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AZ ORSZÁGOS ÁLLOMÁNYVÉDELMI PROGRAM

KASTALY BEATRIX

Az OKT 1983 — 1985-re szóló tervében szerepelt a hazai dokumentumbázis meg
őrzése és restaurálása helyzetének áttekintése, és a legfontosabb feladatok megha
tározására egy átfogó koncepció kidolgozása. Ennek érdekében 1983 elején az 
OKT elnöksége felkérte jelen cikk szerzőjét egy -  1984-ben tárgyalandó -  előké
szítő anyag összeállítására. 1984 őszén az OKT megalakította a 12 tagú Állomány- 
védelmi Szakbizottságot. Az előkészítő anyagot az OKT tagjai véleményezték, 
majd az ezek figyelembe vételével készített előterjesztést az OKT plénuma 1984. 
december 20-án megvitatta. Az alábbi cikk az előkészítő anyag, valamint az OKT 
plénuma elé került előterjesztés fontosabb részeit és a program kialakításának és 
megvalósításának jelenlegi helyzetét ismerteti.

A könyvtári dokumentumok -  mivel anyagi mivoltukban túlnyomórészt szerves al
kotórészekből állnak -  öregednek, ami az anyagokban a környezet hatására fellépő ké
miai, biológiai és fizikai (többnyire negatív) változások összességét jelenti. Ennek követ
keztében romlik a használhatóság (csökken a szilárdság, rugalmasság, olvashatóság).

A könyvtárakban őrzött dokumentumoknak addig kell használható állapotban 
fennmaradniuk, amíg azt a könyvtár egészére vagy annak egyes gyűjteményrészeire vonat
kozó jogszabályok előírják. Ez minden könyvtárra alapvető állományvédelmi feladatokat 
ró.

A 19. század közepéig készült és az utóbbi kb. 130 évben előállított dokumentu
mok papíranyaga alapvetően különböző, ezért károsodásuk jellege, valamint a megelőző 
és helyreállító védelem módszerei is sok tekintetben eltérőek. A (negatív) minőségi válto
zások mellett a dokumentummennyiség rohamos növekedésének is fontos szerepe van ab
ban, hogy az állományvédelem kérdései egyre fokozódó mértékben kerülnek (vagy: kelle
ne, hogy kerüljenek) előtérbe. A könyvtárak bizonyos -  az utóbbi 100-130 évben 
képződött -  gyűjteményeinek fennmaradása válik kérdésessé a papír gyorsuló pusztulása 
miatt.

Míg a 19. század közepéig megjelent könyvek és más könyvtári dokumentumok szá
mára a megfelelő raktári és használati körülmények, a szakszerű tárolás valamint a rend
szeres portalanítás és a bőrkötések konzerválása hatékony megelőző védelmet nyújtj a 
modern -  nagyrészt facsiszolattartalmú papírra nyomott -  dokumentumok károsodásá
nak megelőzésére a jó raktári és használati körülmények szükségesek, de nem elégségesek. 
Ez utóbbi papírok esetében a roncsoló hatású savak képződése elleni kémiai kezelés, a 
tartósabb anyagú másolatok készítése (a használat számára és biztonsági-megőrzési célok
ra) valamint az öregedéssel szemben ellenálló papírra való nyomtatás vagy átmásolás
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jelentheti a gyors pusztulás megelőzését. A m károsodott dokumentumok esetében meg 
kell szüntetni a károsító hatásokat (konzerválás), lehetőség szerint helyre kell állítani az 
eredetit megközelítő állapotot (restaurálás) és a dokumentumot ellenállóbbá kell tenni a 
károsító környezeti tényezőkkel szemben (konzerválás.). Ezek a feladatok eltérő módon 
jelentkeznek a régi és az újabb papírú dokumentumoknál. A könyvtárak régi állománya 
alig gyarapodó, véges mennyiség; a modern dokumentumokból általában jóval több van, 
és állandóan nő a számuk. A régi könyveknek gyakran csak a kötését kell restaurálni, a 
modern anyagnál a károsodott kötés kicserélhető, de jellemző a facsiszolattartalmú lapok 
gyengülése, törékennyé válása, amit csak kémiai kezelésekkel és a lapok egyenkénti meg
erősítésével lehet helyreállítani. A kétféle restaurálási-konzerválási igény különböző fel
készültségű és beállítottságú restaurátorokat is igényel. A régi dokumentumok helyreállí
tása egyedi módon, zömében kézi munkával történik, a hagyományos könyvkötő mester
ség magas szintű ismerete mellett pergamen, - papír - és bőrrestaurálási, valamint spe
ciális kémiai, biológiai és művészettörténeti ismereteket is feltételez. A modern doku
mentumok papírjának kémiai kezelése, a gyengült papír erősítése és (új) kötések készítése 
főleg kémiai,, biológiai, papírrestaurálási és könyvkötői ismereteket igényel; a munka 
nagymértékben mechanizálható (erre a nagy mennyiségek miatt szükség is van).

