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SZAKTERÜLETI KÖZPONTI KATALÓGUS AZ AGROINFORMBAN

LÁNYI ZSOLTNÉ

Már szinte közhelynek számít annak megállapítása, hogy a könyv mellett, amely 
megmaradt az alapműveltséghez tartozó ismeretek hordozójának, megnőtt a folyóiratok 
szerepe.

Az utóbbi időben a könyvtárakban a dokumentumok beszerzésének aránya is a 
folyóiratok felé tolódott el. Ennek egyik oka, hogy egy könyv megjelentetése viszonylag 
lassú folyamat, viszont a gyorsabb átfutási idejű folyóiratok révén a felhasználó is gyor
sabban jut friss információhoz, hamarabb ismerheti meg a tudományos eredményeket; 
a másik ok pedig az, hogy a folyóiratok árának jelentős emelkedését a könyvre fordított 
összegek csökkentésével lehet valamelyest ellensúlyozni.

A mezőgazdasági ágazatban néhány nagykönyvtár adatai alapján 1979-ben végzett 
vizsgálat szerint a vétel útján beszerzett könyvtári anyag 80%-a időszaki kiadvány és csak 
20%-a könyv. 1982-ben a mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtári hálózatba tartozó 
könyvtárak teljes állománygyarapítási keretük 68%-át fordították időszaki kiadványok be
szerzésére. Ez a tendencia nyomon követhető az éves jelentésekben is, amelyeket az Agro- 
inform, mint hálózati és koordinációs központ tart nyilván és összesít.

Bár — mint a fentiekből kitűnik -  az utóbbi időben a folyóiratok beszerzése került 
előtérbe, a könyvet, mint információforrást sem lehet nélkülözni. A tudományos és szak
könyvek továbbra is szerves részei a tájékoztatási rendszernek, így a mezőgazdasági és élel
miszeripari szakterületnek is. Ennek az ágazatnak a külföldi könyvekkel való ellátottságát 
vizsgáltam.

Egy információs rendszer csak akkor működhet hatékonyan, ha a feltárt és a hasz
nálóhoz eljuttatott információ mögött megfelelő dokumentumbázis áll. A világ dokumen
tumterméséből válogatni, a dokumentumbázist korszerű színvonalon tartani és az igé
nyekhez igazítani nem könnyű feladat. Az ezzel kapcsolatos problémák egyaránt jelent
keznek a szakkönyvtárak szűkebb szakterületre specializált gyarapító tevékenységében és 
az általános gyűjtőkörű könyvtárakban is. Országosan jellemző, hogy a beszerzési keret 
bővülése csak lassan követi a kiadványok áremelkedési ütemét. A megfelelő dokumentum
bázis kialakítása egyre nehezebb feladatot jelent, hiszen a vétel mellett a cserére is negatív 
hasással van az árak emelkedése és a sok országra jellemző gazdasági recesszió.

A külföldi irodalom teljességgel történő gyűjtésére még egy országos jellegű könyv
tár sem vállalkozhat. Önmagában még a legjobban ellátott könyvtár sem képes használói
nak valamennyi kérését, információs igényét kielégíteni. Ezért olyan lényeges a könyvtá
rak közötti együttműködés, vagyis, hogy a könyvtárak egymás állományára és szolgáltatá
saira támaszkodva, együttesen elégítsék ki a felhasználók igényeit.
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Ebben a koordináló tevékenységben az Agroinformon belül működő Károlyi Mihály 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár (továbbiakban QMgK) aktívan és hathatósan vesz részt.

Az Agroinform tevékenységi körének megfelelően a könyvtár főgyűjtőköre a mező- 
gazdaság, az élelmiszeripar az erdészet és az elsődleges faipar minden ágát magába foglaló 
irodalom. Mellékgyűjtőköre a főgyűjtőköréhez csatlakozó alap- és határterületi tudo
mányág szakirodalma.

Az OMgK 1955-től folyamatosan megjelenteti a beszerzett mezőgazdasági szak
könyvek jegyzékét. Az intézményi jegyzékként induló kiadvány hamarosan kibővült a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari hálózathoz tartozó könyvtárak beszerzéseivel. 1975-ben 
az Országos Széchényi Könyvtár és az Agroinform között megállapodás született a kliring- 
állomás létrehozására, vagyis, hogy az Országos Széchényi Könyvtár Központi Katalógu
sához érkezett külföldi könyvbeszerzések bejelentéseiből kiválogatják és az Agroinform- 
nak átadják a hálózatához nem tartozó egyetemek, intézetek új külföldi -- a mezőgazda
ság, növénytan, állattan, állatorvostudomány és élelmiszeripar tárgykörébe tartozó — 
könyvgyarapodásának címadatait. Ezzel a kibővített tartalommal megjelenő kiadvány a 
Külföldi Mezőgazdasági Szakkönyvek. Gyarapodási jegyzék, amely évente négyszer jele
nik meg, a szakterület országos gyarapodási jegyzéke lett és így tájékoztató tevékenysége 
is teljesebbé vált. Ezt bizonyítja az alábbi táblázat, amely bemutatja az 1981-1985 
között az OMgK által bejelentett és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvek Központi 
Katalógusától kapott cédulák mennyiségét.

