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ABSTRACTS

Selected  papers o f  the Thirteenth C onference in Budapest o f  the socialist countries’ library m ethodology
centres:
Library planning tools. Introductory hypotheses and questions for discussion. -  Library planning 
must be based upon the results of economic studies, the experiences of economic policy, sociological 
researches and statistical data. The elimination of the contradictions between the secondary and higher 
levels of cultural policy facilitates the implementation of the plans, [pp. 240-243]

E conom ic considerations in library planning (GYŐRI Erzsébet) -  In Hungary rentability surveys 
were made first in technical, agricultural, medical and economic libraries. The increase in library opera
tional costs and the stagnation or decrease in the budget urgently require a marketing approach public 
library manegement. [pp. 243-244 ]

Statistics and planning (KENYÉRI Katalin) -  Hungarian library statistics cover public, special, 
academic and school libraries. Comparative analysis of data provides a basis for library planning, but 
since the added evaluative explanations may be manipulative, they must only be used with great 
caution, [pp. 244-246 ]

The forecasts o f  reading socio logy (GEREBEN Ferenc -  NAGY Attila). -  On the basis of the past 
years’ sociological surveys it can be concluded that there is a need for a flexible and open library, 
capable of assimilating a wide range of informations, activities and functions which necessarily means 
a differentiation in the role of the librarians, [pp. 246-247 ]

HEGEDŰS Péter -  HUSZÁR Ernőné: Availability o f  core journals in econom ic studies in Hungarian 
libraries. -  The Karl Marx University of Economics examined in 1985 the holdings and the home 
availability of the most important journals in economics. The article provides data on the distribution 
by place of origin, subject and order of importance of more than 1600 core-journals. The availability 
rate (in metropolitan and country libraries) is over 50%. The article also provides data on the perio
dicals holdings of the Central Library of the Karl Marx University of Economics, a firstclass, scientific 
library with a national responsibility, and reference is made to its computer-based co-ordinating 
activities, carried out in the field of the periodicals acquisition for libraries with economic collection 
interest, [pp. 248-257 ]

DÖMÖTÖR Lajosné: A n experim ent at Veszprém: contest o f  literature search for chem ical engineering 
students. -  The contest of literature search, a new form in the training activities of the University of 
Chemical Industry of Veszprém, is announced by the Library for chemical engineering students. 
The contestants collect literature for their graduate theses as well as their worka in the students’ 
scientific circles. The literature search is performed not only in the traditional way by means of printed 
abstract journals but also through online access to international information centres. Hereby they also 
acquire practice and skill in the development of online search strategies and in terminal handling. 
Contestants are spurred on by the prize set and the up-to-date online methods usable for their own 
subjects, [pp. 258-259 ]

RÓNAI Tamás: A bout Hungarian com puterized indexes in the 1980s. -  The article is written about ten 
indexes produced by computerized facilities in Hungary. After a preliminary review of som e general 
features, the indexing services are analyzed according to their contents, usage, format, advantages and 
disadvantages. Hereupon proposals are made in order to determine which index types are the m ost 
appropriate tools for the analysis and retrieval in the various document collections, [pp. 260-277 ]
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The public library -  changing/to be changed. Comment on Ferenc GEREBEN’s article (FERENCZI 
Zsuzsanna). -  Reflections on Ferenc GEREBEN’s paper entitled „The changes of the library-use 
habits in the public libraries” (Könyvtári Figyelő, no. 1. 1986.). The users of public libraries search 
information at different levels decisively for their studies, and beyond these, for their interests, such as 
solving of individual problems, hobby, complementary activities. In the interest of activating the 
potential user groups much attention should be paid to the exploration of users’ needs, the continuous 
and comprehensive exploitation of exiting services and the launching of those which are still miasing. 
Information, reference and readers’ services must be prevented from sinking into various kinds of 
stantial jobs. [pp. 278-281 ]

Concerning core journals! Comment on János MARTON’s article (VILMON Gyuláné), -  Reflections 
on János MARTON’s paper entitled „Subscription to biological core journals in Hungary between 
1974 and 1983,” published in Könyvtári Figyelő (no. 6.1985 and no. 1.1986.). [pp. 282-283 ]

What is national? Response to Vilmon Gyuláné (MARTON János). -  Continuation of the debate on 
the article above, [pp. 284-285 ]

The activities of the Hungarian Council for Librarianship in 1986 (VÂLYI Gábor), -  The Council’s 
plenary session, presidency and secretariat discussed in 1986 the following topics: relations of the 
public collections; their co-operation, library researches; the prestige of the library profession and the 
librarians’ living and working conditions; the situation of the weeding, duplicate management and 
storage library as well as the conditions of the public libraries working in penitentiary institutions. 
In the foreground of the Classification Committee’s activities stood the modernization of the UDC 
and the improvement of the so-called Flexible Musical Classification (FZO), The Stock Preservation 
Committee dealt with the preparation of the conservators’ training, the Education Committee examined 
how to provide library education with books and materials. A committee for interlibrary lending was 
set up. [pp. 286-288 ]

Hie working plan of the Hungarian Council for Librarianship for 1987. [pp. 289-290 ]