Míg a régi könyvek és más dokumentumok restaurálása kb. 50 éve kezdődött, és az 
utóbbi 20 -3 0  évben világszerte kifejlődött, a modern dokumentumok tömeges (köte
tek szétszedése nélküli) kezelésének lehetősége csak az utolsó 10-15 évben kezdett ki
bontakozni néhány országban (USA, Kanada, Franciaország, Anglia). A másolatkészítési 
módok közül a mikrofilmezést mint az eredetit helyettesítő dokumentumelőállítást az 
USA-ban és az NSZK-ban, állományvédelmi céllal -  az eredeti megőrzése mellett — 
pl. Angliában, Norvégiában, Finnországban, a Szovjetunióban, Jugoszláviában, Lengyel- 
országban, alkalmazzák.

A dokumentumok hatékony és szakszerű megelőző és helyreállító védelme csak a 
megfelelő természettudományos-technikai módszerek és eljárások alkalmazásával lehet
séges. Ezek kidolgozása céljából hoztak létre több országban (például Szovjetunió, Jugosz
lávia, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, USA), könyvtári restauráló központok
ban anyagvizsgálati-kutató-fejlesztő laboratóriumokat, amelyek vegyészeket, biológu
sokat, fizikusokat alkalmaznak. Megközelítőleg tíz éve kezdődtek és azóta terjednek 
a könyvtárak dokumentumainak mennyiségét, állapotát felmérő, a megőrzés módjait és 
eszközeit meghatározó tervező és kutatómunkák. Országos állományvédelmi tervek ké
szítésével az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában foglalkoznak, de a nemzeti 
könyvtárra vonatkozóan készült ilyen terv Franciaországban is (a terv alapján létesített 
új konzerváló központ 1983 óta működik.)

Hazai helyzetkép

A hazai könyvtári állományvédelemről -  a dokumentumok megelőző és helyre
állító állagvédelméről -  16-20 különböző típusú és nagyságú könyvtár ilyen jellegű tevé
kenységét, állapotát, gondjait megismerve, nagy általánosságban az állapítható meg, hogy
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az állagromlás megelőzése és a helyreállítás érdekében a könyvtárak többsége nem tesz 
annyit, amennyit tehetne. Ennek a könyvtárakon belül és kívül is vannak okai, amelyek 
között talán a legfontosabbak a következők.

-  A könyvtárak vezetőiben és a gyűjteménykezelő könyvtárosokban -  részben a 
kellő ismeretek hiánya miatt -  nem tudatosult kellő mértékben a megelőző véde
lem elmulasztásának és a szakszerű helyreállítás hiányának súlyos következménye. . 
De az is megállapítható, hogy a hasonló helyzetben lévő könyvtárak között nagy el
térések mutatkoznak az állományvédelmet illetően, ami a könyvtárvezetés eltérő 
szemléletét, hozzáértését mutatja, és ennek következtében e munkákat könytáran- 
ként másként és másként rangsorolják.
-  Nem minden könyvtárban ismerik a vezetők és az illetékes munkatársak az állo
mányvédelem követelményeit, lehetőségeit, alkalmazható eszközeit.
-  Kétségtelen, hogy a legtöbb, ilyen gonddal küszködő könyvtár megfelelő anyagi 
alapok hiányában nem tud kielégítő raktárakat és azokban a könyvek számára 
optimális feltételeket létesíteni; kevés az a pénz is, amit köttetésre, restaurálásra, 
mikrofilmezésre vagy más jellegű védelemre fordíthatnak.
Az előterjesztés készítése során (1983-ban) meglátogatott könyvtárak a követke