Év
OMgK bejelentése 
(beküldött cédulák 

száma)

OSZK KK-tól 
kapott cédulák 

száma

Információ
gyarapodás

%-ban

1981 5 719 1 523 27
1982 5 046 880 17

1983 6 297 924 15
1984 5 626 742 13
1985 3 783 704 19

Megjegyzés:
A beküldött cédulák darabszámra, a kapott cédulák féleségre vonatkoznak. Az információgyarapodás 
százalékos kimutatása az OMgK profiljába tartozó, de állományában nem szereplő művek százalékát 
jelzi. Abban az esetben, ha olyan művek leírásait küldi meg az OSZK KKK, amelyek az állományban 
már megvannak, az információgyarapodás a könyv további lelőhely megjelölését jelenti.

A beküldött cédulaanyagból -  a kiadvány megjelenése után -  lelőhely-tájékoztatás 
célját szolgáló katalógus épül. Ha a bejelentett könyvek között nem profilba vágó művek 
vannak -  pédlául nyelvkönyvek, szépirodalom -  ezeket a kiadvány és a központi lelő
helykatalógus nem szerepelteti.

A bejelentések minősége különböző, tükrözi a jelentő könyvtáros szakmai felké
szültségét. A nagyobb könyvtárak általában a teljes bibliográfiai leírásra törekszenek, a ki
sebbek beérik az egyszerűsített formával. Az új szabvány szerinti bibliográfiai leírás köte
lező bevezetése és az Országos Széchényi Könyvtár által e tárgyban kiadott útmutató re
mélhetőleg egységesebb leírásokat fog eredményezni.
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Ha ezeket előrebocsátva, a külföldi könyvállomány alakulását az utóbbi 5 év idevo
natkozó adatainak figyelembevételével vizsgáljuk, a következő képet kapjuk:

Év

Külföldi könyvek bejelentése

OMgK mezőgazd. hálózat egyéb (OSZK KK) összesen

1981 2 567 3 393 1 523 7 483

1982 2 433 3 541 880 6 854

1983 2 195 2318 924 5 437

1984 2 563 2 674 742 5 979

1985 2 162 2 114 704 4 980

A táblázat adatainak elemzése alapján szembetűnő, hogy a külföldi szakkönyvek be
szerzése az 1981—1982-es évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka 
egyrészt a könyvek árának jelentős emelkedése, másrészt az országos import-takarékosság, 
illetve a deviza felhasználás megszigorítása. Ehhez járul még — a bevezetőben már említet
tek szerint — a szerzeményezési politika folyóiratok felé tolódása.

A Külföldi Mezőgazdasági Szakkönyvek Gyarapodási Jegyzékében közölt szakiro
dalomból néhány fontos szakterület (növénytermesztés, kertészet és szőlészet, erdészet, 
állattenyésztés, élelmiszeripar) könyvbeszerzésének az utóbbi 5 évét vizsgálva megállapít
ható, hogy
1981-ben a beszerzett 2 287 szakkönyvből 

a növénytermesztés 
a kertészet és szőlészet 
az erdészet 
az állattenyésztés 
az élelmiszeripar

1985-ben a beszerzett 1 728 szakkönyvből 
a növénytermesztés 
a kertészet és szőlészet 
az erdészet 
az állattenyésztés 
az élelmiszeripar

19,2%
19,1%
21,2%

24,1%
16,4%-ban részesül.

18,3%
18,8%
18,2%
25,3%
19,4%-ban részesül.

Megfigyelhető, hogy bár a beszerzés 1981-ről 1985-re 24%-kal csökken, a vizsgált szakte
rületek ellátottsága kiegyenlített. Ez a tudatos szerzeményezési politika eredménye, mely 
a jövőre nézve is reményekre jogosít.
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Ha az élelmiszergazdaság szakterületén az 1981—1985 évek külföldi könyvbeszerzé
seit globálisan vizsgáljuk, összehasonlítva a világon megjelenő mezőgazdasági témájú köny
vekkel, az alábbi képet kapjuk:

Év

A világon megjelenő 
mezőgazdasági szak

könyvek száma 
(Magyaroszág nélkül)

Magyarországon meg
lévő külföldi mező- 

gazdasági szakkönyvek 
száma**

%

1981 18 000 7 483 41,6

1982 18 250 6 854 37,6

1983 18 400 5 437 29,5

1984 18 540 5 979 32,5

1985 18 600 4 980 26,8

** A számokban a többespéldányok (párhuzamos beszerzések) is bennfoglaltatnak.

Az egybevetéshez az Unesco Statistical Yearbook-Ът a világ mezőgazdasági könyv
terméséről közölt számok adtak támpontot, melyek az 1980-1982 közötti évekre vonat
koznak. Ezek a becsült számok képezik az összehasonlítás alapját.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez sok, kevés, vagy elegendő, alapos tartalmi 
elemzésre lenne szükség, Az azonban lemérhető -  feltehetően az előzőekben már vázolt 
okok miatt - ,  hogy az arány állandóan csökken.

Az élelmiszergazdaság szakterületének könyvekkel való ellátásában a kliring-köz- 
ponti funkció jelentős szerepet tölt be. A könyvtárközi kölcsönzések teljesítésében a Kül
földi Mezőgazdasági Szakkönyvek Gyarapodási Jegyzék és a központi lelőhely-katalógus 
nagy segítséget nyújt.

Megállapíthatjuk, hogy minél pontosabbak az ország külföldi könyvgyarapodásáról 
készített bejelentések és az azok alapján készült szolgáltatások, annál jobb a szakterület 
információellátása. Ez csak egy az együttműködési lehetőségekből, de mutatja, hogy érde
mes a további együttműködési fomákon is munkálkodni.
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