1 te activities of . the National Széchényi Library Centre for Library Science and Methodology in 1986 
(SZENTE Ferenc). -  Seven chapters give an account of the Centre’s yearly work. Decision-preparing 
tasks, services, duties in professional supervisions, researches, education-development tasks, organisa
tional and propaganda work, the activities of the Library Science Library and the documentation 
provided by its services. From the decision-preparing works the most important tasks were an investiga
tion carried out in order to assign a social science co-ordination centre and another for natural science, 
the examination of the libraries having national responsibilities and a study based upon the latter 
examination with the view of modifying certain regulations. Beside the bi-weekly published selection 
tool entitled „Uj könyvek” (New books) a number of documents and bibliographies were issued 
helping both acquisition, and literature propaganda. The most important result of the year was the 
establishment of the public library services for the blind and people of impaired vision, based upon 
the introduction of talking book services. Researches on the reading culture of young people aged 
between 15-18, on the reading and book-acquiring habits of the adult population and on the socio
logical survey of the librarian profession are closed. The Library Science Library set up an audio-visual 
section, [pp. 291-301]

The activities of the Council of County Library Directors in 1985-1986 (TAKÁCS Miklós). -  
The Council held two sessions annually in the newly constructed libraries (National Széchényi Library, 
County Librares of Békéscsaba and Szeged, Village Library of Devecser), this solution gave excellent 
opportunities of getting acquainted with these libraries. Among others the various questions of the 
book ?nd library propaganda tasks, the library work concerning video materials, the application of
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informatics in libraries, interlibrary lending, the library manpower situation as well as the services for 
fee have been discussed. One of the sessions was attended by the Deputy Minister of Culture, who 
presented a paper on the timely problems of cultural affairs, [pp. 302-305 ,]

About the activities of the Directors’ Council of the Trade Unions Central Library in 1985-1986. 
(SEREGI István). -  The Directors’ Council held one session a year. As the main directions of the 
development following the tasks were assigned: the numerical increase in the integrated libraries, 
in the places of work, the growth of the rate of libraries employing qualified librarians, a more 
comprehensive collection of the various information-carriers, and an increase in the number of readers’. 
The session approved the resolution on the improvement of the trade unions library network and the 
library services in the places of work adopted by the Central Council of the Hungarian Trade Unions 
in January 1986. In 1986 the tasks arising from the above resolution were discussed by the Council, 
[pp. 306-308 ]

Abroad

SZÖNYI Katalin: Study trip in Spanish libraries, [pp. 309-314 ]

„Browsing” terminal in the Loomshire Library. Based upon the document entitled „How to use 
the Loomshire Library Catalogue”. (Rev.: SZÖLLÖSY Éva) [pp. 315-320 ]

Higher library education in the USA: past, present, future. Review based upon the articles of Special 
Libraries and Library Trends (1986, no. 4). (Abstracts: ORBÁN Éva.) [pp. 321-324 ]

SEBESTYÉN György: Main institutions and bodies of social science information in the USA.
[pp. 325-329]

IFLA news. -  Based upon the articles of no 4. 1986. IFLA Journal. (Rev.: PAPP István.)
[pp. 330-331]

Reviews

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve, XX. 1981-1982. (Year book of the Metropolitan Ernő 
Szabó Library, 20th, 1981-1982.) Ed. Gál Györgyné. Budapest, FSZEK, 1985. 104, ХП p. (A Fő
városi Könyvtár Évkönyve 32.) (Rev.: KORNYEY Lászlóné.) [pp. 332-333]

Networking in terminology. International co-operation in terminology work. Second Inforterm 
Symposium. (Munnich, [etc], Saur, 1986,644 p. (Rev.: SEBESTYÉN György) [pp. 334-336]
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IN HALTSANGABEN

Vorträge der 13. Budapester K onferenz der bibliothekarischen m ethodischen Zentralen sozialistischer 
Länder:
M ittel zur Bibliotheksplanung. Einführende Thesen und Diskussionsfragen. -  In der Bibliotheksplanung 
soll man auf die Ergebnisse der Ökonomik, auf die wirtschaftspolitischen Erfahrungen, auf die soziolo
gischen Forschungen und statistischen Daten basieren. Die Aufhebung der Widersprüche zwischen den 
oberen und mittleren Stufen der Kulturpolitik, wirken fördernd auf die Realisierung der Pläne.
[S. 240-243 ]

V olksw irtschaftliche Erwägungen in der Bibliotheksplanung (GYŐRI Erzsébet). -  In Ungarn wurden 
verschiedene wirtschaftliche Untersuchungen erstmals in den verschiedenen technischen, landwirtschaft
lichen, medizinischen und volkswirtschaftlichen Fachbibliotheken durchgeführt. Die Zunahme der 
Betriebskosten in den Bibliotheken, die Stagnation oder der Rückgang des Budgets drängt auch in der 
Leitung allgemeiner öffentlicher Bibliotheken auf den Durchbruch der Denkweise von Marketing 
Anschauung. [S. 243-244 ]

Statistik  und Planung (KENYÉRI Katalin). -  Die ungarische Bibliotheksstatistik umfasst die allgemeinen 
öffentlichen Bibliotheken, die Bibliotheken in den Fachunterrichts- und Hochschulinstituten, wie auch 
die Schulbibliotheken. Die vergleichende Analyse der Daten bietet für die Bibliotheksplanung einen 
Anhaltspunkt, gleichzeitig können die an ihr hinzugefügten bewertenden Erklärungen auch manipulativ 
sein, weshalb diese nur mit entsprechender Umsicht verwendet werden dürfen. [S. 244-246 ]

Vorverkündigungen der L esesoziologie (GEREBEN Ferenc -  NAGY Attila). -  Aufgrund der, in den 
letzten Jahren durchgeführten, soziologischen Untersuchungen kann die Folgerung gezogen werden, 
dass der Anspruch für eine elastische, die Informationen und den breiten Kreis der Tätigkeiten und 
Funktionen in sich aufnehmende offene Bibliothek besteht, was selbstredend auch eine differenzierende 
Rollenauffassung der Bibliothekare bedeutet. [S. 246-247 ]

