeinek csökkenését 1970 után álta
lában és statisztikai értelemben egyaránt a könyvtári szolgálati pontok regresszió
ja okozta. Mivel e pontok 80—90%-a falusi volt, regressziójuk mindenekelőtt a 
falusi könyvtárügyben idézett elő negatív jelenségeket.

2. A könyvtári szolgálati pontok regressziójának okai -  mint ahogy már rá is mu
tattunk — változatosak, de az alapvető ok minden bizonnyal a televízió térnyeré
se, amely igazán könnyen hódította el a meglehetősen gyenge olvasási kultúrával 
rendelkező rétegeket a különben sem valamiféle attraktív kínálatot jelentő szol
gálati pontoktól.

3. A könyvtári szolgálati pontok regressziójára nem figyeltek fel kellő időben a 
közművelődési könyvtári olvasás felelősei. A szolgálati pontok feltételeinek javí
tására tett elégtelen és megkésett próbálkozások nem jártak semmiféle ered
ménnyel. Ezek a társadalmi alapon szervezett szolgálati pontok mint tömegjelen
ségek a társadalmi és kulturális fejlődésnek csak egy teljesen más időszakára le
hettek jellemzőek. „Visszahozni őket a sírból” -  eleve kudarcra ítélt kísérlet vol
na. A hálózat egy másféle struktúrájával kellene pótolni őket.

4. Bizonyos paradoxon, hogy miközben a falvakban az 1000 lakosra jutó állandó 
könyvtárak sűrűsége nagyobb, mint a városokban, az intézmények számát mégis 
a falusi szférában kell tovább sűríteni. Ez abból következik, hogy a városokban 
— objektív és szubjektív értelemben egyaránt — a könyvtár közelebb esik, mint 
falun. A közművelődési könyvtárügy válságának súlypontja a falu. És ott keresen
dő alapvető jelensége is. Ha nem akarjuk, hogy a háborút követő 25 év folyamán 
ott felhalmozódott könyv és könyvtárkultúra a semmibe vesszen, határozottan 
kell reagálnunk.

5. Statisztikailag Lengyelország a hálózati sűrűség és az állománynagyság tekinteté
ben az európai középmezőnyben foglal helyet. Ennek ellenére a lengyel közmű
velődési könyvtárügy egészének minőségi értékeléséhez olyan további minőségi- 

-struktúrális elemek figyelembevételére volna szüksége, amelyek e szemle kereté
be nem férnek bele.

Megmaradva szemlénk kereteiben, annyit mindenképpen ki kell jelentenünk, hogy 
az 1945-től 1984-ig eltelt négy évtized alatt szinte a semmiből sikerült megteremteni a tel
jesen nyilvános közművelődési könyvtárak logikusan struktúráit hálózatát.

Ez a hálózat a fejlődés első negyedszázadában minden kétséget kizáróan leginkább 
elhanyagolt a falusi településeken és perifériákon, valamint a háború utáni évek „nagy épít
kezéseinek” gyengén integrált neoproletár rétegei körében. A gyors mennyiségi fejlődésen 
átment közművelődési könyvtárak működése hatékonyan támogatta az analfabétizmus, 
sőt -  szó szerint értve — a kultúrális analfabétizmus felszámolása érdekében indított tan
folyamokat, tartósította eredményeiket. Semmi kétség nincs felőle: a nagy nevelési és az 
ipari előrelépés időszakában a faluról a nagy építkezésekre és az ipari agglomerációkba 
vándorló lengyelek milliói számára a közművelődési könyvtárak nélkülözhetetlen ténye
zővé és az adott kor kulturális folyamatainak hatékony segítőivé léptek elő.

A közművelődési hálózat tevékenységét elemző valamennyi általunk bemutatott pa
raméter bizonyítja, hogy az ügy 1970-et követően fejlődésében legalábbis megállt, ha
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ugyan nem került válságba. A valóság ilyetén állásának okai különbözőek és bonyolultab
bak annál, minthogy néhány adat- és mutatócsoport puszta statisztikai elemzésével ma
gyarázatára válalkozhatnánk. Ezért ehelyütt mindössze azoknak a mechanizmusoknak és 
okoknak a meglétére próbálunk rámutatni, amelyek a statisztikai elemzésből is kitűnnek. 
Némely esetben, hogy egyáltalán valamennyire is összefüggő képet kapjunk a fejlemé
nyekről, el kell majd tekintenünk e szemle önkorlátozó módszerétől, azaz a kizárólagos 
statisztikai adatelemzéstől, s valamelyest túllépnünk az elemzett adatok tárgyi valóságán.

A közművelődési könyvtárügy mint kulturális szféra, általában és speciálisan erős 
korrelációban áll a társadalmi folyamatok általános dinamikájával. (Ennek azonban nem 
mindig kell azonnali korrelációnak lennie, a könyvtárügy kvázi megkésve és nem is mindig 
pozitív módon szokott „reagálni” .) E tézis igazsága egyértelműen kitűnik, ha végigfutunk 
a közművelődési könyvtárak munkáját tükröző alapvető jellemzők 1945-1970 közötti 
alakulásán. Itt a párhuzamok egyszerűek és mindenki számára könnyen kivehetők. Az 
1970 utáni időszakban viszont, amelyet ironikus felhanggal a „dinamikus fejlődés kor
szakáénak nevez a publicisztika, a közművelődési könyvtárügy fejlődése lefékeződött. 
Nem lehetetlen, hogy ennek egyik oka az volt, hogy a hetvenes évek időszaka igazában 
nem volt a társadalmi fejlődés időszaka, hanem ellenkezőlég: a többé-kevésbé dinamikus
sá felpörgetett gazdaság mellett a társadalom szférájában ezt az időszakot a társadalmat 
dezintegráló folyamatok jellemezték, az egoista, individualista és csoportérdekek (tényle
ges) előretörései.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogyha ezek az okok bizonyos mértékben ki is hatottak a 
könyvtárügy helyzetére, a hatás nem volt nagyon lényeges. A fő okokat nem a felszínkö
zeiben, nem a könnyen észrevehető okok között kell keresnünk, hanem a közművelődési 
könyvtárüggyel közvetlen kapcsolatban lévők, sőt a benne gyökerezők között.

A közművelődési könyvtárügy kezdődő stagnálásának a hetvenes évek elején -  véle
ményünk szerint -  az volt a fő oka, hogy ebben az időszakban a közművelődési könyvtá
rak és az általuk kínált szolgáltatások a falvakban (és a kisebb városokban) elvesztették 
kultúrális monopóliumukat, mégpedig egy másféle kulturálódási struktúrát reprezentáló 
eszközzel, a televízióval szemben.

Ez a megállapítás -  természetesen -  nem megy felfedezésszámba. Hasonló folya
matok más európai államokban is végbementek vagy a lengyel fejlődéssel egy időben, vagy 
annál valamivel korábban. Már-már karikatúrává torzítva főként a Harmadik Világ orszá
gaiban manifesztálódnak. Az európai államok többségének közművelődési könyvtárügye 
azonban csakhamar megbirkózott az „elektronikus konkurenciával”, alkalmazkodott 
hozzá és felhasználta saját céljaira (audiovizuális részlegek létesítése, hanglemez-, hangsza
lag-, kazetta- és videó-kölcsönzés meghonosítása, a könyv- és könyvtárpropaganda intenzív 
beékelődése a televíziós programokba, a bibliográfiai-információs közlések beépítése a nyil
vános televíziós-számítógépes információs rendszerekbe stb.). Még a Harmadik Világban is 
találtak jó megoldásokat az elektronikus konkurencia hasznosítására, egyebek mellett 
úgy, hogy a televízió- és videokészülékeket befogták a tömeges olvasástanításba.

Sajnos, a lengyel közművelődési könyvtárügy.időben nem vette észre æ m  a veszé
lyeket, sem a „műszaki újdonság” keltette újfajta esélyeket. Az első negyedszázad ered
ményeinek bűvöletében nem sikerült új szervezeti-funkcionális koncepciókkal előáll
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ni, minden maradt a régiben a „sokéves gyakorlat által verifikált modellőre való hivat
kozással. A hetvenes évek könyvtári szakirodaimának elemzése tartalmilag kísértetiesen 
ugyanazokat a témákat „adja ki” , mint amelyek 1960 és 1969 között már divatban 
voltak. A szerzők unos-untalan a korábbi témákon, a helyhiányon, a takarítás és a fű
tés biztosításán, a státuszhiányon, az állománycseréhez szükséges fuvarok szervezésén 
és. . . a központi módszertani kabinet hiányán keseregnek. Nem vonva kétségbe e kérdé
sek jogosságát, mindössze arra szeretnénk felsorolásukkal rámutatni, hogy mi az, ami elő 
sem fordul ebben a szakirodalomban. így — egyebek mellett — a közművelődési könyvtá
rosok részéről semmiféle érdeklődés nem mutatkozik a más országokban könyvtári hódí
tásra induló nem hagyományos, ám annál agresszívebb kultúra-terjesztő hordozók iránt.

A lengyel közművelődési könyvtárügy az itt tárgyalt négy évtized első felében sajá
tos kulturális forradalmat vitt végbe: irányítója volt a „könyvet minden háztető alá” tö
rekvés megvalósításának. Sajnos, a következő forradalom elvetélt. Senkinek nem jutott 
eszébe egy újabb jelszó, miközben a házak tetőin televíziós antennák erdői kezdtek mere- 
dezni (kivéve azokat a háztetőket, amelyek alatt a falusi könyvtárak működtek).

A közművelődési könyvtárügy négy évtizedes eredményeinek megítélése koránt
sem könnyű. Az első negyed század (minden irónia nélkül) dinamikus fejlődését követő 
tizenvalahány év stagnáló tendenciát mutat, amely — összehasonlítva a korábbi időszak
kal — akár a válság megnevezést is kiérdemli. Az a tény, hogy az alapvető hatékonysági 
mutatók már tizenvalahány éve ugyanazon értékek körül oszcillálnak, arra enged követ
keztetni, hogy a lengyel közművelődési könyvtárügy még mindig az olvasók azon meny- 
nyiségi és minőségi igényszintjének kielégítésére van beállítva, amelyet korábban határoz
tak meg. S ez az igényszint — bizony -  nem növekszik. Mi több, igaznak tűnik az a 
benyomás is, hogy a lengyel közművelődési könyvtárügy jelen állapotában nem is tudna 
(minőségüeg és mennyiségileg) megfelelő biztonsággal magasabb olvasói igényszintet kielé
gíteni. Noha két-három éve megfigyelhető a könyvtárak anyagi körülményeinek javulása 
(nőnek az állománygyarapítási keretek, rendezték a könyvtárosok fizetését), s más pozitív 
-  főként szervezési szabályozásra vonatkozó -  fejlemények is tapasztalhatók, a dolog vi
lágos: e fejleményeket nem lehet kielégítőnek nevezni. A közművelődési könyvtárügynek 
szerkezeti változásokra, a szervezeti koncepció vagy modell megváltoztatására van szük
sége, aminek következtében rugalmasabbá válnék a struktúrája, elhárulnának a hálózati 
méretű állományrotáció jogszabályi akadályai, valamint azok az akadályok, amelyek az el
helyezést illetően gátolják a fejlődést („a könyvtáraknak mindig az államigazgatási egység 
székhelyén kell működnie”). A foglalkoztatási szabályoknak is rugalmasabbá kellene 
válniuk. Szükségszerű lenne a gyűjtési, állományszervezési és selejtezési szabályok meg
változtatása is, valamint a „nem könyv jellegű” gyűjtemények (hanglemez, kazetta* 
videokazetta) beszerzésének és forgalmazásának a fokozása. Gyökeres fordulatot kell el
érni az alapellátást biztosító könyvtárak információs tevékenységét illetően: nem arról van 
szó, hogy e könyvtárakban különféle újabb katalógusok és kartotékok keletkezzenek, ha
nem olyan katalógusok és kartotékok, amelyek megfelelnek az adott település szükség
leteinek.