zők voltak: OSZK, MTA Központi Könyvtár, Országgyűlési Könyvtár, Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, OPKM, OMIKK, ELTE Központi Könyvtár, KLTE Központi Könyvtár, 
MKKE Központi Könyvtára, JATE Központi Könyvtár, Somogyi Könyvtár, Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Hajdú-Bihar Megyei Könyv
tár, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, a győri és a szombathelyi egy
házmegyei könyvtárak valamint az Evangélikus Gyűjteményi Központ könyvtára. Akkor 
ezek közül hét könyvtárnak a legsúlyosabb problémái közé tartozott, hogy állományuk 
kisebb-nagyobb részét nedves, nem, vagy alig szellőztethető, az ott húzódó víz, - szenny
víz - vagy fűtéscsövek miatt állandóan beázással fenyegető (és időről-időre beázó) pin
ceraktárakban kényszerültek tárolni. Ezekben a helyiségekben a könyvraktározás előírt 
körülményei nem alakíthatók ki (illetve csak nagy anyagi áldozatok árán lennének kiala
kíthatók), és a minimális könyvvédelem is alig biztosítható. Azóta a helyzet a fentiek kö
zül egyes helyeken javult, de a közben megkezdett állományvédelmi felmérés visszaérkező 
kérdőívei alapján állítható, hogy más könyvtáraknál viszont rosszabbodott. Míg a megfe
lelő raktárhelyiségek megszerzése nemcsak a könyvtárakon múlik, a raktárak és a köny
vek tisztántartása nagyrészt megoldható lenne a meglévő eszközökkel. Ennek ellenére a 
meglátogatott állami könyvtáraknak csak mintegy harmadában végeztettek rendszeres 
könyvportalanítást, kifejezetten erre a munkára alkalmazott személyekkel: takarítókkal 
vagy külön díjazásért a raktárosokkal. A bőrkötések konzerváló gondozását mindössze 
két könyvtárban, ott is csak az állomány egyes kisebb részein végezték rendszeresen. A 
régi könyvtárépületekben lévő raktárhelyiségek a központi fűtés következtében télen ál
talában melegebbek a kelleténél, és túlságosan szárazak. Hőmérő és légnedvességmérő 
készülék kevés van, fűtésszabályozást és levegőnedvesítést alig alkalmaznak.

A kötés nélküli, vékony vagy nem könyvformájú dokumentumok (hírlapok, plaká
tok, grafikák, térképek, kisnyomtatványok, filmek, fényképek stb.) védelmére, tárolásuk 
módjára nem alakult ki egységes, jó gyakorlat. Van, ahol zárt tékákat, dobozokat, boríté-

Könyvtári Figyelő 1987/1.sz. (2)
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kokat használnak, a nagyméretű lapokat fektetve helyezik el, és a mikrofilm-negatívokat 
légkondicionált archívumban tárolják (OSZK). Máshol a saját vagy külső könyvkötészet
ben előállított dobozokat és nyitott tékákat használják, de sok helyen látható a rossz 
papíron lévő, vékony, kötés nélküli dokumentumok óriási mennyisége a kötött könyvek 
között elszórva vagy csomókban, szakadtán, szétesve, sérülve és további károsodásnak ki
téve.

A megelőzésként alkalmazott könyvkötés az új könyvek bekötését jelenti; ezt a 
munkát részben a könyvtárak saját kötészete, részben -  elsősorban a budapesti könyvtá
rak esetében -  külső cég végzi, és a könyvtári kötészet kapacitását inkább a helyreállító 
kötésre fordítják (FSZEK, OSZK). Az új kötések színvonala meglehetősen sokféle, a 
könyvkötők képzettségétől, igényességétől és a könyvtárosok igényeitől függően. Buda
pesten a könyvtári kötészetekben dolgozók zöme szakmunkás, vidéken 60-70%-uk. Az 
érettségizett könyvkötő szakmunkások aránya -  az OSZK kivételével — általában kicsi, 
alig 10%.