HEGEDŰS Péter -  HUSZÁR Ernőné: K ernzeitschriften in der W irtschaftswissenschaft: w ie ist Ungarn 
versorgt? -  Die Karl Marx Wirtschaftswissenschaftliche Universität untersuchte den Bestand der 
wichtigsten ausländischen wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschriften und ihre Zugänglichkeit im Jahre 
1985. Der Artikel bietet Daten über die Verteilung von mehr als 1600 Kernzeitschriften, entsprechend 
der Reihenfolge ihres Her kunftsplatzes, Themas und ihrer Wichtigkeit. Die Proportion der einheimischen 
Zugänglichkeit (sowohl in der Hauptstadt wie auch in der Provinz) ist mehr als 50%. Daten des Zeit
schriftenbestandes des Zentralkatalogs der Karl Marx Wirtschaftswissenschaftlichen Universität sind 
ebenfalls inbegriffen. Es wird auf die Koordinationstätigkeit, begründet auf eine Rechenmaschine, 
hingewiesen; diese Tätigkeit wird seitens des Instituts durchgeführt, da dieses eine wissenschaftliche, 
erstklassige Fachbibliothek mit staatlichem Aufgabenkreis ist, uzw. auf dem Gebiete des Zeitschriften
zuganges der Bibliotheken von wirtschaftlichem Sammelkreis. [S. 248-257 ]

DÖMÖTÖR Lajosné: Ein Experim ent, durchgeführt in Veszprém: spezieller literarischer W ettbewerb  
für S tudenten  an der chem ischen Universität. -  In der Unterrichtstätigkeit der Zentralbibliothek an 
der Universität für Chemieindustrie ist der spezielle literarische Wettbewerb eine neue Form. Die 
Bibliothek hat diesen Wettbewerb für Studenten der chemischen Universität ausgeschrieben. Die im 
Wettbewerb teilnehmenden Studenten sammeln Fachliteratur für ihre Diplomarbeit bzw. für ihre 
Tätigkeit, durchgeführt in wissenschaftlichem Studentenzirkel. Diese Arbeit wird nicht nur in tradi
tioneller Weise von den Indizes der gedruckten Referatenzeitschriften, sondern auch von den inter
nationalen Informationszentralen mit On-line Methode durchgeführt. Damit verschaffen sie sich eine 
Praxis in der Ausbildung der Strategie mit On-line Recherche und in der Handhabung des Terminals. 
Der ausgesetzte Preis spornt die Wettbewerber an, wie auch die On-line Methoden, die sie im Interesse 
ihres eigenen Themas benützen können. [S. 258-259 ]
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RÓNAI Tamás: Über die komputerisierten Indizes in Ungarn während den 80er Jahren. -  Diese Ab
handlung bespricht zehn ungarische Indizes, die mit Hilfe von komputertechnischen Geräten hergestellt 
wurden. Nach Vorausschickung der allgemeinen Eigenheiten, analysiert der Verfasser die einzelnen 
Indexierungswerke, gemäss ihrem Inhalt, ihrer Benutzungsweise, Erscheinungsform, Vorteile und 
Nachteile. Aufgrund alledem unterbreitet er Vorschläge, welche Indextypen am meisten für die 
Erschliessung einzelner Dokumentensammlungen günstig benützt werden können. [S. 260-277.]

W echselnde/verändernde allgem eine öffen tliche B ibliothek. Beitrag zum  A rtikel von Gereben Ferenc.
(FERENCZI Zsuzsanna). -  Reflexion zum Artikel Gereben Ferenc: Änderungen in den Gewohnheiten 
der Bibliotheksnützung in den allgemeinen öffentlichen Bibliotheken. (Könyvtári Figyelő 1986. l.No.) 
Die Benützer der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken suchen entscheidend Veröffentlichungen von 
abweichendem Niveau, für das Lernen und für das überdies steigendem Interesse -  wie die Lösung 
individueller Probleme, Hobby, Tätigkeit mit der Eigenartigkeit zusätzlicher Arbeit. Um die potentielle 
Leserschichte zu aktivisieren, muss man mit grosser Aufmerksamkeit die Klärung der Benützeran- 
sprüche, die fortlaufende und weitverbreitete Benützung der vorhandenen Dienstleistungen, bzw. die 
Ingangsetzung der noch fehlenden Dienste berücksichtigen. Die Aufgaben der Informierung und Leser
dienste muss man, mit Absonderung der inhaltlichen Arbeitskreise, von dem Versinken in den technisch
administrativen Tätigkeiten bewahren. [S. 278-281,]

In A ngelegenheit der Kernzeitschriften! Beitrag zu dem Artikel von Marton János (VILMON Gyuláné). 
-  Reflexion über die Abhandlungen von Marton János (Könyvtári Figyelő 1985. 6. No. und 1986. 
2,No.), betitelt „Abonnement für biologische Kernzeitschriften in Ungarn zwischen 1974 und 1983.” 
[S. 282-283.]

Was soll „das ganze Land betreffend” bedeuten? A ntw ort an V ilm on G yuláné. (MARTON János). -  
Fortsetzung der Diskussion in Verbindung mit obigem Artikel. [S. 284-285.]

