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KITEKINTÉS
KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK ÉS INFORMÁCIÓS
INTÉZMÉNYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE EURÓPÁBAN
DIETER SCHMIDMAIER
Munkám során kezembe került Fogarassy Miklós cikke, amely a könyvtárak, levél
tárak, múzeumok együttműködéséről szólt (
Figyelő. 1983. 5.sz. 525-528.p.).
Ez adta az indíttatást, hogy két nemzetközi konferenciáról, amelyeken szerencsém volt
részt venni, tájékoztassam e lap olvasóit és néhány gondolatot az általam oly fontosnak
tartott kérdésről, az együttműködésről elmondjak.
Az IFLA, ICA és a FID 1985. októberében közös szakértői tanácskozást tartottak.
Ezen a tanácskozáson az IFLA meghívására és megbízásából lehettem jelen és Adam Hős
sel együtt képviseltük a szocialista országokat.
A budapesti Kulturális Fórumon 1985 október-novemberében országom képviselő
jeként egy kisegítő munkacsoportban vettem részt.
Mindkét rendezvény új szempontokat is nyújt a könyvtárak, levéltárak, múzeumok
és információs intézmények — mint jelentős kulturális intézmények — együttműködésé
hez.
1985. IFLA/ICA/FID konferencia Veldhovenben

1985.
október 13—16-ig a Koningshof Veldhoven (Hollandia) kongresszusi k
pontjában szakértői találkozást szerveztek, melyet a FID, ICA, és IFLA, valamint a hol
land Művelődésügyi Minisztérium támogatott. A szemináriumok tárgya az a kísérlet volt,
hogy fenti három nemzetközi szervezet központi programjait vitassák meg, és a különbö
ző szakmai csoportok képviselői között tapasztalatokat cseréljenek.
14 országból, 21 szakember, 3 munkacsoportban tanácskozott. A FID, mint az
információ és dokumentáció nemzetközi szervezete, vitára bocsájtotta A tudományos és
műszaki információ, az ipari információ és az üzleti eredmények című tervezetet. Az ICA,
mint a levéltárügy nemzetközi szervezete a Gépesítés című tervezetét kívánta megvitatni,
az IFLA, mint a könyvtárügy nemzetközi szervezete г Megőrzés és konzerválás című prog
ramját nyújtotta be. A témából is kitűnik, hogy milyen fontos az információs szakembe
rek, levéltárosok és könyvtárosok találkozója. Hogy erre csak egy példát hozzak: a levél
tárügy gépesítése és a múlt kulturális javainak megőrzése érdekében.
A plenáris ülésen először a megvitatandó központi programokat ismertették, az
eredményeket és a fejlesztési tendenciákat tették láthatóvá és a szakértői tanácskozás
számára szabták meg a munkafeltételeket. A befejező plenáris ülésen a három munkacso
port kezdeti eredményeit ismertették és javaslatokat tettek a lehetséges további közös
lépésekre.
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Jelen cikk szerzője az IFLA megbízásából a III. munkacsoportban vett részt. Ez a
munkacsoport a tudományos—műszaki információk kérdéseivel és azoknak az iparhoz
való kapcsolataival foglalkozott. R. Launo (Finnország) a FID képviselője vezetésével, a
konstruktívan irányított vitában három célt jelöltek meg:
1. Megtalálni azokat az utakat, amelyek a levéltárak, könyvtárak és információs in
tézmények közötti szorosabb együttműködést teszik lehetővé.
2. A gyűjteményeket rendszeresen fejleszteni és lehetőségeket találni arra, hogy a
különböző információs forrásokat egyértelműen osszák szét a levéltárak, könyvtárak és
információs intézmények között.
3. A forrásokat közösen értékelni és a felhasználókat megtanítani arra, hogy a levél
tárak, könyvtárak és információs intézmények szolgáltatásait minél hatékonyabban
tudják használni.