A helyreállító védelem két formája — a használt könyvek kötése és restaurálása -  
valójában csak a könyv értékétől és állapotától függően megválasztott módszerekben kü
lönbözik egymástól. Gyakran azonban -  elsősorban a könyvtár számára fontos, de meg
rongálódott papírú modern könyvek, hírlapok esetében -  a bekötés vagy űjrakötés nem 
lehetséges a papír konzerválása és restaurálása nélkül, és az új kötés elkészítése vagy az ere
deti kötés helyreállítása sem csak egy közönséges könyvkötést jelent. Tehát a használt 
könyvek kötése sokszor restaurálással jár együtt, illetve kellene, hogy együtt járjon. Mivel 
a megyei könyvtárakban és az országos szakkönyvtárakban mindenhol van muzeális vagy 
legalább megőrzendő állományrész, fontos kérdés, hogy a régebbi 18-20. századi)esetleg 
sérült könyveket hogyan tudják bekötni, illetve kötésüket kijavítani a kötészetekben. A 
meglátogatott könyvkötészetek között kevés volt, ahol a sérült papírt elfogadhatóan ki 
tudják javítani,és ahol a kötés, illetve a könyv eredeti jellegét meg tudják őrizni az új kö
tésben is. A könyvtárosok részéről több helyen megfogalmazódott az igény ilyen kötések 
készítésére, a könyvkötők felkészültsége ezt azonban általában nem teszi lehetővé, de aka
dályozza ezt a szükséges anyagok beszerzésének a nehézsége is. A könyvkötés jó minősé
gének nemcsak az eredeti jelleg megőrzésében, hanem a kötés szerkezetének stabilitásában 
is jelentkeznie kellene az erre való tudatos törekvéssel azonban csak néhány könyvtárban 
találkoztunk. A szortiment könyvkötőképzés mai alacsony színvonala (illetve ennek nem 
létezése) miatt a könyvtárakban dolgozó könyvkötők számára külön, speciálisan a könyv
tári igényekre szóló továbbképző tanfolyamokra van szükség. (1984-85-ben a KMK és az 
OSZK 16, könyvtárban dolgozó könyvkötő részére szervezett egy ilyen tanfolyamot, de 
nem tudjuk, hogy a résztvevők milyen mértékben tudták a tanultakat saját műhelyükben 
alkalmazni, illetve a többieknek átadni.) A minőségi munka követelménye ellen szól az 
is, hogy a kötészetekre igen nagy mennyiségi nyomás nehezedik, és szoros normák szerint 
dolgoznak. A létszámhoz képest -  főleg a megyei könyvtárakban -  igen sok könyvet 
kötnek be, gyakran gyenge minőségben. Ezeket a kötészeteket terheli meg a saját kiad
ványok sokszor évente több tízezres kötése is. A könyvkötészetek közül a törékeny lapo
kat az OSZK-ban laminálással^az Országgyűlési Könyvtárban — egyes esetekben — japán
papír felkasírozásával erősítik, máshol -  a látott kötészetekben — ilyen munkát nem 
végeztek.
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A kódexek, ősnyomtatványok, régi nyomtatványok, kéziratok, térképek és a 
modern dokumentumok restaurálását a könyvtárak közül jelenleg saját, belső restauráló 
műhelyeiben csak az OSZK végzi. Néhány más könyvtárnak (FSZEK, Somogyi Könyvtár) 
is van egy-egy restaurátora, akik a könyvkötészetben dolgoznak, és néhány könyvtár 
(Országgyűlési Könyvtár, MTA Központi Könyvtár, OPKM, Somogyi Könyvtár) egy-egy 
könyvkötőjének vagy könyvtárosának restaurátorrá képzése is folyik. Ezek a könyvtárak 
a jövőben szeretnének kislétszámű restauráló műhelyt létesíteni, vagy a könyvkötészeten 
belül erre a célra helyet elkülöníteni. Sok könyvtár igényelne nagy restaurátor-kapacitást, 
de lehetőségük saját műhely létesítésére nincs. Egyes könyvtárak évente néhány kötetet 
külső restaurátorral állíttatnak helyre.