Die Tätigkeit des N ationalrates für B ibliotheksw esen im Jahre 1986. (VÂLYI Gábor). -  Das Plenum,
Präsidium, Sekretariat des Rates verhandelte in diesem Jahr die folgenden Themen:.Beziehungen der 
öffentlichen Sammlungen; ihre Zusammenarbeit; Bibliotheksforschungen, gesellschaftliche Beurteüung 
der bibliothekarischen Laufbahn und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Bibliothekare; Bestands
verminderung, Überbestand-Wirtschaftung und die Lage der Speicherbibliotheken, wie auch der allge
meinen öffentlichen Bibliotheken, die in Strafvollziehungsanstalten (Gefängnissen) funktionieren. 
Im Vordergrund der Arbeit der Klassifikationskommission stand die Modernisierung der UDK und der 
sogenannten Flexibellen Musikklassifikation. Die Kommission für Bestandschutz befasste sich mit 
der Vorbereitung der Restauratorbildung, die Unterrichtskommission mit der Lehrbücher- und Lehr
behelfversorgung für Unterrichtszwecke. Eine Arbeitskommission für den auswärtigen Leihverkehr 
wurde gebildet. [S. 286-288:]

Arbeitsplan 1987 des N ationalrates für B ibliotheksw esen. [S. 289-290.]

Die Tätigkeit der Zentralstelle für B ibliotheksw issenschaft und M ethodik bei der N ationalb ib liothek  
Széchényi im Jahre 1986 . (SZENTE Ferenc). -  Über die Arbeit der Zentralstelle wird in 7 Kapiteln 
berichtet. Aufgaben für die Vorbereitung der Entscheidungen, Dienstleistungen, Fachaufsichtsauf
gaben, Forschungen, Büdungs- Fortbüdungsaufgaben, Organisations- Propagandaaufgaben und die 
Tätigkeit der Bibliothekswissenschaftlichen Fachbibliothek und der Dokumentation. Von den Arbeiten 
der Entscheidungsvorbereitungen war jene Untersuchung, die im Interesse der Designierung von einer 
gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Koordinierungszentrale durchgeführt wurde, wie auch 
die Untersuchung von Bibliotheken mit Landesaufgabenkreis und eine, die Verordnung modifizierende 
Studie, die aufgrund der Ergebnisse ausgearbeitet wurde am wichtigsten. Nebst den zweiwöchentlich 
publizierten ratgebenden Hefte für Bestandzugang, betitelt „Uj Könyvek” (Neue Bücher) erscheinen 
noch zahlreiche Veröffentlichungen, Bibliographien; diese unterstützen teüweise den Bestandzugang 
und teüweise die Literaturpropaganda. Das bedeutendste Resultat des Jahres war das Zustandebringen 
der allgemeinen öffentlichen Bibliotheksversorgung für Blinde und Schwachsichtige, die Sicherstellung
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der Sprechbuchversorgung. Die Forschungen bezüglich der Lesekultur der 15-18jährigen Jugendlichen, 
die Lese- und Buchanschaffungsgewohnheiten der Erwachsenen, die soziologische Untersuchung der 
bibliothekarischen Laufbahn, wurden beendigt. Die Bibliothekswissenschaftliche Fachbibliothek 
erweiterte sich mit einer audiovisuellen Abteilung. [S. 291-301.]

Über die Tätigkeit des Rates der KomitatsbibUotheksdirektoren in 1985/1986. (TAKÁCS Miklós). -  
Der Rat hält jährlich zweimal Sitzungen in den neuerlich aufgebauten Bibliotheksgebäuden (National
bibliothek Széchényi, Budapest, Komitatsbibliotheken, Békéscsaba und Szeged, Gemeindebibliothek, 
Devecser). Somit konnten die Direktoren auch diese Gebäude kennenlernen. Unter anderem erörterten 
sie die Aufgaben der Buch- und Bibliothekspropaganda, die Bibliotheksarbeit mit den Videodokumen
ten, die Anwendung der Komputertechnik in den Bibliotheken, die Probleme des auswärtigen Leihver
kehrs und die Lage der Arbeitskräfte in den Bibliotheken, wie auch die Bezahlung für Dienstleistungen. 
An einer Sitzung hat auch der stellvertretende Minister für Kultur teilgenommen, einen Vortrag über 
die aktuellen Fragen des Bildungswesens gehalten. [S. 302-305,]

Über die Tätigkeit des Direktorenrates der Zentralen Gewerkschaftsbibliotheken in 1985/1986. 
(SEREGI István). -  Der Direktorenrat hält jährlich eine Sitzung. Die Hauptrichtungen der Entwick
lung und die Aufgaben wurden wie folgt festgesetzt: zunehmende Zahl der integrierten Bibliotheken 
an Arbeitsplätzen; erhöhte Proportion der Bibliotheken in welchen qualifizierte Bibliothekare arbeiten; 
weitverbreitete Sammlung von verschiedenen Informationsträgern; Erweiterung der Leserkreise Diese 
Beratung hat zu der Bestimmung des Landesgewerkschaftsrates (Januar 1986) beigetragen; diese 
Bestimmung beinhaltet die Weiterentwicklung des gewerkschaftlichen Bibliotheksnetzes und die Ver
sorgung der Bibliotheken an Arbeitsplätzen. Im Jahre 1986 hat der Rat den sich von obiger Bestimmung 
ergebenden Aufgaben erörtert. [S.106-308.]

Ausblick

SZÖNYI Katalin: Studienreise in spanischen Bibliotheken. [S. 309-314. ]

,;Hemmstöberei” Terminal in der Bibliothek von Loomshire. -  Das Dokument , How to use the
Loomshire Library” wurde von SZÖLLÖSY Éva rezensiert. [S.315-320 ]

Hochschulunterricht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Vergangenheit, Gegenwart Zukunft. -  
Aufgrund der Hefte Special Libraries und Library Trends (1986. 4 .Nos.) hat ORBÁN Évadié Rund
schau zusammengestellt. [S. 321-324.]

SEBESTYÉN György: Wichtigste Institutionen und Körperschaften für gesellschaftswissenschaftliche 
Information in den Vereinigten Staaten von Amerika. [S, 325-329.]