Nem egyszerűen és gyorsan megoldható dolgok ezek. Megvalósításuk sok évet igé
nyel. Ám, ha legalább koncepcionális szinten nem munkáljuk ki őket, akkor még akkor
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sem realizálódhatnak a gyakorlatban, ha történetesen több erőforrás áll a rendelkezésünk
re, ami -  legfeljebb -  fokozatosan áll majd elő.

(Ford.: FUTALA Tibor)

l.sz. grafikon
A könyvtárak és a fiókkönyvtárak száma 1945 és 1984 között (ezerben)
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2.sz. grafikon
A könyvtári szolgálati nontok száma 1945 és 1984 között fezprhpn)

A közművelődési könyvtárak állománya 1945 és 1984 között 
(millió kötetben)
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4.sz. grafikon
A közművelődési könyvtárak olvasóinak száma 1945 és 1984 között 

(millióban)

A kölcsönzések száma a közművelődési könyvtárakban 1945 és 1984 között
(millióban)
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6.sz. grafikon
A 14 évnél fiatalabb ovisók, a gyermekkönyvtári állomány és a kölcsönzések száma
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8. sz. grafikon
Állomány, olvasók és kölcsönzések a lakosság számához viszonyítva

Könyvtárak a fiókkönyvtárakkal és a könyvtári szolgálati pontok 
1945 és 1984 között -  sokéves trendek

a) könyvtári sz o lg á la ti  pontok országosan
b) könyvtári sz o lg á la ti  pontok fa lun
c) könyvtárak ás fiókkönyvtárak országosan
d) könyvtárak ás fiókkönyvtárak fa lu n
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10. sz. grafikon
Állomány, olvasók, kölcsönzések és helybenhasználat -  sokéves trendek
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A MAI FRANCIA BIBLIOLÖGIAI KUTATÁS FŐBB TENDENCIÁI

SEBESTYÉN GYÖRGY

Tavaly decemberben szerveztük meg a magyar-francia kulturális egyezmény kereté: 
ben a két ország kulturális szakembereinek értekezletét. A négynapos tanácskozáson a két 
országból könyvtárosok, szociológusok, irodalomtudósok és művelődéskutatók vettek 
részt, megfigyelőként pedig Bulgáriából, Csehszlovákiából, Tuniszból és Libanonból is 
érkeztek szakemberek. Összesen 13 külföldi és 12 magyar kutató jelent meg a kollokviu
mon, melynek központi témája az írásbeli közlés és az új technológiák (televízió, videó, 
számítástechnika) viszonya volt.1“2 A sajtótermékek előállításának, terjesztésének, könyv^ 
tári forgalmazásának és befogadásának tudományos vonatkozásait vizsgáló egyes magyar és 
francia szakemberek már korábban is találkoztak egymással Párizsban, Tuniszban és 
Szófiában. A mostani, budapesti kollokvium végén olyan elhatározás született, mely sze
rint közös magyar-francia bibliológiai kutatásokat kell szervezni. A döntés mindenképpen 
megalapozottnak tűnik, hiszen a kollokviumon közreműködő magyar kutatók teljesítmé
nye jó bizonyítékként szolgált arra, hogy a magyar művelődéstörténetben szilárd alapok
kal, értékes hagyományokkal rendelkező bibliológiai kutatások3 a nyolcvanas években is 
egyenrangú partnere lehet a francia irányzatok legkiválóbb képviselőinek. Arról, hogy me
lyek is ezek az irányzatok és kik azok a francia kutatók, akik a bibliológiai kutatás repre
zentatív alakjainak tekinthetők, viszonylag keveset tud a hazai könyvtárostársadalom, ám
bár bizonyos erőfeszítések már eddig is történtek az ezzel kapcsolatos hiányok pótlására.4 
Jelen tanulmánnyal is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy szakmai közvéleményünk az 
eddiginél átfogóbb tájékoztatást kapjon a francia bibliológiai kutatás érdekes, aktuális 
eredményeiről.

A  kollokvium-ismertetők5 és Robert Estivals tanulmányának6 elolvasása után jól érzé
kelhetők azok a különbségek, amelyek a magyar és a francia kutatások között fennállnak. 
A magyar kutatások elsősorban a hagyományos értelemben vett könyvtári tudományok és 
az olvasáskutatás köré szerveződnek, míg a francia kutatás nagyobb hangsúlyt fektet a 
modern technológiák és az írás kölcsönhatásának vizsgálatára, továbbá a bibliológiában 
rejlő interdiszciplináris összefüggések részletekbe menő kidolgozására. Ennek eredménye
képpen a francia kutatás a szorosabb értelemben vett írás-, könyv, könyvtár- és olvasáskul
túrán kívül szinte minden olyan területtel foglalkozni kíván, amelyet valamilyen módon 
az írás problemetikájához lehet kapcsolni. Ezek felsorolása helyett Estivals általános bib
liológiai modelljét szeretném bemutatni (ld. l.sz. táblázat).1 Ahogy a modellből is látha
tó, a francia iskola rendkívül széles területre terjeszti ki a bibliológiai kutatást és igen 
tágan értelmezi a bibliológia fogalmát is. Az Estivals-féle modell jelentős mértékben ösz
tönözte a francia bibliológiával foglalkozó szakemberek kutatásait is.
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A francia bibliológusok többsége megjelent a budapesti kollokviumon, de tekin
tettel arra, hogy a kollokviumról már böbb beszámoló is napvilágot látott, célszerűbbnek 
tartom, ha a továbbiakban a francia bibliológusok munkásságának nálunk kevéssé ismert 
oldalát mutatom be.

Lsz. táblázat
Estivals általános bibliológiai modellje

A modell olyan bibliológiai sémán alapszik, amely statikus és dinamikus alkotórészekből tevődik ösz- 
sze. A könnyebb eligazodás érdekében a statikus bibliológiának elsődleges, a dinamikusnak pedig má
sodlagos értéket tulajdonítunk. Ilyen módon a következő sémákat kapjuk:

Az alkotás bibliológiája: 0, statikus: 0 \  dinamikus: 0” : A,AA,AB,B,BA,BB,C,CA,CB,CC, CD,
CE,CF,CG,CH;
A sokszorosítás bibliológiája: 1, statikus: Г, dinamikus: 1”:
A . . . CH;
A terjesztés bibliológiája: 2, statikus:2’, dinamikus: 2” :
A . . . CH;
A fogyasztás bibliológiája: 3, statikus:3\ dinamikus: 3” :
A . . . CH;

Az írásos kommunikációs csatornák bibliológiája:4, sta tikust’, dinamikus: 4 ” :
A . . . CH;

A társadalom bibliológia: 5, statikus: 5*, dinamikus: 5” :
A . . . CH;

A tudományos és pedagógiai bibliológia: 6, statikus: 6 ’ dinamikus: 6 ”:
A . . . CH;

A politikai bibliológia: 7, statikus: 7*, dinamikus: 7” :
A . .  . CH.

A különböző jiumán tudományokkal történő kombinációk a következő sémát adják:

A nyelv bibliológiája A - 0 ,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
A nyelv statikus bibliológiája A -  0’, Г, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 7
A nyelv dinamikus bibliológiája A -  0”, 1”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7

A filológiai bibliológia_______________ AA -  0 ............................................... 7
A statikus filológiai bibliológia________ AA -  0*............................................... T
A dinamikus filológiai bibliológia AA -  0” ................................................7”

A szemiotikái bibliológia AB -  0 ............................................... 7
A statikus szemiotikái bibliológia AB -  0’ ............................................... 7’
A dinamikus szemiotikái bibliológia AB -  0” ................................................7”
A pszicho-bibliológia В - 0 .............................................. 7
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A statikus pszicho-bibliológia_________ В -  0’ ........................................ ..  . 7 ’

A dinamikus pszicho-bibliológia_______ В -  0” ...................................   7”
Az általános pszicho-bibliológia________ BA -  0 ......................... .......................7
A statikus általános pszicho-bibliológia BA -  0’ ................... ............................ 7 ’

A dinamikus általános
pszicho-bibliológia BA -  0 ” ................................................ 7 ”

A pszicho-szociológiai bibliológia BB -  0 ................................................7

A statikus pszicho-szociológiai
bibliológia BB -  0’ ................................................T
A dinamikus pszicho-szociológiai
bibliológia__________________  BB -  0” ........................................  . 7”

A szociológiai bibliológia_____________ C - 0 ................................. ..............7

A statikus szociológiai bibliológia______ C -  0’ ............ .................................. 7 ’
A dinamikus szociológiai bibliológia C -  0” ..............  7 ”

A földrajzi szociológiai bibliológia CA -  0 ............................................... 7

A statikus földrajzi szociológiai
bibliológia__________________________CA -  0’ ............................................... 7 *
A dinamikus földrajzi szociológiai
bibliológia_________________________ CA -  0” ............................................. 7”
A demográfiai szociológiai bibliológia CB - 0 .............................................. 7

A statikus demográfiai szociológiai
bibliológia CB -  0’ ................................................... T
A dimanimus demográfiai szociológiai
bibliológia CB -  0” .............................................7”
A gazdasági szociológiai bibliológia CC -  0 ................................................7

A statikus gazdasági szociológiai
bibliológia CC -  0’ ...................................................7 *
A dinamikus gazdasági szociológiai
bibliológia CC -  0” .............................................7”
A társadalmi bibliológia CD — 0 ................................................7
A statikus társadalmi bibliológia______ CD -  0’ ........................ .......................7 *
A dinamikus társadalmi bibliológia CD -  0” ............................................ 7 ”
A politikai szociológiai bibliológia_____CE -  0 ............................................... 7

A statikus politikai szociológiai
bibliológia________________________CE -  0’ ............................................... 7*
A dinamikus politikai szociológiai
bibliológia________________________ CE -  0” ...................................  7”
A művelődésszocioiógiai bibliológia CF — 0 ............................................... 7

A statikus művelődésszociológiai
bibliológia CF -  0’ ............................................... 7 ’
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A dinamikus művelődésszociológiai
bibliológia__________________________CF -  0” .................................................7”

A pedagógiai szociológiai bibliológia CG -  0 ...............................................7

A statikus pedagógiai szociológiai
bibliológia CG -  0’ ..................................................T
A dinamikus pedagógiai szociológiai
bibliológia_________________________ CG -  0” ................................................ 7”

A kommunikáció-szociológiai
bibliológia CH -  0 .............................................. 7

A statikus kommunikáció-szociológiai
bibliológia__________________________CH -  0’ ........................................   7’
A dinamikus kommunikáció-szocio
lógiai bibliológia CH -  0” ................................................ 7”

A francia bibliológiai kutatás vezéralakja, Robert Estivals professzor néhány évvel 
ezelőtt jelentette meg a bibliológiai kutatások történetét és a bibliológia általános elméletét 
összefogalaló kézikönyvének első kötetét Bibliometria címmel.9 Ebben aprólékosan ele
mezte a bibliológiára vonatkozó tudománytörténeti adatokat, majd ezekre támaszkodva 
felvázolta a bibliológia történeti fejlődését, kidolgozta és rendszerbe foglalta a jelenlegi 
kutatások diszciplináris felosztását. A bibliológiát a kommunikációval foglalkozó tudo
mányok egyikeként határozta meg, amely minden tekintetben az írást, az írásbeliséget 
helyezi a kutatás centrumába. A XIX. században Peignot munkásságában még a bibliog
ráfiai és bibliofil jelleg dominál, Ötlet viszont az enciklopédikus vonásokra helyezte a 
hangsúlyt. A mai viszonyok már lehetővé teszik a komplex, nemzetközi együttműködésre 
épülő tudományos módszerek alkalmazását is. A kézikönyvet Estivals az 1969-ben el
hunyt Zoltowskinak10 dedikálta, akit a modem bibliológia megteremtőjének tekint. 
(Megjegyzem, hogy Zoltowski struktűrális episztemológiai bibliográfiai modellje (ld. 2.sz. 
táblázatУ 1 képezi Estivals rendszerének egyik fő kiindulópontját.)

