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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

Könyvtári Figyelő 32(1986)4



396 Arató A.

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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