Nachrichten aus dem Leben der IFLA. Aufgrund der Nachrichtenrubrik in dem IFLA Journal. 1986. 
Nr.4. angefertigt von PAPP István. [S. 330-331.]

Rezensionen

Jahrbuch der Szabó Ervin Hauptstädtischen Bibliothek XX. 1981-1982. (Red. Gál György ne). Buda
pest, FSZEK, 1985. 104, XII S. Jahrbuch der Hauptstädtischen Bibliothek 32. (Rez.: KÖRNYEY 
Lászlóné).[S. 332-333.]

Networking in terminology. International cooperation in terminology work. Second Inforterm Sym
posium. Netztätigkeit auf dem Gebiete der Terminologie. Internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der Terminologie. München, Saur, 1986. 644 S. (Rez.: SEBESTYÉN György).[S. 334 -336.]
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Доклады 13-ого совещания центров библиотековедения и методики библиотечной работы 
социалистических стран в Будапеште:
Средства библиотечного планирования. Вступительные тезисы и дискуссионные вопросы. -  
В библиотечном планировании необходимо опираться на результаты экономики, на опыт 
хозяйственной политики, на социологические исследования и па статистические данные. Реше
ние противоречий между верхним и средним уровнями культурной политики способствует 
реализации планов, [стр. 240-243.]

Экономические размышления в библиотечном планировании (ДЬЕРИ Эржебет). -  В Венгрии 
разные исследования по экономичности были проведены впервые в. технических, сельско
хозяйственных, медицинских и экономических специальных библиотеках. Рост расходов 
функционирования библиотечного „завода”, стагнация или понижение бюджета торопит осу
ществление мышления подхода маркетинга и в управлении массовыми библиотеками.
[стр. 243-244.]

Статистика и планирование (КЕНЕРИ Каталин). -  Отечетсвенная библиотечная статистика 
охватывает массовые, специальные, вузовские и школьные библиотеки. Сравнительный анализ 
данных дает основу для библиотечного планирования, но в то же время оценивающие их 
объяснения могут быть и манипулятивными, поэтому ими можно пользоваться только с необ
ходимой осмотрительностью. [ стр. 244-246.]

Прогнозы в социологии чтения (ГЕРЕБЕН Ференц -  НАДЬ Аттила). -  На основе проведенных 
в последние годы социологических исследований можно сделать следующий вывод: необходи
ма такая „гибкая” библиотека, которая включает в себя широкий круг информаций, деятель
ностей и функций; это конечно от библиотекарей требует более дифференцированное осозна
ние своей роли. [ стр. 246-247.]

ХЕГЕДЮШ Петер -  ХУСАР Эрненэ: Важнейшие журналы в экономики: какова отечественная 
оснащенность? -  Экономический университет им. Карла Маркса в 1985 году исследовал фонд 
и отечественную доступность самых важных зарубежных экономических журналов. В статье 
сообщаются данные в связи с разделением более чем 1600 важных журналов по происхожде
нию, тематики и важности. Пропорция отечественной (столичной и провинциальной) доступ
ности лучше чем 50%. Сообщаются данные также и о фонде журналов в Центральной библио
теке Экономического университета им. Карла Маркса, ссылаясь на ту основанную на ЭВМ 
координационную деятельность, которую библиотека (как научная специальная библиотека 
первого класса с государственными задачами) выполняет в области комплектования журна
лов в библиотеках с экономическим профилем, [стр. 248-257.]

ДЕМЕТЕР Лайошнэ: Опыты в г. Веспрем: соревнование по поиску литературы для студентов- 
химиков. -  В образовательной деятельности Центральной библиотеки Веспремского универ
ситета химической промышленности новой формой является соревнование по поиску литера
туры, которое библиотека обявляет для студентов-химиков. Участники соревнования соби
рают литературу для своих дипломных работ или научной работы, выполняемой в научном 
кружке студентов, не только традиционным способом из реферативных журналов и указа
телей, но и из международных информационных центров в режиме онлайн. Таким образом 
они приобретают опыт в формировании стратегии онлайн поиска и в обращении с терминалом. 
Студентов стимулирует назначенная премия и современный онлайн метод, с которым могут 
использоваться в интересах темы. [стр. 000-000.]
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РОНАИ Тамаш: Об отечественных индексах, составленных в 1980-ых годах с помощью ЭВМ.
-  В статье дается оценка десяти венгерских индексов, составленных с помощью вычислитель
ных средств. После перечисления общих характеристик отдельные указатели анализируются 
по содержанию, использованию, форме появления, преимуществам и невыгодам. На основе 
этого сделается предложение на то, что какие типы индексов стоит использовать в обработке 
отдельных собраний документов, [стр. 260-277 ]

Массовая библиотека, которая изменяется и должна изменяться. Высказывание по поводу 
статьи Ференца Геребена (ФЕРЕНЦИ Жужанна). -  Рефлексия к статьи Ференца Геребена, 
опубликованной в 1-ом выпуске 1986 г. нашего журнала под заглавием „Изменение навыков 
пользования библиотекой в массовых библиотеках”. Использователи массовых библиотек 
ищут разные информации главным образом к своей учебе и кроме этого к личному интересу 
(решение личных проблем, деятельности в свободном времени, страсти, добаляющая деятель
ность возле работы). В интересах активизации слоя потенциальных читателей большое внима
ние надо обращать на выяснение потребностей, на постоянное и широкое использование имею
щихся услуг, и на введение новых, до сих пор отсутствующих услуг. С отделением существен
ных кругов деятельностей задачи информации и обслуживания читателей надо оберегать от 
погружения в техническо-административные работы, [стр. 278-281 ]

О важнейших журналах. Высказывание по поводу статьей Яноша Мартона (ВИЛМОН Дьюланэ).
-  Рефлексия к статьям Яноша Мартона, опубликованным в 6-ом выпуске 1985 г. и во 2-ом 
выпуске 1986 г. нашего журнала (последняя появилась под заглавием „Подписка на важней
шие биологические журналы в Венгрии с 1974 по 1983 г”) . [стр. 282-283.]