A vita végén megállapították, hogy a levéltárak, könyvtárak és információs intézmé
nyek számára készült közös tervezetek az információáramlás jobb csatornarendszerének a
kiépítését, az információk jobb elosztásait és a munkatársak és felhasználók oktatását tar
talmazzák.
A tanácskozás végén elfogadták A z ipar információs rendszerének tökéletesítése, a
könyvtárak, levéltárak és információs intézmények munkájának összehangolása révén
című előterjesztést, amely tartalmazza:
- Szervezeti modell létrehozása a levéltár, könyvtár és információs intézmény fel
adatai számára, egy közepes nagyságú és egy nagy üzem példáján.
- A levéltárak felelőssége az iparban a beszerzés, tárolás, selejtezés és a nyom tatott
információs források közvetítése tekintetében.
- Az osztályozás és indexelési módszerek alkalmazása az archívális anyagok terü
letén. Ez része az információforrások feltárásának a tudományos—műszaki infor
máció számára.
- A levéltárak feladata az iparban, az üzemekben létrejött „szürke irodalom5’ egyes
típusainak kezelésénél.
Ezeket az ajánlásokat átadták a három rendező szervezet vezetői grémiumának. Ha
sonló formában történt ez a másik két munkacsoportnál is. Az 1. munkacsoport (Megőr
zés és konzerválás) A Wysocki (Lengyelország), vezetése alatt a következő ajánlásokat tet
te:
- A kulturális javak megőrzésére és konzerválására irányuló nemzeti törekvések
összegyűjtése és jegyzék formájában történő megjelentetése.
- Tanulmányok folytatása a restauráló szakemberek tanfolyamának megvalósítá
sához.
- Tanulmányok készítése a „tömeges-konzerváló” technika számára.
- Kutatások folytatása a penész és doh ellenőrzésére a könyvtárakban és levéltá
rakban.
- Egy többnyelvű terminológiai szótár kiadása.
- Nemzetközi normatívák kidolgozása a kulturális javak kezeléséhez és megőrzésé
hez.
- Tanulmányok készítése a nem hagyományos dokumentumok (pl. magnetofon
szalagok és optikai lemezek stb.) kezeléséhez és konzerválásához.
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A 2. munkacsoport (Gépesítés) W. Buchmann (Német Szövetségi Köztársaság) vezetése
alatt és az ICA megbízásából a következőket terjesztette be:
— A kölcsönös információáramlás javításához terveket, szabályokat, szabványokat
és terminológiai kiadványokat kell létrehozni.
— Közös ICA/FID/IFLA szemináriumot kell rendezni a gépesítés kérdéséről.
— Közös javaslatokat kell beterjeszteni a videotechnika számára.
Valamennyi munkacsoport hangsúlyozza az Unesco jelentőségét és bevonásának fontossá
gát a tervezetek elkészítésébe.
Kulturális Fórum, Budapest
Mint ismeretes a madridi Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet meg
egyezett a kulturális együttműködés fejlesztésének szükségességében. A Záróokmány
- amelyet 35 ország írt alá - ezzel foglalkozó része így fejeződik be: „A magyar kor
mány meghívására 1985 október 15-i kezdettel Budapesten Kulturális Fórumot rendez
nek. A Fórumon a résztvevő országok kulturális életének vezető személyiségei jelennek
majd meg. A Fórum a kultúra különböző területein létrehozott alkotásokkal, a széles
körű együttműködéssel, a kapcsolatok erősítésével és kibővítésével kíván foglalkozni”
(Nem hivatalos fordítás) A résztvevők megállapodtak abban, hogy a megnyitás után a kul
turális problémákról négy munkacsoportban fognak tanácskozni:
1. Képzőművészet és iparművészet (festészet, grafika, művészi fotók, szobrászat,
formatervezés műemlékvédelem)
2. Előadóművészetek (színház, tánc, népművészet, zene, film, tömegkommuni
káció)
3. Irodalom (könyvkiadás, a fordítás kérdése, különösen a kis nyelvek irodalmának
megismertetésével kapcsolatos porblémákra)
4. Kölcsönös kulturális ismeretek (kutatás a művészet, a kultúra és a közművelődés
területén; a nemzetiségek kultúrájának ápolása)
Mivel a Könyvtári Figyelő olvasói előtt is ismert a Fórum munkája én csak röviden
szeretnék foglalkozni a 4. munkacsoport feladataival, ahol a 112 előterjesztésből 35 utalt
többé-kevésbé a könyvtárügyre, illetve a kérdés ilyen aspektusára is.