2.sz. táblázat
Zoltowski struktűrális episztemológiai bibliográfiai moáellje

1. OSZTÁLYOZÁS

Ismeret-
elmélet

Az ismeretek 
összessége

Gyakorlat

1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis

Elmélet Az irodalom 
általában

Alkalmazott
irodalom

Tények
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Bibliográ:
ráfiai

Osztályo
zás

Tudományok

Tudományos
episztemológiai

Tudományos
szakirodalom

Alkalmazott
irodalom
Műszaki

tudományok

Műszaki
fejlődés

Irodalom
elmélet

Irodalom

Színháztu
domány

Színdarabok Az előadott 
színdarabok

A képzőművé
szetek elméléte

Képzőművészet Műalkotások

Zenetudomány Zene

2. OSZTÁLYOZÁS

Ismeret-
elmélet

Tartalom Forma
Társadalom-
tudományok

Természettu
dományok

Szin
tézis

Analí
zis

Idő Tér

Bibliog
ráfiai

Osztályozás

Fizika
Kémia

Szín
művé
szet

Képző
művé
szet

Törté
nelem

Föld
rajz

Ha átfutjuk az l.sz. és a 2.sz. táblázatban szereplő diszciplínákat,kutatási irányokat, 
akkor a bibliológia hazai értelmezése alapján kialakult szemléletünknek már kisebb megle
petést okoz Estivals 1983-ban megjelent művének témája — ez a kötet ugyanis grafikus 
bibliológiai tanulmányokat tartalmaz.12 Miről is van itt szó? Nos, a grafikus bibliológia a 
grafikus formák eredeti létrehozásának és újraalkalmazásának különböző fázisait vizsgálja 
statisztikai módszerek segítségével. A grafikus formákban Estivals elsősorban a háttérből 
ható történelmi és társadalmi erőkhöz vezető általános tendenciákat vizsgálja — ezért 
mindig alaposan tanulmányozza a művek létrehozásában érintett kiadók, nyomdák, állami 
hatóságok stb. szerepét is. A könyv a Párizsban 1530 és 1798 között folyó építkezések 
tervrajzait, valamint a városképnek, egyes objektumoknak, városrészeknek, stb. a létrejöt
tét, átalakulását és fejlődését vizsgálja meg. A vizsgálatok eredményeképpen különböző 
grafikus ciklusok határozhatók meg, amelyek képi megfogalmazású vagy geometriai mo
delleken alapulnak.

Az írással kapcsolatban érvényesülő gazdasági és társadalmi erők vizsgálatára a gra
fikus bibliológia mellett még a könyvek vonatkozásában került sor. Alapvető fontosságú
nak tartom J. Breton működését, aki a nyolcvanas évek elején három modellt dolgozott ki 
a könyv előállításáról, a társadalomban megtett útjáról és a társadalomban betöltött sze
repéről (ld. l.sz. ábra).
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l.sz. ábra
A könyvkiadás és könyvterjesztés modellje

(A számok az egyes műveletek hozzávetőleges sorrendjét jelölik. A b-vel ellátott számok viszonylagos 
egyidejűséget fejeznek ki. Az 5., 6., 7. számú nyilak a kereskedelmi visszacsatolásnak felelnek meg.)

A könyvkiadás és könyvterjesztés tapasztalatai képezték Richaudeau, F. munkássá
gának kiindulópontját is. Ez a tény korántsem meglepő, mert a nevezett francia kutató 
egyben a Retz Kiadó vezérigazgatója is. Richaudeau pragmatikus nyelvészeti rendszere14 
az irodalmi művek stilisztikai, szemantikai és pszicholingvisztikai vizsgálatára és bibliomet- 
riai mérésekre épül. (Id. 2.sz. ábra)} 5

Richaudeau munkásságához hasonlóan a könyvkiadás és a szépirodalmi művek 
elemzése jelentik a kiindulópontot két magyar származású, Franciaországban tevékenyke
dő kutató, Papp Tibor és Sárkány István számára is.

Papp Tibor elsősorban a mikroszámítógépek, a tipográfia és a nemzeti kultúra kö
zötti összefüggéseket vizsgálja.16 Papp Tibor szerint a sokszorosítandó művekben rejlő je
lentés a kiadás különböző műveletei során bizonyos változásokon megy át: például a sze
dés, az egyes oldalak elrendezése, a papír, a betűkészlet, a tipográfiai séma megválasztása 
mind-mind olyan tényezők, amelyek valamilyen mértékben módosítják a mű által közve
tített eredeti üzenetet. A tipográfiai megoldással kapcsolatos döntések meghozatala és 
végrehajtása eddig a „profik” , a feladatnak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendel
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kező szakemberek feladata volt. A mikroszámítógépek rohamos elterjedése következtében 
ez a helyzet jelentősen megváltozott, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a jövőben szin
te mindenkinek lehetősége lesz „sokszorosításra szánt szövegek” mikroszámítógép segítsé
gével történő szekesztésére.

2.sz. ábra
A pragmatikus nyelvészet alapját képező főbb tényezők és az ezek között 

fennálló kölcsönhatások

MEMÓRIAEGYSÉGEK

/  N
hosszá távú munka-
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Mihelyt ez a gyakorlat általánossá válik, a szövegszerkesztés többé már nem szakér
telemnek, hanem inkább a kultúráltság egyik megnyilvánulásának fog minősülni. Mindez 
rendkívül lényeges változásokat hozhat majd nemcsak az íráskulúra valamennyi vonatko
zásában, de a közművelődés egész területén is.

Sárkány István a bibliológia és a költészet összefüggésével foglalkozik17 és Estivals 
általános bibliológiai modelljét kívánja kiegészíteni. A kiegészítést a dinamikus szemioti
kái bibliológia (AB—0” . . .7) után iktatná be, így az új szak az alőbbinek dialektikus el
lentétjét képezi. Elnevezése a költői írásmód tudománya lenne, jelzete pedig AC—0”—3” 
- 4 1 ” . (A jelzet feloldása: szociális antropológia -  az alkotás és a befogadás szempont
jai — az avantgarde, mint közvetítő.) Azt hiszem Sárkány munkássága tűnik a most 
bemutatott szerzők közül a leginkább elméleti jellegűnek.

Papp és Sárkány munkásságával rokon területeken működik M.C. Vettraino-Soulard 
is, aki a párizsi VII. sz. egyetem Informatikai és kommunikációs tanszékén ad elő. ő  is a 
számítástechnika elterjedésének hatásával foglalkozik. Vizsgálta pl. az informatizált sajtó
nak és az erre épülő tájékoztatási rendszernek az olvasási szokásokra gyakorolt hatását18 
Igen érdekesek azok a kutatásai, amelyek során az elektronikus játékok által a gyerekekben 
kialakult újfajta kulturális magatartást figyelte meg.19

A francia kutatók tudományos működéséről adott tájékoztatás alapvetően hiányos 
lenne, ha nem utalnék azokra a lekes és kitartó erőfeszítésekre, amelyeket a párizsi kollé
gák annak érdekében tesznek, hogy szakmai folyóirataik hasábjain folyamatos tájékozta
tást adjanak a magyar20”2 2 és a többi szocialista országban folyó bibliológiai kutatásokról.

FÜGGELÉK

A magyar-francia bilaterális bibliológiai kollokviumon elhangzott előadások
jegyzéke

Ben Cheik: írás és olvasás Afrikában (Tunézia)
Burgetova, J.: Az új technológiák hatása az előzetes tudományos információra (Csehszlovákia)
Büky Tamás: Beszédmodell -  az írásbeli közlés modellje (Magyarország)
Chenoufi, M.: A Nemzetközi Bibliológiai Társaság létrehozását előkészítő bizottság titkárságának jelen
tése (Tunézia)
Deme Tamás: A képregények, a képszöveg olvasása és írása; kutatási javaslat a verbális és a vizuális 
memória elemzésére (Magyarország)
Estivals, R.: Az informatika hatása az írásra (Franciaország)
Fülöp Géza: A bibliológia értelmezése, a bibliológiai gondolkodás alakulása Magyarországon (Magyar- 
ország)
Haddad, G.: A párizsi Arab Intézet Könyvtárának működése, különös tekintettel az írásbeliség prob
lémáira (Libanon)
Gereben Ferenc: Az olvasási és könyvtárhasználati szokások változási tendenciái a magyar társadalom
ban (Magyarország)
Kamarás István: Olvasási stratégiák (Magyarország)
Leenhardt, J.: A képernyőn történő olvasás (Franciaország)
Lőrincz Judit: A megközelítés fokozatai: Nádas Péter családregényének hatásvizsgálata (Magyarország) 
Mateev, N.: A tudományos szakirodalom „bibliometriai” olvasása (Bulgária)
Meyriat, J.: A dokumentátor és az új technológiák (Franciaország)
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Nagy Attila: A serdülőkorúak olvasásszociológiai és olvasáspszichológiai problémái (Magyarország) 
Papp Tibor: Az írás és az üzenet átalakulása (Franciaország)
Richaudeau, F.: Informatika és irodalmi alkotás (Franciaország)
Rózsa György: A nemzetközi összehasonlító bibliológiai kutatásokért (Magyarország)
Sebestyén György: Az információkerső nyelvek dinamizmusának modellálása a dinamikus és a poli
tikai bibliológia segítségével (Magyarország)
Szabolcsi Miklós: A szépirodalomban végbemenő változások és az új technológiák (Magyarország) 
Vettraino-Soulard, M.C.: Az írás számítógépesítésének problémái (Franciaország)
Zöld Ferenc: Könyvkiadás, könyvkereskedelem, olvasás (Magyarország)

JEGYZETEK

1. SEBESTYÉN Gy.: Francia-magyar bilaterális bibliológiai kollokvium Budapesten. = Magyar Tu
domány 31. évf. 1986. 4.sz. 320—321.p.

2. SEBESTYÉN Gy.: Francia-magyar bilaterális bibliológia kollokvium. = Könyvtáros. 36. évf. 
1986. 4.sz. 233-235-p.

3. FÜLŐP G.: A bibliológia értelmezése, a bibliológiai gondolkodás alakulása Magyarországon. = 
Budapest, 1985. 10 p. Gépirat (A francia-magyar büaterális bibliológiai kollokviumon elhang
zott előadás szövege.)

4. ESTÍV ALS, R.: Az összehasonlító nemzetközi bibliológiai felé. = Könyvtári Figyelő 31. évf. 
1985. 4.sz. 425-431.p.

5. Ld. az 1. és 2. jegyzetünket

6. Ld. a 4. jegyzetünket
7. Az 1. táblázat forrása: ESTÍV ALS, R.: Schémas pour la bibliologie. Viry Chatillon, 1976. 

SEDIEP, 46-49.p.
8. Ld. a 4. és a 7. jegyzetünket
9. ESTÍV ALS, R.: La bibliologie. Introduction a une science de Fécrit. Tome 1. La bibliométrie. 

Paris, 1978. Société de Bibliologie et de Schématisation, 171.p.
10. V. ZOLTOWSKI munkásságának különszámot szentelt a Bibliológiai és Sematizációs Társaság 

folyóirata: Schéma et Schématisation. 1979. ll.no . 3—109.p.

11. A 2. táblázat forrása: Schéma et Schématisation, 1979. ll.no . 77.p.
12.. ESTIVALS, R. -  GAUDY, J.C.: L’évolution graphique des plans de Paris (1530-1798. Société 

de Bibliologie et de Schématisation, 296.p.
13. Az 1 -3  ábrák forrása: BRETON, J.: Les normalités dans la production et la diffusion des écrits. 