1966-ban készített Tombor Tibor tervezetet országos könyvegészségügyi laborató
rium létesítésére. Az OSZK 1974-ben két státust kapott az egyházi könyvtárak számára 
történő restaurálásra; tíz év alatt a két restaurátor összesen 332 egységet (közte 81 
kódexet) restaurált az egyházi könyvtárak legértékesebb állományából. 1983-ban az 
OSZK hét főre növelhette a más könyvtárak számára dolgozó restaurátorok számát, így 
tulajdonképpen létrejött az országos könyvegészségügyi laboratórium. Ennek működését 
egészíti ki az 1981-re három vegyészből kialakult csoport, amely országosan egyedülálló 
a könyv- és papírrestaurálás területén. Ez a csoport, a műhelyek restaurátoraival együtt, 
eddigi kutató-fejlesztő munkája során több új anyagot, eljárást vizsgált meg és minősített, 
új módszereket dolgozott ki, és eredményeiket előadások, publikációk révén tették köz
kinccsé. Az OSZK-ban dolgozó restaurátorok és vegyészek összlétszáma 24 fő.

Az állományvédelem lehetőségei

A modern papír pusztulásának lassítására szolgál, ha a kedvezőtlen összetételű, sava- 
sodásra hajlamos papírt a könyvtárba való bekerülés után hamarosan, mielőtt még a rom
lási folyamat elindulna; kémiailag kezelik. Ilyen kezelést Magyarországon még sehol sem 
végeznek. Ennél hatékonyabb, és valószínűleg olcsóbb is, ha a papír összetételét még a pa
pírgyárban megváltoztatják úgy, hogy a savak képződését elősegítő anyagok helyett sem
leges vagy enyhén lúgos anyagokat használnak. Ilyen kísérletek, az OSZK kezdeményezé
sére és közreműködésével, folynak a diósgyőri papírgyárban.

Az eredeti dokumentumokat lehet védeni, ha helyettük másolatukat használják 
az olvasók. Az állományvédelmi célú másolatkészítés legfontosabb formái a tekercs-mik
rofilmezés és a mikrofilmlap készítés. A hazai könyvtári állományvédelem eddigi legna
gyobb szabású munkálata az OSZK-ban 1969 óta folyó országos (magyar) hírlap-mikrofil- 
mezési program. Emelett az OSZK egyes különgyűjteményeinek bizonyos állományrészei is 
mikrofilmre kerültek már, és a folyóiratok mikrofilmlapra vétele is folyik. A régi értékek 
(kéziratok, ősnyomtatványok, RMK) mikrofilmezését az MTA Központi Könyvtára vég
zi, saját állománya mellett az ELTE Központi Könyvtára és az egyházi könyvtárak 
állományából is. Az OMIKK az Országgyűlési Könyvtár számára mikrofilmlapra vesz 
egyes, parlamenti anyagokat. Vidéken a JATE és a KLTE Központi Könyvtára foglalko
zik mikrofilmezéssel, főleg hírlapok tekintetében. Jelentős az OSZK hírlap-mikrofilm 
szolgáltatása, amit az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak helyismereti gyűj
teményei számára nyújt.
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Az eddigiekben vázolt megelőző és helyreállító védelmi módszerek kombinált 
alkalmazásával lehet a könyvtári dokumentumok fennmaradását a megőrzési kötelezettség 
által megszabott ideig biztosítani. Ez különböző szintű intézkedéseket jelent a nem tartós 
megőrzésű, a végleges megőrzésű és a muzeális dokumentumok esetében. Ahhoz, hogy or
szágos állományvédelmi program készülhessen, fel kell mérni a könyvtári gyűjtemények 
megoszlását ezek között a kategóriák között, és meg kell állapítani, hogy ezek a mennyi
ségek müyen jellegű állományvédelmi intézkedéseket igényelnek. A megfelelő raktári kö
rülmények kialakítása, az eredeti dokumentumok szakszerű kezelése és/vagy másolatokkal 
való helyettesítése mellett a programnak a könyvtári állományvédelem általánosabb, elvi 
és a könyvtári munka más területeivel összefüggő kérdéseit is tekintetbe kell vennie. Ezen 
összefüggések felismerése, kidolgozása, az adódó következtetések levonása és a szükséges 
gyakorlati lépések megtétele nélkül az állományvédelem továbbra is a könyvtári munká
nak egy meglehetősen elkülönülő, főleg technikai és gazdasági területnek tekintett része 
lesz. Dyen, az állományvédelemmel összefüggő, könyvtárosok által kidolgozandó kérdé
seknek tartom az alábbiakat:

— Állomány építés; az országos gyűjtőköri megoszlás és az állományvédelem (lehet
séges kívánatos) összefüggései; a beszerzésre és az állományvédelemre fordított összegek 
optimális arányának meghatározása.