Что такое государственное? Ответка ститью Дьюланэ Вилмон. (МАРТОН Янош). -  Продол
жение спора в связи с предыдущей статьей, [стр.284-285]

Деятельность Венгерского совета по делам библиотек в 1986 г. (ВАЙИ Габор). -  Пленум, 
президиум и секретарият Совета в этом году обсуждали следующие темы: связи и сотрудни
чество государственных собраний; библиотечные исследования; общественное суждение 
библиотечной профессии и жизненные и рабочие условия библиотекарей; исключив из фонда, 
экономия дублетными изданиями и депозитарное хранение; а также положение массовых 
библиотек в тюрмах. На первый план внимания в работе комиссии по классификации вступило 
усовершенствование УДК и развитие Флексибильной музыкальной классификации. Комиссия 
по сохранности фондов занималась подготовкой образования реставраторов, а комиссия по 
образованию -  оснащенностью преподавания с учебниками и учебными пособиями. Организо
валась рабочая комиссия по межбиблиотечному абонементу, [стр. 286-288 ]

План работы Венгерского совета по делам библиотек на 1987 г. [стр. 289-290]

Деятельность Центра библиотековедения и методической работы при Государственной библио
теке им. Сечени в 1986 г. (СЕНТЕ Ференц). -  О годовой работе центра дается отчет в 7 главах: 
задания по подготовке решений, услуги, задания по инспектированию, исследования, задания 
по подготовке и повышению квалификации, задания по пропаганде и организации, а также 
деятельность специальной библиотеки и документации по библиотековедению. Среди работ по 
подготовке решений самыми важными явились исследование в интересах намечения координа
ционного центра по общественным и естественным наукам, и исследование библиотек, имею
щих государственные задачи и на основе результатов исследования создание труда, изменя
ющего юридическое предписание. Кроме выходящегося в каждые две недели рекомендатель
ного пособия по комплектованию „Новые книги” вышло много изданий и библиографий, что 
способствеут комплектованию фондов с одной стороны, а пропаганде литературы с другой. 
Наиболее важным результатом прошлого года можно считать организацию библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих, обеспечение для них „говорящих” книг. Завершились
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исследования по культуре чтения у 1 5 -18-летних молодых, по навыкам чтения и приобре
тения книг у взрослого населения, по социологии библиотечной профессии. В специальной 
библиотеке был организован аудиовизуальный отдел, [стр. 291-301]

О деятельности Совета директоров областных библиотек в 1985-1986 гг. (ТАКАЧ Миклош). -  
Совет ежегодно провел два заседания в заново построенных библиотеках (Государственная 
библиотека им. Сечени, областные библиотеки в г. Бекешчаба и Сегед, сельская библиотека в 
с. Девечер), таким образом предоставилась возможность и на ознакомление с новыми здани
ями. На заседаниях были обсуждены между прочим задачи пропаганды книг и библиотек, 
библиотечная работа с видеодокументами, использование вычислительной техники в библио
теках, вопросы межбиблиотечного абонемента, положения кадрового состава библиотек и 
вопросы услуг с оплатой. На одном из заседаний принял участие и заместитель министра куль
туры, и прочитал доклад об актуальных вопросах народного просвещения, [стр. 302-305 ]

О функционировании Совета директоров профсоюзных центральных библиотек в 1985-1986
гг. (ШЕРЕГИ Иштван). -  Совет директоров ежегодно организовал свои заседания. На этих 
заседаниях главные направления и задачи развития были намечены в повышении числа интег
рированных библиотек на месте работы, в повышении пропорции библиотек, имеющих квали
фицированного библиотекаря, в более широком комплектовании разных видов носителей 
информации, в разширении круга читателей. Заседание сделало свое добавление к решению 
Государственного совета просфоюзов, принятому в январе 1986 г., в котором речь идет о 
дальнейшем развитии сети профсоюзных библиотек, библиотечного обсуживания на месте ра
боты. В 1986-ом году Совет обсуждал задачи, вытекающие из этого решения, [стр. 306-308 ]

Библиотечное дело за рубежом

СЕНИ Каталин: На командировке в шпанельских библиотеках, [стр. 309-314 ]

„Просматривающий” терминал в библиотеке в г. Люмшир. Документ под названием ,,How to 
use the Loomshire Library Catalogue” суммирует СЕЛ ЛЕШИ Ева. [стр.315-320]

Высшее библиотечное образование в США: прошлое, настоящее, будущее. Обзор составила 
ОРБАН Ева на основе 4-ого номера 1986 г. журналов Special Libraries и Library Trends.
[стр. 321-324 ]

ШЕБЕШТЬЕН Дьердь: Важнейшие учреждения и организации информации по общественнм 
наукам в США. [стр. 325-329]

Известия о жизни ИФЛА. На основе отдела известий 4-ого номера 1986 г. журнала IF LA Journal 
составил ПАПП Иштван. [стр. 330-331 ]

Обзор

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XX. 1981-1982. (Szerk. Gál Györgyné) Budapest, 
FSZEK, 1985. 104, XII p. (A Fővárosi Könyvtár évkönyve 32.)
(Рец.: КЕРНЕИ Ласлонэ) [стр. 332-333]