= Schéma et Schématisation. 1981. 14.no. 28—29.p.
14. RICHAUDEAU, F.: Linguistique pragmatique. Paris, 1981. Éditions Retz, 220.p.

15. A 4. ábra forrása: Ld. m. 206.p.
16. PAPP, T.: Mirco-ordinateurs, typographie et culture nationale. = Schéma et Schématisation. 

1985^ 22.no. 23-28-p.
17. SÁRKÁNY, S.: Une science de l’écrit poétique. (Sur les rapports de la bibliologie et 

l’imaginaire.) = Schéma et Schématisation. 1985. 22.no. 16—22.p.
18. VETTRAINO-SOULARD, M.-С.: Le lectorat de la presse informatique professionnelle. = 

Schéma et Schématisation. 1985. 22.no. 45—54.p.
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19. VETTRAINO-SOULARD működésének tematikus ismertetését ld.: Annuaire des membres de la 
Société de Bibliologie et de Schématisation. Paris, 1985. Société de Bibliologie et de Schémati
sation, 24.p .

20. RÓZSA Gy.: Quelques éléments sur l’état de la bibliologie en Hongrie. = Le livre en France. La 
recherche et l’enseignement. Paris, 1984. Société de Bibliologie et de Schématisation -  Éditions 
RETZ, 135—136.p.

21. RÓZSA Gy.: Tête d’éléphant dans le développement ou le role de la lecture publique et de l’in
formation scientifique. = Schéma et Schématisation. 1985. 22.no. 61-66.p.

22. SEBESTYÉN Gy.: Les recherches bibliologiques en Hongrie. = Bulletin d’informations Interna
tionales de Bibliologie. 1985. 2.no. 18-19.p.

23. GUERGOVA, A.: Conceptions en matière de bibliologie dans les pays de l’Europe de l’Est et 
en Union Soviétique. = Schéma et Schématisation. 1981. 14.no. 87-93.p.

Illusztráció a Wilson Library Bulletin 1986. márciusi számának humorából

De igenis zavar, ha az ölembe teszi a nyomtatót!
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NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS A SZOVJET OSZTÁLYOZÁSI 
RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL

FADKÎEVA, E.N.

1985. október 16—17-e között Moszkvában, az Állami Lenin Könyvtárban tartot
ták meg immáron harmadízben a szocialista országok osztályozási szakembereinek ta
nácskozását a szovjet Könyvtári és Bibliográfiai Osztályozási rendszerről, a BBK-ról(Bib- 
liotecno-bibliograficeskaâ klassifïkaciâ).

A tanácskozáson a Szovjetunió különböző intézményeinek, valamint Bulgária, az 
NDK, Kuba, Lengyelország és Csehszlovákia több mint 50 képviselője vett részt.

A szakértők megvitatták a könyvtárakban használatos információs nyelv, a könyv
tári bibliográfiai osztályozás aktuális kérdéseit, tapasztalatot cseréltek a szocialista orszá
gok könyvtárai e téren folytatott elméleti és gyakorlati munkájáról, valamint megtárgyal
ták az osztályozási rendszer korszerűsítése érdekében szükséges változtatásokat, és a BBK- 
nak a szocialista országok nemzeti sajátosságaihoz való alkalmazhatóságát.

A tanácskozás résztvevőit a Lenin Könyvtár igazgatóhelyettese, a Kulturális Minisz
térium képviselője, valamint az Oroszországi Föderáció kulturális miniszterhelyettese 
üdvözölték. Beszédeikben kiemelték a tanácskozás fontosságát az osztályozási rend
szer továbbfejlesztésében.

A háromnapos tanácskozáson 13 előadás hangzott el.
A házigazdák részéről Igumnova, N.P. (Lenin Könyvtár) és Zuralina, N.P. (Lenin 

Könyvtár) tartottak előadást. Elmondták, hogy ma már a Könyvtári és Bibliográfiai 
Osztályozás különböző kiadásai egységes rendszert alkotnak. Befejeződött ugyanis a kü
lönböző típusú könyvtárak számára készült jegyzékek kidolgozása, melyek révén meg
valósult, hogy az ország valamennyi könyvtári hálózatában egységes osztályozási rend
szert használnak. A munka elismeréseként az SZKP KB 1981-ben Állami-díjjal jutalmaz
ta a vállalkozást. Az előadók még beszámoltak a BBK korszerűsítése érdekében az elmúlt 
öt év során végzett kutatási munkájukról.

A BBK alkalmazásának bulgáriai tapasztalatairól Laskova, J. adott tájékoztatást. A 
bolgár akadémiai könyvtári hálózat osztályozási tevékenységéről pedig Stajkova, C.Kola- 
rova, C. és Atanosova, D. számoltak be. A BBK teljes kiadását a hetvenes években kezd
ték bolgárra fordítani, de a rövidített változat meghonosítását is tervezik a bolgár tudo
mányos könyvtárak gyakorlatában. Feltételezhető, hogy ezt a változatot használják majd 
a központi katalogizálásban is. 1985. január 1-től a Bolgár Tudományos Akadémia Köz
ponti Könyvtára már a teljes jegyzék alapján osztályozta az új könyveket.

Schulz, H. az NDK-beli könyvtárak tapasztalatait ismertette. Az NDK-ban már sok 
általános tudományos és szakkönyvtárban használják a BBK-t. Tervezik az összes tudomá
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nyos és szakkönyvtárra való kiterjesztését is. Ennek érdekében adaptálják a BBK-t és szov
jet osztályozási szakemberek módszertani segítségét is igénybe kívánják venni. A BBK 
propagálását szolgálja Freschner, G. monográfiája, melyet nemcsak az NDK-ban, hanem 
az NSZK-ban és Hollandiában is ismernek. Jelentős még a Dahlberg, I. által összeállított 
repertórium is a BBK-ról. A BBK sikeres alkalmazását támogatják a Gothában évente szer
vezett szemináriumok, melyeken a szocialista országok osztályozási szakemberei is részt 
vesznek.

Alvarez Almentores, S. a kubai kísérletekről szólt. Egy, a Kulturális Minisztérium 
Könyvtári Igazgatósága mellett működő csoport kidolgozta a BBK-t és a Dewey-féle osz
tályozást egymással egyeztető táblázatokat, amelyeket Kuba közművelődési könyvtárai
ban használnak. A kísérlet lehetővé tette annak megállapítását, hogy mennyi időre és 
hány munkatársra van szükség a könyvtárak állományának BBK szerinti átszakozására.

Vaníekova K. és Perd’ohova A. a bratislavai Egyetemi Könyvtárban 1984 óta szer
zett tapasztalatokat ismertették, összehasonlító elemzést végeztek a BBK és az Egyetemes 
Tizedes Osztályozás egyes fejezetei között; szóltak azokról a kutatási eredményekről, 
amelyeket a BBK automatizált információkeresési rendszerben való alkalmazása terén ér
tek el. A BBK kísérleti használata a könyv- és időszaki kiadványok katalógusainak szer
kesztésében és az erre épülő szolgáltatásokban pozitív eredménnyel végződött.

Bár Lengyelországban nem alkalmazzák a BBK-t, ÍLvzStempakova, a Varsói Nemze
ti Könyvtár képviselője érdeklődését fejezte ki felszólalásában.

A továbbiakban a szovjet hozzászólók beszámoltak a „Technika és Műszaki tudo
mányok” táblázataiban szükséges változtatásokról. Elsődleges feladatként jelölték meg a 
BBK azon fejezeteinek javított újrakiadását, amelyek már elavultak és nem felelnek meg 
a műszaki fejlődés mai színvonalának. Tökéletesítésre szorulnak a természettudományok
kal kapcsolatos fejezetek is.

Szó esett még a BBK és más információs nyelvek közötti kölcsönhatásról is. Prob
lémaként merült fel, hogy a szocialista országok nemzeti könyvtárai sokféle információs 
nyelvet használnak, ezért a szocialista országok automatizált bibliográfiai rendszerében ir
reális egy egyetemes információs-nyelv használata. Reális út viszont, hogy keresni kell a 
különböző információs-nyelvek kölcsönhatását vizsgáló eszközöket. A résztvevők ajánlást 
tettek e porbléma mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten történő megoldására.

Végezetül a szakemberek egyhangúlag jóváhagyták azt a javaslatot, hogy rendszeres
sé kell tenni a BBK korszerűvé tételéről, és más országokban való adaptálásáról szóló anya
gok cseréjét, hogy össze kell állítani egy „A BBK a szovjet és a külföldi sajtóban 
1960—1985” című repertóriumot, 1989-ben meg kell rendezni a következő nemzetközi 
tanácskozást. A tanácskozás anyagait felhasználva,egy gyűjteményes kötet kiadását terve
zik „A BBK optimálissá tétele és a szocialista országok nemzeti problematikája” címmel.
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KONFLIKTUSOK A TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATBAN

A Conflicts in reference services című tematikus folyóiratszám (The 
Reference Librarian. 1985. 12.sz.) cikkei alapján PRŐHLE Éva
szemléje.

Vajon szükséges velejárói-e a konfliktusok a könyvtári munkának, s ezzel együtt a 
tájékoztató könyvtáros munkájának, vagy lehetőleg kerülni kell őket? -  teszi fel a kérdést 
a The Reference Librarian 1985. évi 12. tematikus száma bevezetőjében R. Fraley. A 
konfliktusok megoldása alkotó kezdeményezést kíván, új gondolatokat hív életre és ez
által a könyvtáros hozzájárul szakmája fejlesztéséhez. A könyvtáros egyéni helytállása és 
problémamegoldó készsége konfliktushelyzetben képességeitől függ, s mindez alapul szol
gálhat munkája értékeléséhez. Konfliktusokra tehát szükség van, hisz ezek adnak ösztön
zést önvizsgálatra és új megoldások keresésére is.

Azokat a tapasztalatokat, amelyeket a The Reference Librarian közleményei ele
meznek, javarészt az Egyesült Államok felsőoktatási intézményeinek könyvtáraiban sze
rezték. (A huszonhét szerző között csupán egy angol van, s három olyan, aki nem egye
temi vagy főiskolai könyvtárban dolgozik.) A tanulságok azonban más típusú könyvtárak
ra nézve is sokatmondóak, s érvényük túllép az országhatáron is: a problémák zömével 
már a magyar könyvtárak is szembe találják magukat, és amivel még eddig nem, azzal a 
jövőben kell szembenézniük.

A tematikus szám az alábbi fejezetekre oszlik:
-  a könyvtárban észlelhető konfliktusok;
-  ingyenes vagy térítéses szolgáltatások;
-  a hallgatók, mint könyvtárhasználók képzése;
-  a szakképzett tájékoztató könyvtáros szerepe;
-  az információs források.
Részletesen ismertetem a könyvtárban észlelhető konfliktusokkal, valamint a szak

képzett tájékoztató könyvtáros szerepével kapcsolatos cikkeket, a többi fejezetre csak 
vázlatosan térek ki.