— A könyvtárak együttműködési lehetőségei az ország könyvtári dokumentumállo
mányának megőrzése érdekében a gyarapítás, feldolgozás, raktározás, használat, másolat- 
készítés, állományvédelmi mikrofilmezés, kötés, restaurálás, a restaurálás területén folyó 
kutatás-fejlesztés terén.

— Az állomány őrzésének biztonsági-vagyonvédelmi követelményei és gyakorlatilag 
alkalmazható módjai; a nyilvántartás, ellenőrzés, revízió, a lopás, tűz és víz elleni védelem.

— Az állományból való kivonás állományvédelmi funkciói.
— A különféle állományvédelmi módok alkalmazásának elvi kérdései (mit, miért, 

meddig, hogyan védjünk).
— Az eredeti dokumentumok kezelésének legmegfelelőbb módjai a raktári, olvasó- 

szolgálati, könyvtárközi kölcsönzési stb. könyvtári munkában és a reprográfiai eljárások 
alkalmazása során, az állomány védelme érdekében.

— A másolatok használtatásának szabályozása, az eredeti védelme érdekében.
— A mikroformájú kiadványok és a modern információtároló eszközök (pl. optikai 

lemez) állományvédelmi szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása.
— A reprint és fakszimile kiadások tervezése és szerepük az állományvédelemben.
— Az állományvédelemmel kapcsolatos ismeretek és információk terjesztése: 

raktárosok, könyvtárosok, könyvkötők és restaurátorok állományvédelmi célú képzése és 
továbbképzése; segédletek, kézikönyvek, cikkek, tanulmányok, bibliográfiák készítése és 
publikálása.
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Az Állományvédelmi Szakbizottság tervei

1. Raktári körülmények, a dokumentumok raktározása

A raktározási gondok megoldása általában meghaladja egy-egy könyvtár lehetősé
geit, ezért felügyeleti, súlyosabb esetekben központi anyagi juttatásra szorulnak. A török
bálinti tároló könyvtár sokat segített a benne helyet kapó könyvtárak állományvédelmi 
helyzetén is, és példája nyomán más könyvtárak számára is hasonló, pl. megyei tároló 
könyvtárak létesítése lehet az egyik megoldás.

Igen fontos lenne, hogy ahol távlatilag érdemes, a rossz raktári körülményeket a 
megfelelő műszaki megoldásokkal szüntessék meg; létesítsenek a legértékesebb állomány- 
részek számára külön - jo b b  körülményeket nyújtó-raktártereket; nyújtsanak anyagi se
gítséget a nagy, elhanyagolt, értékes gyűjtemények egyszeri kitakarítására és konzerváló 
kezelésére (ezután a könyvtár saját erőből, szakaszosan végezhetné a takarítást és konzer
válást):

A könyvraktárak klimatikus és fényviszonyainak felmérésére, minősítésére és a te
endők meghatározására szakembereket kell igénybevenni.

A központilag megoldandó gyártási, anyagelőállítási feladatok a következők: a bőr
kötések tisztításához és konzerválásához használatos anyagok készítése, a könyvtári táro
lóeszközök savmentes anyagainak előállítása és a tárolóeszközök elkészítése.

2. A könyvtárak köttetési kapacitása és a kötések minősége

A könyvek bekötésével kapcsolatos teendők három területen jelentkeznek:
-  a köttetéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása;
-  a belső kötési kapacitás növelése;
-  a külső köttetési Kapacitás növelése.
Mivel a könyvtárak kötési igényei speciálisak lehetnek és ezen igényeket jelenleg mi

nőségileg alig elégítik ki az igénybevehető kötészetek, szükséges, hogy létesüljön néhány, 
a könyvtárak számára dolgozó könyvkötészet, Budapesten és vidéken is. Azonban mind a 
könyvtárij mind a létesítendő központi kötészeteknek szortiment könyvkötőkre volna 
szükségük, a már dolgozó könyvtári könyvkötőket pedig nagyobb számban kell speciális 
továbbképzésben részesíteni.