Networking in terminology. International cooperation in terminology work. Second Infoterm Sym
posium. Сетевая работа в области терминологии. Международное сотрудничество в области 
терминологии. (München, etc. Saur, 1986. 644 р.) [стр. 334-336 ]
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AACR-JSC
AFNOR

AHA
ANSI

ASI
ASIS

Joint Steering Committee -  AACR Irányító Vegyesbizottság 
Association française de normalisation — Francia Szabványügyi 
Hivatal
American Historical Association -  Amerikai Történész Egyesület 
American National Standards Institute — Amerikai Országos Szab
ványügyi Intézet
American Society of Indexers -  Indexelők Amerikai Társasága 
American Society of Information Scientist -  Amerikai Informatiku-

BDTF
COCTA

CONSER

DBWAIS

DPLS
EDSZ
ESZTIK

ÉTK
EUSIDIC

EüM
EVGY
ICPSR

ICSU

Ш
INTERCONCEPT

ISBD/G

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely 
Committee on Conceptual and Terminological Analysis -  Fogalmi és 
Terminológiai Elemzési Bizottság
Consolidation of Serial Data Bases -  Időszaki kiadványok nyilván
tartásának végleges formában történő kialakítása 
Data Base of World Abstracting and Indexing Services -  Referáló és 
Indexelő Szolgálatok Világadatbázisa 
Data Program Library Service 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete
Egészségügyi Minisztérium Szervezési Tervezési és Információs Köz
pontja
Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 
European Association of Information Dissemination Centres -  
Európai Tudományos Információteijesztő Központok Szövetsége 
Egészségügyi Minisztérium, Budapest 
Egészségügyi Vezetői Gyorsinformáció
Inter University Consortium for Political and Social Research -  
Politológiai és Társadalomtudományi Kutatás Egyetemek Közötti 
Konzorciuma
International Council of Scientific Unions -  Tudományos Egyesü
letek Nemzetközi Tanácsa 
Igazságügyi Minisztérium, Budapest
International Information System of Social Science Concepts -  
Nemzetközi Társadalomtudományi Fogalmi Tájékoztatási Rendszer 
International Standard bibliographic description. General -  Nemzet
közi bibliográfiai leírási szabvány. Általános keretszerkezet
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KDSZ

KSH
MIDIST
MKKEKK

MM KO
MSZMP
MTAK
MTA KFKI
MTI
NFAIS

NSDP
NSF
OPKM
SOTE
SSDA
SSRC

STAIRS
SZÁMALK
SZBK
SZMT
SZOTE
UNIBID

VGYOSZ
VILATI
VINITI

WEKK

Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom. Referáló lap (OSZK 
KMK)
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
Mission Interministérielle de l’Information Scientifique et Technique 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára, 
Budapest
Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztály, Budapest 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest 
Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet 
Magyar Távirati Iroda
National Federation of Abstracting and Indexing Services - Referáló
és Indexelő Szolgálatok Országos Szövetsége
National Serials Data Program -  Országos Periodikumadat Program
National Science Foundation -  Országos Tudományos Alapítvány
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
Social Science Data Archives -  Társadalomtudományi Adatarchívum
Social Science Research Council Társadalomtudományi Kutatási
Tanács
Storage and Information Retrieval System (IBM)
Számítástechnikai Alkalmazási Vállalat, Budapest
Szegedi Biológiai Központ, Szeged
Szakszervezetek Megyei Tanácsa
Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged
UNISIST International Centre for Bibliographic Descriptions, British
Library
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
Villamos Automatika Fővállalkozó és Gyártó Vállalat, Budapest 
Vszeszojuznüj insztitut naucsnoj i tehnicseszkoj informácii, Moszkva 
-  Össz-szövetségi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Intézet 
(SZU)
Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára
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A szocialista országok módszertani központjainak 13. (budapesti) értekez
letére készült tézisek, előadások közlését előző számunkban kezdtük el. 
Az alábbiakban, ezt folytatva, a magyar előadások csokrát adjuk közre.

(Aszerk.)

A KÖNYVTÁRI TERVEZÉS ESZKÖZEI
Bevezető tézisek és vitakérdések

Gazdaság és könyvtári tervezés

A könyvtári tervezésben, különösen a hosszú távú könyvtár- és információpolitikai 
elképzelések kialakításában, a közgazdaságtan eredményei és a gazdaságpolitikai tapaszta
latok egyaránt felhasználhatók, sőt, ezek alkalmazása nélkül nem remélhetjük, hogy a 
könyvtárak betölthetik a szocialista társadalom építésében rájuk háruló feladatokat.

Az alkalmazás egyrészt közvetlen: a közgazdászok által kidolgozott adatok és 
elemzések meghatározzák az előttünk álló feladatok egy részét, és ezek adják munkánk 
korlátáit is. A feladatok példája lehet, hogy a gazdaság rugalmasságát növelendő termék
szerkezet-váltás nyomán egyre gyakrabban kerül sor a szakmunkások átképzésére, ez pedig 
a középszintű szakirodalom iránti új igények jelentkezéséhez vezethet a közművelődési 
könyvtárakban is. A hetvenes években az életszínvonal emelkedésével sokan vásároltak 
telket: a kiskertmozgalom is új és tömegesen jelentkező igényeket teremtett a hobby kert 
irodalom iránt. A korlátokat nemcsak a könyvtárépítés és -gépesítés átmeneti lelassulásával 
érzékeltethetjük, hanem az olvasótábor apadásával is, ami az életszínvonal stagnálását 
ellensúlyozó túlmunka következménye. Ilyen körülmények között voluntarizmus lenne 
az olvasólétszám emelkedését várni mindaddig, amíg az egyéni-családi „gazdaságok” újbóli 
megerősödésével nem számolhatunk.