A könyvtárban észlelhető konfliktusok

Mi is a tájékoztató könyvtáros? Pedagógus, információs szakember, bibliográfus, 
olvasószolgálatos, tájékoztató szolgálatot teljesítő ügyeletes, telefonügyeletes, adminiszt
rátor, számítógépoperátor, szakreferens, a problémák megoldója. A különféle feladat
körök ellátásához szerteágazó ismeretanyagra és számos készségre van szüksége: forrásis
meret, kommunikációs és oktatási képesség, életerő, helyzetfelismerő készség, stressz-tű- 
rőképesség, a szubjektív elemek kikapcsolása az olvasókkal való foglalkozás során.
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Milyen konfliktusok adódnak a tájékoztató szolgálaton belül?
Szóljunk elöljáróban a tájékoztató munka értékelésének nehézségeiről. Léteznek-e 

egyáltalán objektív kritériumok a tájékoztató munka minőségének mérésére? A válasz 
sajnos, nem pozitív. Egy szempont lenne a feltett kérdések helyes megválaszolásának ará
nya, illetve az egyes kérdések megválaszolására fordított idő. Nagyban segítené a tájékoz
tató munka értékelését, ha minden könyvtár összeállítaná a tájékoztató szolgálatra vonat
kozó belső útmutatóját (reference policy manual), mely elméletileg is összefoglalná a tá
jékoztató munkával szemben támasztott követelményeket. Az értékelés során ezzel lehet
ne egybevetni a gyakorlatot. Sajnos, csak kevés könyvtár rendelkezik ilyen útmutatóval (a 
vizsgált 22 könyvtár közül csak 6). Az objektív értékelés hiánya elsősorban akkor idéz elő 
konfliktust, amikor a létszámbővítés szükségességét kellene indokolni a fenntartó szerv 
előtt.

Nyilvánvaló, hogy az előbbiekben körvonalazott szerteágazó követelményeknek a 
tájékoztató könyvtárosok eltérő színvonalon tudnak eleget tenni. Minden könyvtáros más 
területen mozog otthonosabban. Ez óhatatlanul konfliktusokat: idéz elő a tájékoztató 
szolgálaton belül. Minden tájékoztató könyvtárosnak nagy türelemre, a szolgálat alázatos 
vállalására és empátiára van szüksége. A jelen gazdasági helyzetben minden könyvtár bizo
nyos mértékben frusztrálja az olvasót -  a legkeresettebb könyvekből sosincs elég pél
dány —, ezt a jó tájékoztató munkával némileg ellensúlyozhatja a könyvtár.

Igen lényeges, a csúcsidőkben különösen, az idővel való gazdálkodás. Vannak 
könyvtárosok, akik nehezen bírják a szolgálatot a csúcsidőben. Mennyi időt fordítson a 
könyvtáros az egyes olvasókra, illetve a telefonon feltett kérdések megválaszolására? 
Konfliktust jelent a személyesen vagy telefonon feltett kérdések rangsorolása. Az előny a 
személyesen feltett kérdésé, a telefonra halasztó választ lehet adni.

Érdemes megfigyelni, mert jellemző, hogy az olvasók melyik tájékoztató könyvtá
roshoz fordulnak, ha egyidejűleg többen vannak szolgálatban. (A szolgálati pont kettős, 
vagy többszörös munkaerőellátottsága csúcsidőkben bevett gyakorlat az Egyesült Álla
mok könyvtáraiban.) Lényeges ugyanis, hogy a könyvtáros olyan légkört teremtsen maga 
körül, hogy merjenek kérdezni tőle.

Üj tájékoztató könyvtárosok felvételekor érdemes súlyt helyezni arra, hogy az ille
tőnek milyen a tárgyalási készsége, hogyan tud bánni az emberekkel.

Akkor ideális a tájékoztató szolgálat, ha minden munkatárs a maximális teljesít
ményt nyújtja. Igen tanulságos a tapasztalatok csoportos értékelése. Egy könyvtárban lét
rehozták a „fogas kérdések tanácsáét, mely a feltett kérdések megválaszolásának minősé
gét elemzi kötetlen beszélgetés formájában. Nem a gyengeség jele, ha a kollégák mernek 
egymástól kérdezni a kérdések megválaszolása kapcsán, hanem a jó hozzáállásé és munka
helyi légköré.

Az olvasó a tájékoztató szolgálat segítségével ismeri meg a könyvtárat, benyomásait 
a későbbiek során is döntően a vele kialakított kapcsolat alakítja. Egy felmérés tanulsága 
szerint kimutatható összefüggés van egy adott könyvtár tájékoztató szolgálatának minő
sége (a kérdések megválaszolásának színvonala) és a könyvtárról a fenntartó intézmény 
(egyetem, főiskola) ismertetőjében szereplő leírás között. Ez utóbbiban ugyanis az intéz
mény vezetőségének a könyvtárról alkotott véleménye tükröződik, amely jórészt a tájé
koztató szolgálat működésétől függ.
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Általános jelenség, hogy a könyvtárak egyre nehezebben tudják kielégíteni az olva
sók igényeit a jelenlegi létszám mellett. Ugyanakkor a vezetők feladata annak számbavé
tele, hogy az adott könyvtárosgárda megfelelően kihasználja-e idejét-erejét.

A könyvtárközi kölcsönzés is konfliktusok forrása. A könyvtárközi kölcsönzési ké
rések másolat útján történő kielégítése a szerzői jogi törvénybe ütközik. A vissza nem 
küldendő másolatok szolgáltatása -  az anyag kölcsönzése helyett -  az Egyesült Államok 
szerzői jogi törvénye értelmében a kiadók és szerzők érdekeit sérti. Az ő érdekük nyilván 
az, hogy minél több példány fogyjon az adott műből; a könyvtárosok viszont azt vallják, 
hogy az információhoz annak is joga van, aki nem tud fizetni érte. Bár az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) Könyvtárközi Kölcsönzési Szabályzata (Interlibrary Loan 
Code) a kölcsönzés díjmentességét tűzi ki célul, ez nem mindig megvalósítható. A posta- 
költségek jelenlegi szintje mellett a költségvetésből gazdálkodó könyvtárak kénytelenek 
a dokumentumok szállítási költségeinek egy részét az olvasókra hárítani, különösen, ha vi
szonylag gyorsan kívánnak szolgáltatni.

Minden könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos állományrészeit (pl. 
disszertációk, múzeális anyag, újságok) nem kölcsönzi. Előnyös, ha a könyvtárközi köl
csönzés ügyintézői ismerik azoknak a könyvtáraknak a gyakorlatát e téren, amelyekkel a 
legszorosabb a kapcsolatuk. Nem kevésbé fontos, hogy a tájékoztató könyvtáros tudjon 
tájékoztatást nyújtani a hozzáférhetőséggel kapcsolatos kérdésekre.

A tájékoztató könyvtáros feladata, hogy segítse az olvasót a katalógus használatá
ban. Számos felmérés bizonyítja, hogy az olvasók nagy része képtelen segítség nélkül el
igazodni a katalógusban. Ha nem találnak meg valamit benne, nem a saját keresési stra
tégiájukat okolják a kudarcért, hanem a könyvtár állományát. Az utóbbi évek során a ka
talógusok számítógépre vitelével kapcsolatosan számos új megoldás merül föl, ami még 
kuszábbá és kiismerhetetlenebbé tette a hagyományos katalógusokat. Tény, hogy a hagyo
mányos katalógus még jó ideig megmarad a gépesítés korában is, s nem hanyagolható el 
fejlesztése sem. Fontos, hogy a tájékoztató könyvtárosokat vonják be minden olyan dön
tésbe, amely kihat a katalógus használatára. Mind a címleírók, mind a tájékoztató könyv
tárosok legyenek nyitottak az új megoldásokra és kölcsönösen konzultáljanak a katalógus 
fejlesztéséről.

Gyakorlatilag a könyvtár valamennyi osztályának munkájáért az olvasó előtt a tájé
koztató könyvtáros felel, azaz kapja érte a jogos vagy jogtalan bírálatot, — néha az elis
merést. Ez konfliktusokhoz vezethet a más osztályokon dolgozó könyvtárosok és a tájé
koztató könyvtárosok között. Előbbiek nem szeretik, ha az utóbbiak továbbítják a bírá
latot, azért viszont irigylik, hogy ők kapják az elismerést helyettük.

A tájékoztató könyvtáros konfliktushelyzetben van a feladatait érintő különféle el
várások tekintetében: mást vár tőle a könyvtár vezetése, a könyvtár többi osztályai és az 
olvasó. Előfordul az is, hogy a közvetlen felettes és a könyvtár vezetése sem ért egyet a tá
jékoztató munka részleteit illetően. Nem növeli például a tájékoztató könyvtáros presztí
zsét az olvasó szemében, ha alkalmanként az ő feladata a másológép papírjának betöltése 
stb. A tájékoztató könyvtáros ritkán befolyásolhatja felettesei elképzeléseit, viszont az ol
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vasók elvárásait sem könnyebb alakítania. Mindenképpen törekednie kell az effajta szerep- 
konfliktusok és -bizonytalanságok megoldására, mert ellenkező esetben csökken a munká
val való elégedettség és a vezetőkbe vetett bizalom.

A szakképzett tájékoztató könyvtáros szerepéről

A könyvtár vezetése nehéz helyzetbe kerül, ha csökkenteni akarja a szakképzett 
könyvtárosok jelenléti idejét a tájékoztatásban. Ez az elképzelés háromféleképpen hajtha
tó végre:

— csökkenteni a tájékoztató szolgálat ügyeleti idejét (a könyvtár nyitvatartási ide
jének párhuzamos csökkentésével);

— csökkenteni az egyidejűleg szolgálatban lévő tájékoztató könyvtárosok számát;
— bizonyos tájékoztatási feladatokat áthárítani a szakképzetlen személyzetre.
Több felmérés tanulsága szerint a tájékoztató szolgálatnál feltett kérdések 50-80%-

a rutinkérdés, melyet a szakképzetlen munkatársak is megválaszolhatnak. E munkatársak 
tájékoztató munkába való bevonása ellen szól az az érv, hogy kellő képzettség és gyakorlat 
híján nem tudnak jó referensz-interjút készíteni. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy minden 
jószándékuk, sőt buzgalmuk ellenére sem tudják kideríteni az olvasók valódi igényeit, s 
így válaszaik félreinformálhatják az olvasókat. Ezt a problémát ki lehet küszöbölni, ha a 
bejáratnál a hivatása magaslatán álló felvilágosító irányítja az olvasókat a szakképzett vagy 
szakképzetlen munkatársakhoz — igényeiknek megfelelően. Nem jó, ha az olvasó számára 
nem szembetűnő, hogy melyik munkatárs szakképzett, illetve szakképzetlen. (Célszerű 
ezt -  a beosztást, a tudományos rangot stb. -  a ruhán viselt névtáblán feltüntetni.) Egy 
1981-ben az Emory Egyetemen (Georgia állam) végzett felmérés arra a következtetésre ju
tott, hogy a szakképzetlen munkaerő alkalmazása a tájékoztató szolgálat minőségének ro
vására megy, ugyanakkor vannak a mellett szóló érvek is, hogy célszerű szakképzetlen 
munkaerőt is bevonni a tájékoztató munkába (pl. gazdaságosság, sok triviális kérdés meg
válaszolása stb.). A probléma azonban nagyon összetett és minden könyvtárnak magának, 
saját körülményei szerint kell döntenie benne.

Ingyenes vagy térítéses szolgáltatások

Mint az egész világon, az Egyesült Államokban is vita folyik arról, hogy mennyiben 
lehet térítést kérni a könyvtári szolgáltatásokért. Az egész kérdés a közművelődési könyv
tári mozgalom gyökereihez nyúlik vissza, amely kezdettől fogva vallotta, minden állam
polgár joga, hogy ingyen juthasson hozzá a számára fontos információhoz. Arról is vitat
koztak már, hogy mennyiben lehet közpénzből fenntartott intézmény a közművelődési 
könyvtár. Tény, hogy nem mindenki használja a könyvtárat; nem lenne méltányosabb 
csak az olvasókra hárítani a költségeket és nem az egész lakosságra -  adó formájában. 
Persze, a könyvtárak eddig sem nyújtottak minden szolgáltatást ingyenesen, de egységes 
díjszabás eddig nem alakult ki.
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Az adatbázisokban való keresés, viszonylagosan magas költsége idézte fel újra és 
élezte ki a vitát. Hangsúlyozzuk a viszonylagos szót, ugyanis még mindig olcsóbb a leg
több adatbázisból való információkeresés, mint a hagyományos módon.