Könyvtártípusonként meg kell fogalmazni a könyvtári kötések szakmai követelmé
nyeit, és ezeknek alapján újra megállapítani a kötészeti normákat. A külső kötészeteknek 
szóló, egységes kötészeti előírásokat is ki kell dolgozni a könyvtárak számára, valamint 
összeállítani azon szövetkezetek, gmk-k, kisiparosok stb. jegyzékét, akiknek könyvkötési 
munkája szakmailag ajánlható.

3. A gyorsan pusztuló (savasodó) dokumentumok megelőző védelme

Amíg a napi- és hetilapok kötelespéldányainak, valamint a fontos könyveknek öre
gedésálló papírra való nyomtatása megvalósul, kívánatos, hogy a gyorsan romló dokumen
tumokat még ép állapotukban mikrofilmre vegyék. Ehhez megfelelő, központi mikrofil
mező kapacitások szükségesek.
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A jóminőségű, kémiailag stabil anyagok könyvkötési, restaurálási és tárolási célú 
használata a megelőzés fontos eszköze. Magyarországon ilyen papírokat és műanyagokat 
jelenleg szinte egyáltalán nem gyártanak. 1985-ben könyvtári, levéltári és múzeumi res
taurátorok felmérték a közgyűjtemények igényét savmentes, jóminőségű papírokra és kar
tonokra, és megállapodtak ezek gyártásáról a Diósgyőri Papírgyárral. A gyártásra 1986- 
ban valószínűleg sor került. A hazailag semmiképpen sem gyártható, import anyagok beho
zatalát -  ha az OSZK-n kívül máshol is alakulnak restauráló műhelyek -  a könyvtárak 
(még inkább: a közgyűjtemények) között össze kell hangolni és központilag végezni. 
A központi rendelést, átvételt, szétosztást egy erre alkalmas intézménynek vagy vállalat
nak kellene végeznie.

4. A z állományvédelmi és állománykiegészítő mikrofilmezés területén jelentkező teendők

Új mikrofilmlaboratóriumok felállítása és működtetése, a mikrofilmek készítése, 
feldolgozása, raktározása igen költséges, munkaigényes és speciális szakértelmet igénylő 
munka. Ezért lehetőleg csak (regionális) központokban kellene ilyeneket létesíteni, 
egyébként pedig -  az országos hálózat kialakítása és a technikai feltételek biztosítása 
után -  a tevékenység felosztása, összehangolása, a mikrofilmekről való tájékoztatás és a 
másolatkészítő szolgáltatás kifejlesztése volna fontos.

5. Helyreállító védelem (újrakötés, kötés- és lapjavítás, restaurálás)

A használt, rongálódott könyvek kötésére nézve nincsenek szakmailag megalapo
zott, egyértelmű, kötelező előírások és a szoros -  új könyvekre megállapított — normák 
nem teszik lehetővé a legtöbb könyvtári kötészetben, hogy ezt a munkát jó minőségben 
végezzék. A használt könyvek szakmailag helyes javítása és kötése a jelenleg oktatott 
könyvkötői ismereteket általában meghaladja. Központi műhelyben ilyen munkát az 
országban nem végeznek, megfelelő kisiparost is ritkán lehet találni. A létesítendő könyv
tári célú kötészeteknek erre is alkalmasaknak kell lenniük. Az itt dolgozók számára speci
ális könyvkötő-továbbképzésre van szükség.