1. Témakör
Az IFLA két magprogramjából, az UBC-ből és TDF-ből (egyetemes bibliográfiai
számbavétel, ill. határokat átszelő adatáramlás) kiindulva megállapítható, hogy az Európai
Biztonsági és Együttműködési értekezlet a nemzeti és nemzetközi irodalom hozzáférhető
ségének biztosításán fáradozik. A felvételre kerülő adatokat a nemzetközi szabályokhoz
és szabványokhoz igazítva kell kezelni, hogy az adatcserét lehetővé tegye. Biztosítani kell
a nemzeti bibliográfiákban szereplő címekhez való hozzáférhetőséget is. A nemzeti bibli
ográfiáknak a nagyobb tudományos könyvtárakban rendelkezésre kell állniuk.
2. Témakör
Az IFLA UAP (dokumentumok egyetemes hozzáférhetősége) programjából kiin
dulva, javítani kell az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet országaiban az
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információhoz való hozzáférést. Jobban ki kell használni a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzést és a dokumentumok cseréjét. Az új technikai eszközök alkalmazásának is ezt a
célkitűzést kell szolgálnia és meggyorsítania. Itt nagyobb mértékben érdemel figyelmet a
„szürke irodalom” kölcsönzése és hozzáférhetősége.
3. Témakör
Az IFLA PAC (állományvédelem és konzerválás) programjából kiindulva nagyobb
figyelmet kell szentelni a kulturális örökség emlékeinek megőrzésére. Ezen örökség fontos
közvetítői a könyvtárak. A központi kérdések e tárgyban a tömeges méretekben megol
dott mikrofilmezés, illetve a savmentes papírok alkalmazása. Figyelmet érdemelnek a
régi híres gyűjtemények könyvállományai, amelyeknek nagyobb népszerűséget, jobb pro
pagandát kellene adni.
4. Témakör
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet országaiban nemzetközi
könyvtári és információs hálózatokat kell kialakítani. Ezzel biztosítani lehet a gyors adat
cserét. Ugyanakkor elő kell mozdítani a közös bibliográfiai vállalkozásokat, intenzívebbé
kell tenni a nemzetközi kiállítási munkálatokat.
5. Témakör
A könyvtárak segítik az olvasást. A könyvtáraknak új eszközök beállítását kell elő
mozdítaniuk, melyek a kultúrához való további hozzáférhetőséget biztosítják. Különösen
nagy figyelmet kell fordítaniuk az artotékák, diszkotékák kialakítására, melyekkel a ha
gyományos könyvtári szolgáltatásokat kiegészítik. A könyvtáraknak figyelniük kell arra,
hogy az emberek idejekorán hozzászokjanak a könyvtárhasználathoz. Támogatni kell a
felhasználók oktatását a családon belül, az óvodákban és iskolákban.
6. Témakör
A könyvtárosok tapasztalatcseréjét az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte
kezlet államai között segíteni kell a könyvtártudomány többnyelvű szótárának közre
adásával is.
Számos előadó javasolta további konferenciák és munkamegbeszélések szervezését
az átfogó problémák megoldása érdekében. Ezek többek között:
- a nemzetközi könyvtárak szerepe a nemzeti kultúrák kölcsönös gazdagításában;
- a számítógépes könyvtári hálózatok adatainak cserelehetősége és az adatbankok
hoz való hozzáférhetőség biztosítása;
- a jövő számára a múlt és a jelen anyagainak megmentését szolgáló eszközök és
módszerek;
- könyvtár és a gyermek.