Milyen célból hárítjuk át az adatbázisban való keresés költségeit a felhasználóra?
— haszonszerzés a könyvtár számára;
— haszonszerzés a fenntartó számára;
— a rendszer fejlesztése;
— a szolgáltatás presztízsének emelése.
Van, ahol az óránkénti használati költséget, van, ahol a teljes költséget hárítják át a 

felhasználóra. Van, ahol a felhasználók köre szerint szabályozzák az adatbázisokhoz való 
ingyenes vagy térítéses hozzáférést. Az is előfordulhat, ha áthárítják a költségeket a fel
használókra, a fenntartó intézmény megszünteti a költségvetési támogatást.

A számítógépes információkeresés a tájékoztató szolgálat egyik tevékenységi köre, 
ezért bizonyos ésszerű határokon belül nem helyes díjat felszámolni érte. Nem is nagyon 
hosszú idő után el fogunk jutni oda, hogy minimálisra fognak csökkenni az adatbázisok
ban való keresés költségei; akkor már meg sem lehet kérdőjelezni a szolgáltatás ingyenes
ségét.

A hallgatók mint könyvtárhasználók képzése

Egyfelől az egyetemi-főiskolai könyvtárosok egyetemen-főiskolán belüli hely
zete, másfelől a könyvtárhasználati képzés -  amelyet a hallgatóknak nyújtanak - ,  ugyan
csak sok konfliktus forrása.

Ami a könyvtárosok helyzetét illeti: a legtöbb egyetemen, főiskolán csak a könyvtár 
vezetőjét illeti meg az ún. „oktatói státusz”, a beosztott könyvtárosokat nem. Sajnos, 
az oktatók jelentős része maga sem használja eléggé a könyvtárat, így aztán nem is érté
kelheti kellőképpen jelentőségét a hallgatók fejlődésében, nem ismerheti az ott folyó 
munkát. Vannak oktatók, akik kimondottan vetélytársat látnak a könyvtárosban, aki egy
felől a hallgatók rendelkezésére bocsáthat olyan irodalmat, amely megkérdőjelezheti az 
oktató által kifejtett nézeteket, másfelől könyvtárhasználati képzésben részesíti a hall
gatót, amely egyes oktatók szerint fölösleges, sőt gátolja a hallgatót az önálló munkamód
szer (!) elsajátításában. Az oktatók és a könyvtáros közti konfliktus a hallgatón csattan. 
A könyvtáros dilemmája: leplezze-e le a könyvtárat nem ismerő oktatót a hallgató előtt 
vagy hagyja a hallgatót magára, amíg majd magától rájön a dolgok nyitjára?

A könyvtárhasználati oktatás programját meg kell ismertetni a könyvtár fenntartó 
szervével és az oktatókkal, bár egyre nehezebben lehet költségeire fedezetet biztosítani a 
költségvetésben. A könyvtárosok ügyességén múlik, hogy mennyire tudják meggyőzni fe
letteseiket ezen oktatás szükségességéről és fontosságáról.

Az ideális helyzet az lenne, ha az oktatók és a könyvtárosok harmonikusan együtt
működve munkálkodnának azon, hogy a hallgatók mindkét féltől megkapják a szükséges 
ismereteket.
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Az információs forrásokról

Lehet konfliktus forrása a könyvtári gyűjtemény maga. Ez előfordulhat akkor, ha a 
könyvtár gyarapítási politikája nem elég körültekintő, de előfordulhat akkor is, ha nem 
megfelelően kezelt különgyűjtemények tartoznak a könyvtárhoz. Kérdés, hogy jó megol
dást jelent-e az az elképzelés, mely szerint a különgyűjteményeket mind a nemzeti könyv
tárak hatáskörébe utalnák.

Az egészségügyi információszolgáltatás is válhat konfliktus forrásává. A felsőokta
tási intézmények könyvtárai és a közművelődési könyvtárak állománya ezen a területen 
általában elég hiányos, a tájékoztató könyvtáros sem hozzáértő szakember. Ezért alaposan 
mérlegelnie kell, milyen információt ad. Orvosi tanácsot nem adhat, — ez az orvos felelős
sége —, ő csupán információt adhat a feltett kérdésre. A határ azonban nem mindig húz
ható meg könnyen. Egy azonban kétségtelen: az egészségügyi információ szolgáltatása, de 
a többi könyvtár is köteles — a lehetőségeihez mérten — egészségügyi információt adni, de 
legalábbis továbbirányítani az olvasót a szükséges információforráshoz.

Felmerülhetnek konfliktusok a statisztikai adatokra vonatkozó információszolgálta
tással kapcsolatban is. A statisztikai adatszolgáltatás nemzeti és nemzetközi szinten egy
aránt manipulált, nem egységes szempontok szerint „áll össze” . A tájékoztató könyvtáros 
feladata, hogy a statisztikai források alapos ismerete birtokában értelmezze az adatokat, 
és ennek módját a felhasználóval is megismertesse.

* *  * *

Néhány kérdés, amelyet nálunk is érdemes lenne továbbgondolni:
— Egalitáriánus vagy elitista beállítottságú tájékoztató szolgálatra törekszünk? Ter

mészetesen egalitáriánusra, de a gyakorlatban mégis, több okból, csak egy elit réteget 
szolgálunk ki. Lehet, hogy csupán azért, mert egyesek helyzeti hátrányaik miatt eleve kí
vül rekednek a felhasználók körén? De lehet, hogy azért is, mert a könyvtárban nem tud
ják magukat annyira otthon érezni, hogy elsajátítsák használatát. Nem lehet eléggé hang
súlyozni a felhasználók képzésének jelentőségét. Mikor fogunk eljutni odáig, hogy 
minden felsőoktatási intézmény tantervbe iktassa e képzést?

— Elég sokat foglalkoznak e cikkek azzal, hogy más osztályok munkatársai vállalja
nak szolgálatot a tájékoztatásban, — elsősorban a létszámhiány miatt, ez bevett gyakorlat 
hazai könyvtárakban is, de kétlem, hogy bárhol is nagy népszerűségnek örvend az érintett 
dolgozók körében. Pedig sok értékes tapasztalatot szerezhetnének, amelyet napi munká
jukban is hasznosíthatnának. Friss szemmel tekintve a szolgálatra, új ötletekkel, javasla
tokkal járulhatnának hozzá a tájékoztató munka megújításához.

— Az ingyenes kontra térítéses szolgáltatások kérdéséhez csak ennyit: a mi viszonya
inkat figyelembe véve egy kicsit később fog a minimálisra csökkenni a számítógépes keresé
sek költsége. Ám ettől eltekintve is sok vitatható pontja van annak, hogy meddig és kinek 
legyen ingyenes egy szolgáltatás és mitől kezdve és kinek nem.

* * * *

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



Konfliktusok a tájékoztató szolgálatban 441

IRODALOM

1. BERRY, John W.: Academic reference departments and user groups: a preliminary survey. = 
The Reference Librarian. . . vol. 1985. 12.no. 5-16.p.

2. McCOMBS, Gillian M.: The reference librarian as middleman: conflicts between catalogers and 
reference librarians. = uo. 17-28.p.

3. SPRULES, Marcia L.: Conflicts between reference and interlibrary loan. = uo. 29-38.p.

4. MYERS, Marcia J.: Check your cataloge image. = uo. 39-48.p.
5. ВАТТ, Fred: Uneven reference service: approaches for decreasing. This source of conflict at the 

reference desk. = uo. 49-72.p.
6. BAUER George R.: Conflicts in reference Service: a personal view. = uo. 73-82.p.
7. BENSON Larry D.-BUTLER, Julene H.: Reference philosophy vs service reality. = uo. 

8 3 - 9 2 .P .

8. STIEG, Margaret: Fee vs free in historical perspective. = uo. 93-104.p.
9. BURGESS, Dean: Fee or free: The data base access controversy. = uo. 105-116.p.

10. ISAACSON, David: Conflicts between reference librarians and faculty concerning bibliographic 
instruction. - uo. 117—128.p.

11. JOHNSON, Eric W. : Promoting a positive image: hints for the new reference librarian in dealing 
with faculty. = uo. 135-140.p.

12. WATSON, Melissa: A collection of books: the college professor vs the reference librarian. = uo. 
141 —148.p.

13. EMMICK, Nancy J.: Nonprofessionals on reference desk in academic libraries. = uo. 149-160.p.

14. WEINER, Paul B.: Self-conflict in the academic reference librarian: Or help! We need a better 
word for what we do! = uo. 161 — 170.p.

15. MENDELSOHN, Henry N.: Role conflict and ambiguity in reference librarianship. = uo. 
179-186-p.

16. DA VINSON, Donald: In this conflict of opinions and sentiments I find delight. = uo. 
187-194 .p.

17. BERK, Robert: Access to consumer health information. = uo. 195-203.p.
18. STRATFORD Juri-STRATFORD, Jean S.: Abstract thinking: consideration for the provision 

of statistical data evaluation. = uo. 213—226.p.
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SZEMLE

Könyvtári kis tükör. Ajánló könyvjegyzék. 
[Közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ. Bp. 
OSZK-KMK, 1978—

valamint,

Magyar könyvek könyve. [Szerk. Bereczky 
László] [közr. az] Országos Széchényi Könyv
tár Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont. Bp. OSZK-KMK, 1985. 477 p.

Végre írni kell arról, ami megérett arra, hogy ír
junk róla. Elkerülhetetlen volt, hogy a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ Új 
Könyvek c. annotált kurrens bibliográfiájában 
húsz esztendő alatt felhalmozott szellemi tőkét 
ne kamatoztassák valamilyen hasznos befekte
tésben. Több tucat olvasni tudó és könyvet értő 
munkatárs kíséri figyelemmel immár több mint 
két évtizede a magyar könyvtermést és igyek
szik belőle korrekt, -  néha már-már megbocsáj- 
tóan jóságos -  recenziót készíteni. A gyűjtemé
nyes kötetek összeállításához pedig még arra is 

vállalkoztak, hogy erősen válogatva, az 1945—63 között megjelent alapvető műveket is 
annotálják.

A vállalkozás 1978-ban indult, -  másfél évtized után -  a gyermekirodalomjegyzé
kével. A munkának címet is adott a közrebocsátó Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz
tők Egyesülése (MKKE), Könyvtári kis tükör-nek nevezvén el. (A címlapok grafikai terve
zői azóta ragaszkodnak hozzá, hogy a lap alsó felében valóban a felső címlap negatív tü
körképe szerepeljen, 180 fokos nyakcsavarásra késztetve a könyv olvasóját. Bájos já tékos 
gondolat volt, de azt hiszem, nyugodtan elfeledhetjük már.)

Szóval az első kötetben tíz esztendő gyermekirodalma szerepel, kétharmadában 
szépirodalom, egyharmadában ismeretterjesztő, összeállítója még túlságosan tapadt ahhoz 
az egyszerű képlethez, hogy ifjúsági irodalom = Móra Kiadó, így a kötet tükrében csak az 
a sápadtka könyvmoly gyerekolvasó jelenik meg, aki egy gyermekkönyvtárban, a végsőkre 
elszánva magát, végigolvassa a neki teremtett könyvkiadó vállalat minden könyvét. A 
gyermek- és ifjúsági irodalom jegyzékének második kötete, -  1976-1980 -  már kitekint 
minden kiadóra amely az ifjúságnak érdemes könyveket jelentet meg, a szépirodalom és 
az ismeretterjesztés (jobb szó nincs) aránya már fele-fele s így a két kötet együttes tételei-
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bői egy olyan remek, több mint ezer műves ifjúsági könyvtár kerekedik ki, hogy ember le
gyen az az ifjú, aki kamaszkoráig csak egy részét megpróbálja elolvasni. (Nota bene: nem 
lenne ideje a gyerekeknek egy reális, kedvcsináló jegyzéket készíteni olvasmányaikhoz, 
hozzáférhetően, amivel e sorok írója harminc éve kísérletezett?)