Az ÖSZK-ban működő, országos feladatkört ellátó restauráló műhely funkcióit egy 
bizottságnak meg kell határoznia, és tervet kell készítenie, amely szerint a könyvtárak ide 
küldhetnek restaurálandó anyagot. A központi műhely funkciói közé tartozhat pl.: szak
értői véleményadás állományvédelmi kérdésekben, a központi anyagellátás egyes terüle
teinek szervezése, konzerváló és restauráló segédanyagok készítése, oktatás, gyakornokok 
képzése (minderre már eddig is volt példa). A kutató-fejlesztő munkát végző vegyészek 
csoportját szükséges kiegészíteni biológussal és papírmérnökkel^ és meg kell teremteni a 
kutató munka alapvető körülményeit (önálló hely, felszerelés bővítése stb.). Az OSZK 
központi restaurátor szerepköre mellett — annak kis kapacitása miatt — nagy igény mutat
kozik további, több könyvtár számára dolgozó restauráló műhelyekre, Budapesten és vi
déken egyaránt. Ez jelentős anyagi beruházást és kellőszámú, szakképzett restaurátort 
igényel. Az öt éve működő középfokú könyvrestaurátor képzés pillanatnyilag csak esti ta
gozatú szakközépiskolában folytatható és csak Budapesten. Az Állományvédelmi Szakbi
zottság egyik feladata lesz az is, hogy kialakítson egy elképzelést a vidéki könyvkötők 
restaurátorrá képzésére vagy a más módon való restaurátorképzésre. 1986-87-ben két új
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képzési forma valósulhat meg valószínűleg: könyvkötő kisiparosok egy csoportja számára 
restaurátorképző tanfolyam indítása, valamint a Soros-Alapítvány támogatásával tanmű
hely létesítése 15—20 új restaurátor kiképzésére. A műhely az egyházi könyvtárak szá
mára fog restaurálni»

6. Egyéb, központilag ellátandó feladatok

Nagy igény van az állományvédelemmel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalomra. 
A könyvtári szaksajtóban ezeknek a kérdéseknek nagyobb teret kellene szentelni, és szük
ség lenne arra is, hogy a könyvtárosok a témával behatóbban foglalkozzanak, 1986-ban 
megjelent az OSZK-KMK kiadásában a Könyvtári állományok védelme és megóvása c. 
segédlet, és néhány éven belül állományvédelmi segédkönyvet is szándékozik a KMK ki
adni. Szükség volna a könyvtári könyvkötés és restaurálás tankönyvként használható ké
zikönyvének megírására is.

A könyvtárosok képzésében és továbbképzésében nagyobb teret kell szentelni az 
állomány fizikai védelmének, kezelésének a könyvtári munka és az állományvédelem sok
oldalú kapcsolatával összefüggő kérdéseknek. A különböző könyvtárosképző intézetek és 
tanfolyamok tananyagának ilyen jellegű kiegészítésére az Állományvédelmi Szakbizottság 
tesz majd javaslatot. Meg kell vizsgálni a szortiment könyvkötők képzésének, valamint a 
nappali tagozatú, közép- és felsőfokú, könyv- és papírrestaurátorok képzésének lehető
ségét.

Az Állományvédelmi Szakbizottság 1985-ben elkészítette és eljuttatta mintegy 
140 könyvtárba az állomány összetételére, elhelyezési körülményeire, mennyiségére és 
állapotára valamint az állományvédelem jelenleg alkalmazott formáira vonatkozó kérdé
seket tartalmazó kérdőíveket. A könyvtárak elvégzik az állományvédelmi felmérést; ez 
vélhetőleg nemcsak az országos program elkészítéséhez, hanem a könyvtárak saját állo
mányvédelmi tervéhez is jó alapot fog szolgáltatni,

A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA (Bécs, 1986. április 7-10.)

AJÁNLÁSAI*

A konferencia
1. annak tudatában, hogy óriási szükség van a könyvtári dokumentumok védelmét célzó sürgős 

konzerválási intézkedésekre, amelyek szükségességét a konferencia résztvevői -  beleértve a 
fejlődő országokból érkezetteket is -  megerősítették,

2. figyelembe véve a nemzeti könyvtárak, s más szakmai csoportosulások képviselőinek vélemé
nyét, amely szerint a könyvtári dokumentumok mind visszamenőleges, mind jövőbeli megőrzése 
és konzerválása kívánalmainak csak a nemzeti és nemzetközi erőfeszítések kombinálásával lehet 
megfelelni.

* Az IFLA Journal (12.vol. 1986. 3.no. 241-242.p.) International conference on preservation of li
brary materials. Vienna, 7 -10 . April 1986. Recommendation c. közleményének fordítása.