A Fórum, céljainak megfelelően, a művészet és a kultúra alkotásaival, azok terjesz
tésével és cseréjével foglalkozott. Számos téma került megbeszélésre: a művész etikájától
az író felelőségén át, a filmművészet feladatáig. Ezen a széles palettán a könyvtárosok,
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muzeulógusok és levéltárosok is megfelelően szóhoz jutottak. A Kulturális Fórum jó és
kiegyensúlyozott atmoszférában folyt le. Számos javaslat tanúsítja a delegációk nagy akti
vitását. A kapitalista országok képviselőinek némelyike pesszimisztikusan ítélte meg a ta
nácskozást, de ennek ellenére eluralkodott az a vélemény, hogy lehetséges a szempontok
egymáshoz való közelítése. A sokak által kísérletként ítélt találkozó a gyakorlatban bevált
és a bizalom kialakulását szolgálta. A Kulturális Fórum az államok közötti kulturális
együttműködésnek, új, serkentő impulzusokat nyújtott. Vonatkozik ez a könyvtárosokra,
muzeulógusokra és levéltárosokra is.
Visszatérve a kiinduláshoz, Fogarassy Miklós hivatkozott cikkéhez: azóta talán már
történtek változások a közgyűjtemények közötti együttműködés tekintetében. Termé
szetesen én magam is újra és újra észlelek hiányosságokat és zavarokat a könyvtárak, le
véltárak és múzeumok közötti együttműködés terén, de ne hagyjuk ki a sorból az infor
mációs és dokumentációs intézményeket sem. Ez persze természetes, mivel a tudomány
területén az interdiszciplináris elgondolások viszonylag újak. Legfontosabbnak azt tartom,
hogy a levéltárnak, könyvtárnak, múzeumnak és információs részlegeknek mindenekelőtt
saját intézményén belül kellene megbízhatóan együttműködni. Ha ez a közösség saját
intézményében biztosított, csak akkor lehet az intézményhatáron túl, további partnert
keresni. Ez az alapja a barátságos együttműködés minden más, regionális, nemzeti és nem
zetközi formájának.
Úgy vélem, hogy egymással szemben nagyon toleránsnak kell lennünk. Gyakran
nagyon kevéssé ismerjük jövőbeli partnerünket. Be kell hatolnunk gondolatvilágába, is
mernünk kell terminológiáját, meg kell értenünk céljait, munkamódszerének alapvető vo
násait. Csak ezután beszélhetünk hasznos együttműködésről. Ez persze egy igen hosszú le
járatú folyamat. Az, aki rövid időn belül az együttműködési készség alapvető változásait
és az ezeket követő együttműködést reméli, illúziókat táplál. A szubjektív tényező óriási
szerepet játszik, objektíve ugyanis minden résztvevő világosan látja, hogy a közgyűjtemé
nyek közös munkája nélkül hosszabb időre nem számíthat sikerre.
Versengés nélküli, a munkák ésszerűtlen megkettőzése nélküli együttműködésre van
szükség. Nem történhet meg, hogy a reszort-szellem és a belátástalan egymás mellettiség,
megállapodások nélkül vezessék a folyamatokat. Ez gazdaságilag helytelen, végső hatásá
ban pedig nem éri el a kívánt szintet és tulajdonképpen büntetni kellene.
A reszort-szellem gyakran a teljesen szétválasztott képzés és továbbképzés, a szét
választott vagy egyáltalán nem létező szakmai szervezetek, az eltérő terminológia és kü
lönösen a különböző irányítási, felügyeleti körülmények által keletkezik. Sok esetben az
ugyanabban a városban működő intézmények más-más felügyeleti szervhez tartoznak, ami
azt is eredményezi, hogy ugyanazért a munkáért a különböző intézményekben dolgozók
más-más bérezésben részesülnek.
Remélem, hogy a különböző nemzetközi tanácskozások hozzájárulnak a nemzet
közi együttműködéshez, de hatással lesznek a különböző intézmények országokon belüli
ésszerű együttműködésére is.
(CZINNER Tiborné fordítása)