A Kis Tükör következő, 1981-es kötete a Társadalomtudományok volt. Nem tagad
ják a neves szerkesztők és lektorok, hogy nehéz volt meghatározniuk a kötet körének 
pontos elnevezését, hiszen a tizedes osztályozás 30-tól 39-ig terjedő szakjai jóval keve
sebbet és némileg többet is ölelnek fel, mint a közkeletű társadalomtudományok elneve
zés. Kiemelték a szociográfia és a néprajz szakot, átvettek viszont könyveket a tizedes 
osztályozás „tizenkettedik” főosztályából, az egyébként is kényszerszülte 92-es szakból: 
a kötetben tárgyalt ismeretágak jeles művelőinek életrajzait. (Bevallom, nem tudom hogy 
hová tűnt később a szociográfia és a néprajz szak, mert sem a földrajzi, sem a történelmi 
kötetekben nincsen.) Ildomtalan lenne ma már erről a jegyzékről tartalmilag bármit mon-, 
dani. Nem a Tükör hibája, hogy a visszaverődő kép megfakult és itt-ott hiányos és homá
lyos: a 70-es évek derekáig ennyit nyújtott a könyvkiadás a közművelődés szintjén a társa
dalomtudományokból. Nem egyértelműen olvasásra vonzó gyűjtemény.

Közbevetőleg megjegyezzük, hogy az MKKE közreműködése már a Tükör második 
köteténél elmaradt, -  itt még van társ, a Hajdu-Bihar Megyei Könyvtár, -  ezután talpára 
állt a KMK és egyedül jegyzi a Kis Tükröket, gazdaságilag és technikailag a Népművelési Pro
paganda Iroda, később a Múzsák kiadó. A recenzens örömét azonban nem ez a változás 
nyújtja, hanem az előszavak és bevezetők rövidülése. Az 1981-es kötetekben még 3—4 ol
dalon kellett megmagyarázni, hogy mi miért van vagy miért nincs a jegyzékben, 1982-től 
két oldal is elég, 1984-85-ben egy féloldal! Talán nem tévedek, hogy ebből is azt láthat
juk, hogy a szerkesztők és a kötetek forgatói megértették egymást.

A . . . „korlátokkal számolnia kell minden érdeklődőnek”, — írják az előszóban az 
ugyancsak 1981-ben megjelent 0, 1, 2, szak jegyzékének szerkesztői. 235 ajánlásra érde
mes általános, filozófiai, és vallásismereti mü 35 év alatt, — évi 6,5 — sok-e vagy kevés, 
megmérhetetlen, nincs hozzá mércénk. Ha készítenénk ilyet más-más mértékegységre len
ne szükség az új művek, a pótlandó évtizedes tartozások vagy az olvasói igények mérésé
hez. így csak annyit konstatálhatunk, hogy bizony-bizony, vékonyka ez a füzet.

Nehéz bármit mondani az Irodalomtudomány-nyelvészet c. kötetről is. Ha csúnya 
fattyúnyelven azt mondjuk: ez van, ezt kell szeretni, akkor éppen a kötetben is jegyzé
keit nyelvhelyesség ellen vétünk, de tömörebben nem fogalmazhatunk. Példaként: hogy 
nincs, vagy nem volt monográfia Gvadányiról, Kaffkáról, Madáchról, Örkényről stb., a 
világirodalomban Burnsről, Moliére-ről, Schillerről stb. az esetlegesség, nincs mit tenni, 
csakúgy, mint pl. az arab, héber, holland, svéd stb. szótár vagy nyelvkönyv hiányáról. E 
kötet szerkesztési elvét csak abban lehet elmarasztalni, hogy nem nyújt mutatókat pe
dig a gyűjteményes kötetek jó annotációiból még nagyon sok név előkerült volna.

A magyar szépirodalom és a világirodalom válogatását vitatni dőreség lenne. A szer
kesztők és a lektorok, — kicsit hiányolhatok az ércesebben csengő nevek — bizonyára 
mindent jól meghánytak-vetettek míg kialakult az adott jegyzék. A fősodorból biztosan 
mindenki benne van, aki megjelent az adott időben, a mellékágak számbavételénél lehet
ne meditálni, hogy nem lehetne-e ezt-azt kicserélni. 1500 mű a két kötetben: több mint
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egy hosszú élet összes lehetséges szépirodalmi olvasmánya. A csoportosítás mindkét kö
tetnél sajátos, de elfogadható. Nem tartották be viszont a bibliográfiák alapvető szabályát, 
hogy a mutató más szempontok szerint készüljön, mint az anyag rendezése. Hiányzik a 
magyar irodalomban egy műfaji mutató, a világirodalomban egy nemzeti irodalmi és 
esetleg ugyancsak egy műfaji mutató.

E tekintetben mintaszerű az időrendben következő két kötet, a 7-es és 91-es szak: 
művészetek és földrajz. Igaz viszont, hogy a válogatás talán e területeken jelentette a leg
kisebb gondot. A tudományos és az ismeretterjesztő szint nem határolódik el olyan egyér
telműen, mint számos más ismeretágban, sőt, vannak műfajok: útikönyvek, útleírások stb. 
amelyek csak népszerűsítő szinten léteznek. Egyszóval: nagyon jó a művészeti kötet egye
sített szerző-személyi utalócím -  mutatója, a földrajzi kötet topográfiai mutatója pedig 
mintaszerűen nemcsak a címekre, de az annotációkban előforduló nevekre is utal.

A magyar történelem és világtörténet jegyzéknek nincsen semmilyen mutatója. Nem 
baj. Az időben, helyben, nyelvben és szintben korlátozott könyvlista esetében még csak a 
látszatát is el kell kerülni annak, hogy történelmi bibliográfia lenne. A történettudomány 
sajátosságaiból következően ezek a határok eleve valóban csak a történeti ismeretek elsa
játítását biztosíthatják, amint az előszó mondja. Vitatkozni kell viszont az előszó utolsó 
mondatával: kutatásokhoz ez az összeállítás nem nyújt megfelelő könyveket. Hiányoznak 
a levéltári jegyzékek, a forráskiadványok, a régebben megjelent alapvetések stb. s ezek nél
kül még egy helytörténeti dolgozatnak sem lehet nekivágni. Mindazonáltal kétségtelenül 
hasznos és korrekt a munka az ismeretterjesztéshez. (A Móra kiadó Képes történelem so
rozatát kár volt ide is felvenni.)

Mit lehet szólni az utolsó két kötetről, a technikáról és az orvostudomány-mezőgaz
daságról? Talán helyesbíteni (kiegészíteni) a címeket: népszerű technika; általános egész
ségügyi és háztáji gazdálkodás. Bár nem mondanánk teljesen igazat, mert mindkét gyűjte
mény néha ennél több is: mondjuk úgy, hogy technikusi, felcseri és termelési ágazati veze
tői szinten is tájékoztat a könyvekről. (Míg azok, sajnos e területeken a leggyorsabban, el 
nem avulnak.) Mindkét kötetnek kiváló a szakokra bontott tárgymutatója.

Összegezzünk. 1020 mű a gyermekkönyvtárakba, 4147 ismeretterjesztő és 1497 
szépirodalmi mű a felnőtteknek. Ebből, -  a műveket átlagosan két kötettel számolva előt
tünk áll egy átlagon felüli házikönyvtár, mindent két példányba véve pedig kikerekedik 
egy 4000 kötetes gyermekkönyvtár és egy 22 000 kötetes eszmei felnőtt könyvtár. Egy 
hiányos könyvtár, hiszen egyelőre hiányoznak az alap-természettudományok (földtudo
mány, matematika, fizika, kémia és biológia) és az említett szociográfia és a néprajz.

Azt mondtuk, hogy a Tükör összessége egy eszmei könyvtár képét veri vissza, egy 
olyanét, ami nincsen és, -  tegyük hozzá -  ne is legyen. Ne legyen, mert a Tükör, egyene- 
nesen beszélve, mind minden ajánló jegyzék, állóképet mutat, egy rögzített pillanatot; az 
embeiségnek a könyvekben összegyűjtött közös ismerete — ha úgy tetszik a könyvtár — 
pedig egy állandóan változó, alakuló, élő tudat-jelenség. Minden korlátozás időben vagy 
térben, nyelvben vagy szintben csak egy kis szelet áttekintésére ad lehetőséget. Mire pedig 
ebből a szeletképből preparátum — megjelent könyv — lesz, addigra már történelmi emlék.

Milyen képet láthatunk tehát a Tükörben? Nagyjából az 1960—70-es évek, két év
tized magyarországi, magyar nyelvű hivatásos kiadóinak általános érdekű (közművelődési,

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



Könyvtári kis tükör;Magyar könyvek könyve 445

szépirodalmi és ismeretterjesztő) könyveit, annotációkkal értékelve és ésszerű rendbe so
rolva. Ez a könyvanyag kétségtelenül a közkönyvtárak és magánkönyvtárak alapvető épí
tőanyaga. Nem szolgálja a legkülönbözőbb szempontoktól befolyásolt egyéni érdeklődést, 
mert típusterv. Vajha olyan értéke lenne, mint a Books in print vagy a Livres disponibles 
jellegű jegyzékeknek, azaz e könyvek, -  vagy legalább az időtállóak közülük — mindig be
szerezhetőek lennének a hiányok pótlására. (Híreink szerint a Könyvértékesítő számító
gépre viszi raktári anyagát s így a szortiment szolgáltatás lényegesen javul.) Alapvető 
anyag, mondottuk, a továbbit az Új könyvek füzetei nyújtják folyamatosan, kitűzött ha
tárain belül válogatás nélkül. A leendő szerkesztők gondja, hogy vállalkoznak-e újabb, 
naprakész összefoglalók szerkesztésére. Kérdés, válasz nélkül: kihez jutnak el az Új 
Könyvek és kihez jutottak el a Kis Tükrök?

*  *  *

A Tükör sorozat betetőzésének szánhatta a KMK az összefoglaló alapkönyvtári 
jegyzéket, a Magyar könyvek könyvét. Kezdjük két észrevétellel. Az egyik mindjárt a cím. 
A szerkesztők nem érezhették a cím hangzását és ezért elhagyták a névelőt, pedig a hang
súlyossá tett jelző: A magyar könyvek könyve fejezte volna ki az összeállítás lényegét. 
(Könyvek könyve ugyanis más műfaj : írók, közéleti emberek vallanak benne olvasmánya
ikról, kedvelt könyveikről.) Időhatár is kívánkozna a cím alá: 1945 -  ? 1950 -  ?, de ez 
nem volt írható, miután — ha elvétve is -  szerepelnek művek a 20-as és 30-as évekből is. 
A másik észrevétel, hogy a szerkesztés egészében jóval pontatlanabb, mint a Tükör leg
több kötetében. Bizonytalan például, hogy kitől, miből melyik kiadást vették fel, (külön- 
bözik-e egy sokadik az előzőktől), hiányzik a revizió a régi annotációkban, amelyek meg
állapításait a kritikák vagy a használat módosította; következetlen a mutató, melynek 
szerkesztésében nem döntöttek egyértelműen a szerkesztők, összeállítók, társszerzők, az 
annotációban szereplő személyek szerepeltetéséről. Mindent összevetve a lapozgatónak az 
a véleménye alakulhat ki, hogy kapkodás és végiggondolatlanság jellemzi a szerkesztést, 
beleértve a vitatható tematikus csoportformálást is.

Ami a tartalmat illeti, akkor szólhatnánk hozzá, ha lektori feladatunk lenne, recen
zensként bele kell nyugodnunk abba, amit kaptunk. Az Előszó egy kis remekmű, mindent 
megmagyaráz okosan és előre feloldozást kér az olvasó-kritikustól és a kritikus-olvasótól. 
A feloldozás megadatik minden botlásra és vétekre: önmagukhoz hívek valának, főbenjáró 
bűn pedig nem követtetett el. Az „Extra Hungáriám non est v ita .. .” kettősen értelmezett 
elve: sem magyarra sem magyarból készült fordítások, sőt, határokon kívüli művek is csak 
mutatóba kerültek a jegyzékbe, végül is oly alapos szűrést jelentett, hogy nagyjából éteri 
tisztaságú könyvlista állt össze. A nagy szűrő után az egyes témacsoportokat még külön 
filtrálták, -  fájdalmasan aprólékos munka lehetett, -- s kialakult az előszó minden betű
jének valóban megfelelő kötet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy szüárd elvekre következe
tesen épített ajánló bibliográfia, de a használat célja teljesen bizonytalan. Igaza van az elő
szó utolsó mondatának is, hogy hittel kell remélni a hasznos felhasználást.

Nézzünk szembe három lehetőséggel. Az első, ha a Könyvek könyvét úgy fogad
nánk, mint olvasmányajánlatot, afféle alapműveltség könyveiként, vagy a művelt ember
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könyvtáraként, — szüksége is lenne ilyenre a még megmaradt könyvfaló kamaszoknak, az 
olvasási kultúra mellett kitartó ifjúságnak. De: szakbibliográfiákkal, több ismeretágban 
szakkönywekkel megrakottan és legfőképpen a tudományok és a világirodalom külföldi 
klasszikusai nélkül nyilvánvaló, hogy erre nem alkalmas.

A második lehetőség, ha úgy tekintjük, mint egy nagyobb közművelődési könyvtár 
törzsanyagjegyzékét. Ám: elfogadhatatlan a fordítások kihagyása, sok szakbibliográfia 
hiánya, számos tudományág kirívó sivársága — például a pszichológiában a híres „buda
pesti iskola” egyetlen szerzővel sincs képviselve, hiányoznak a nemzetközi értékű művé
szettörténeti monográfiák stb. stb., nem szerepelnek értékes antológiák, kihagyták az élet
mű sorozatokat és a kritikai kiadásokat. Nem állománygyarapítási céllal készült, nem is al
kalmas rá.

A harmadik, talán legrokonszenvesebb célja lehetne, ha a külföldi könyvtárak hun
garológiai gyűjtéséhez adna tanácsot. Szinte mindegyik utazó könyvtáros bosszankodott 
már azon, hogy milyen rendszertelen, hiányos és sivár még a legnevesebb gyűjtemények 
magyar anyaga is. Ekkor viszont: fel kellett volna venni elsősorban a Corvina, de a többi 
kiadó idegen nyelven kiadott könyveit is. A magyar jegyzéket kínálhatnánk magyarlakta 
területeken Európában és a tengeren túl, nem lenne nagy keletje a könyveknek. Úgy tű
nik, nem ezzel a céllal készült a könyv.

A Tükör, az az érzésünk, ebben a keretben alkalmas egy részleges lelkiismertvizsgá- 
latra, lelkitükörnek az elmúlt húsz esztendő könyvvásárlásával, ha úgy tetszik szerzemé
nyezésével való szembenézésre. A Könyvek könyve pedig kedves, értelmes játék a könyv
tárban: nekünk, hetünknek ez a 1438 mű jelenti a magyar könyvek javát; állítsd össze te 
is, csináljátok meg ti is a saját jegyzékeiteket, vessük össze, vitassuk meg, tiszteljük egy
más véleményét és a nyertes -  a magyar könyvkultúra lesz. -  A sorozat kötetei pedig egy 
korszak kedves emlékei.

MARÓT Miklós

könyve

Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
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POPRÁDY Géza: A vállalati információellátás 
medelljei. Kiad. az Országos Széchényi Könyv
tár Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont. [szerk. Sz. Nagy Lajos] Bp. OSZK-KMK, 
1985.47 p.

A füzet szerzője húsz éven át dolgozott vállalati 
műszaki könyvtárban, így minden bizonnyal a 
felhalmozott tapasztalati anyag és a tenniakarás 
késztette a vállalati könyvtártípusok tisztázásá
ra, megfogalmazására és ajánlására. A bevezető 
sorok tisztessége fölemlíti azt is, hogy előbb az 
Építésügyi Tájékoztatási Központ (ÉTK) inspi

rálta Poprádyt erre a munkára, melynek nyomán 1984-ben el is készített egy teijedelme- 
sebb tanulmányt. Az előzmény felemlítésének azért van jelentősége, mert a mecénási hát
tér az építésügyi információs igények és elképzelések szerint be is határolta a vállalkozást, 
illetve a témakört, vagyis más iparágak tapasztalatait és sajátosságait a szerző nem integrál
ta a modellképzési folyamatba.

A füzet két fő fejezetben tárgyalja a témakört, melyet a Függelék told meg eléggé 
fontos résszel. A Bevezető indoklás, alapvetés című első fejezet az alapfogalmakat értel
mezi. Szól az információkról, többféle szempont szerint csoportosítva azokat. Rögzíti, 
határozottan kinyilvánítja a könyvtár létminimumának feltételeit: legalább 1 fő könyv
táros és 1 önálló szoba teszi könyvtárrá a könyvtárat. A berendezés és felszerelés is kap 
néhány mondatot. A Modellgyüjtemény című második fejezetben a modelltípusok szere
pelnek és azok főbb jellemzői. Az öt modell a következő:

1. Erősen információigényes vállalat
1.1. Kutató-fejlesztő vállalat/intézet szakmai információs rendszere
1.2. Tervező vállalat szakmai információs rendszere
1.3. Kutató-fejlesztő (K+F) szervezetet fenntartó nagyvállalat szakmai informá

ciós rendszere
2. Termelő nagyvállalat (K+F nélkül) szakmai információs szervezete
3. Kisebb termelő vállalat szakmai információs szervezete

3.1. Kisebb termelő vállalat saját dokumentumgyűjteménnyel
3.2 Saját dokumentumgyűjteménnyel nem rendelkező kisebb termelővállalat 

információs „szervezete”
Poprády számbavétele megemlít még egy típust a ,, Vállalat integrált könyvtárral” . 

ez a különc kilóg a sorból, minthogy a cím szervezeti különbséget takar, nem pedig könyv
tári, tájékoztatási képességet és minőséget.
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A „Függelék” előbb különböző szempontok szerint csoportosítja a vállalatokat; az 
információkat, a tevékenységi köröket és a működésbe helyezendő feltételeket; ezt köve
tően a szöveges kalauzolás mellett grafikus ábrákat közöl.

Az értékelést azzal kezdjük, hogy értékes kezdeményezéssel van dolgunk a vállalati 
könyvtárak és tájékoztató szervek kialakítását illetően. A „Poprády-kútfőből” haszonnal 
meríthetnek ismeretanyagot kezdő vállalati könyvtárosok, információs szakembernek ké
szülő más szakmák képviselői és mindenekelőtt azok a vállalati vezetők, akik egy-egy vál
lalatnál felelősek a könyvtári-tájékoztatási szolgálat üzembiztos és hasznos működéséért.

Poprády munkájának talán az a gondolatsor a legfontosabb vonulata, melyben igen 
erősen figyelmeztet az önellátásra irányuló törekvések veszélyeire. Az információs straté
gia központjába a közvetítést állítja. „A lényeg a közvetítés. A tájékoztatási szervezet 
munkáját elsősorban az minősíti, hogy miképpen sikerül ezt a közvetítési feladatot 
megoldani.” (i.m.7.p.) A szerző figyelmeztetése az eredeti irodalom gyűjtésére és az 
önálló dokumentációs tevékenységre egyaránt vonatkozik. Az eredeti irodalom széles 
skálán mozgó gyűjtése vállalati könyvtárak számára eleve megoldhatatlan; a saját állomány
ra támaszkodó dokumentáció pedig túl szűkre méretezi a kitekintés látószögét. Ebben a 
nézetben csak erősíteni lehet a szerzőt, mert különösen megnehezíti ezeknek a feladatok
nak az ellátását, ha a fő termelési, kutatási profilok mellé még más határterületi vagy 
egyéb szakterületek is társulnak. Az tehát a helyes stratégia, ha a teljességet a közvetítés 
révén közelítjük.

A második fontos gondolatkör az, hogy az adott vállalatnál nem feltétlenül a 
könyvtár, vagy műszaki tájékoztató részleg az egyetlen információs szerv. Lehetnek más 
vállalati egységek is, pl. kereskedelmi, beruházási, számviteli, munkaügyi, stb. osztályok, 
főosztályok, amelyek termelik, kezelik és használják is az információkat. Poprády nagyon 
helyesen a velük való együttműködést ajánlja ahelyett, hogy a könyvtár mindenhatóságát 
erőltetné.

Apróbb hibának kell minősíteni azt a sommás megállapítást, hogy a faktografikus 
információk a szekundér feldolgozások közé tartoznak (i.m. lO.p.) Egy fém forráspont
ja, egy új vegyület képlete vagy egy aznapi piaci adat messzemenően elsődleges infor
máció.

A füzet kiadását támogatta az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöksége is. Pártoló 
szerepkörénél fogva „Függelék” cím alatt (amely második Függelék!) egy oldalnyi terje
delemben rögzítette saját álláspontját. A gondolatok sorából kiemelkedik a központi szol
gáltatások működésének hangsúlyozása éppen abban a konstellációban, hogy a vállalati 
könyvtárak közvetítő szerepvállalása gazdag és jól funkcionáló adattárak, központi nyil
vántartások és szakirodalmi gyűjtemények nélkül megreked az Ígéretnél. Tegyük hozzá, 
hogy a megbízható központi szolgáltatások hiánya újjáéleszti az autarchiát, melynek egye
nes következménye a szakszerűtlen, alacsony színvonalon mozgó szolgáltatások sokféle
sége.

A recenzió készítője akkor zárná örömmel elemző, méltató sorait, ha arról szólhat
na, hogy a vállalati könyvtárakat miként lehetne még jobban beilleszteni az országos in
formációs rendszerbe. Remélhetőleg Poprády munkájának lesz 2. kiadása, amely pótolja 
majd ezt a hiányt, vagyis belátható időn belül lesz hazai információs rendszer.

ZSIDAI József 
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TÁJÉKOZTATÓ
szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 

tartalmi és formai követelményeiről

1. Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalkozó kéziratokat 
fogad el közlésre.

2. A kéziratokat 2 példányban kettes sorközzel gépelve (30 soros, 60 leütéses oldalon) 
kéijük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
türos ábrát vagy fényképet tudunk elfogadni. A táblázatokat és az ábrákat külön 
lapon szintén két példányban kell mellékelni és helyüket a kéziratban megjelölni.

4. A kéziratok terjedelme tanulmányok esetében ne legyen több egy ívnél (21 oldal); 
a fordítások, tömörítvények, külföldi könyvtárügyi eseményekről szóló beszámo
lók 8 -10 , a könyvismertetések 4 -6  oldal terjedelemnél.

5. A tanulmányok rövid 10-15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük:ha a cikk egészé
ben ötnél kevesebb a hivatkozások száma, a forrásokat lábjegyzetben adják meg, 
egyébként a cikk végén IRODALOM vagy JEGYZETEK címszó alatt sorszám sze
rint sorolják fel. Szó szerinti idézésnél az idézett mű szerzője, címe kiadója, a kiadás 
helye, a kiadás éve és az oldalszám jelölendő meg. Folyóiratcikkre történő hivatko
zásnál a szerző nevét, a cikk címét, a folyóirat teljes nevét, az évfolyamot, a megjele
nés évét, a folyóirat számát és az oldalszámot kérjük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájárulása szükséges.

8. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer
kesztőségnek.

9. A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, munkahelyét, munkahelyi telefon
számát, lakcímét, személyi azonosító számát és azt, hogy a honoráriumot hová kéri 
átutaltatni.

Kérjük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kesztőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőség
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