A közvetett alkalmazások valószínűleg nagyobb horderejű változást hozhatnak: a 
közgazdaságtan eredményeit, a gazdaságpolitika megközelítésmódjait alkalmaznunk kell a 
könyvtári-információs területre is. A legfontosabb az, hogy leszámoljunk a könyvtár 
karitatív intézményként való felfogásával, és belássuk: az információ de még az irodalom 
is áru, bármilyen sajátos is! Ha az oktatásgazdaságtani vizsgálatoknak hiszünk, elfogadjuk, 
hogy hosszú távon éppen a magas színvonalú képzettség az egyik legkifizetődőbb be
fektetés. Ennek megfelelően valószínűleg a könyvtár sem improduktív intézmény, hiszen 
a műveltség, de még a rekreációs lehetőségek is hozzájárulnak a termelés színvonalának 
emeléséhez. A könyvtári produktumokra is alkalmazhatók az olyan fogalmak, mint a 
gazdaságosság, racionalitás, haszon stb. A hosszú távú tervezést pedig a könyvtárügyben 
is pontos gazdasági elemzéseknek kell megelőzniük, már csak azért is, hogy tényekkel 
győzhessük meg a fenntartókat egy-egy nagyberuházás létjogosultságáról, egy-egy drága, 
de minőségi rendszer bevezetésének „takarékos” voltáról.
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Ennél is fontosabb talán a stratégiai tervezés meghonosítása. Azért soroljuk ezt 
a gazdaságpolitika alkalmazásának körébe, mert elsőként a népgazdasági tervezésben 
ismerték fel azt, hogy hosszú távon nem lehet konkrét megoldásokban és pontos terv
számokban gondolkodni, és tértek át a prioritások meghatározásán és a döntési mechaniz
musok decentralizálásán alapuló stratégiai tervek — a korábbiaknál nem kevésbé körül
tekintő — kidolgozására, az erős kontroll helyett a szabályozásra. A könyvtár- és infor
mációpolitika sem tehet másként, ha rugalmasan akar a szükségletekhez alkalmazkodni. 
E tervek megvalósításához pedig élni kell az üzleti életben alkalmazott eljárásokkal, 
például a marketing eszköztárával.

A könyvtári tervezés hogyan használja (használhatja) a szociológiát

A címben zárójelekkel már jelzett dilemmákat tovább kell szaporítanunk, s még egy 
kérdőmondatot kell megfogalmaznunk: a tervezés mely szintjéről beszélünk?

A magyar könyvtárügy cselekvési és fejlesztési programja (OKT Bp. 1980.) nagyon 
világosan, a korábbi évek szociológiai vizsgálatainak eredményeit, következtetéseit szem 
előtt tartva jelölte ki a társadalmi megrendelések, a fejlesztés legfontosabb gyújtópontjait 
(termelés és kutatás, oktatás és nevelés, közművelődés).

Ugyanakkor a regionális szintű tervezés, illetve a gyakorlati megvalósulás nem ezen 
a nyomvonalon halad.

A pedagógiai, lélektani, szociológiai kutatások tucatjai bizonyítják (hiába!), hogy az 
olvasási készség, az olvasási szokások a 10.—12. életévek idejére többnyire kialakulnak és 
megszilárdulnak. Vagyis a családi háttér mellett még az iskolának és az iskolai könyvtár
nak lenne (lehetne) rendkívül erős hatása a felnövekvő nemzedékek olvasási kultúrájára. 
Ennek ellenére évtizedek óta érvényes megállapítás: a magyar könyvtári rendszer leg
gyengébb láncszeme az iskolai könyvtárak hálózata. Ma még általános iskoláink tizedében 
sincs főfoglalkozású könyvtáros, s a meglévő iskolai könyvtárak többségében a beszerzési 
keretek az elemi szükségletek harmadát, negyedét fedezik csupán. (S az óvodai könyvtárak 
ügyéről még nem is szóltunk!)

Hasonló, de érezhetően gyengébb feszültségekről lehet számot adni a közművelődési 
könyvtárak esetében is. Nagy- és középvárosi lakótelepek esetében gyakran évtizedeket 
késik a megfelelő méretű könyvtár felépítése. Ismét nem a tervezés hiányosságait, nem a 
szociológiai ismeretek figyelmen kívül hagyását kell emlegetnünk, hanem sokkal inkább 
a művelődéspolitika felső és középső szintjének elfogultságait, s a mindig kéznél lévő 
gazdasági nehézségeket.

A politika esetében valószínűleg csak részben igaz a viszonylatok kölcsönössége, 
s inkább a politika értékrendjében kijelölt hely határozza meg a könyvtári tervezés 
mozgásterét. Az utóbbi években a gazdaságosság szempontja mindenek fölöttivé kezd 
válni, s félő, hogy a szellemi tőkebefektetést, a hosszú távú tervezést, a közoktatás és a 
közművelődés intézményrendszerének fejlesztését a rövid távon megtérülő termelő be
ruházások egyre inkább háttérbe szorítják.

Könytári Figyelő (33) 1987/3
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Prognosztika és könyvtári tervezés

A könyvtári prognosztizálásnak, jövőkutatásnak meghatározó szerepe van -  ponto
sabban: kellene hogy legyen -  fejlesztési, tervezési stratégiáink kialakításában. Optimális 
esetben a szocialista könyvtárügy rövid távú terveit, sőt a napi döntési gyakorlatot is ez a 
messzenéző stratégia és annak háttere: a tudományosan megalapozott informatikai-könyv
tári prognosztika támogatja. Társadalmi rendszerünk nagy előnye, hogy az „alapot” jelentő 
népgazdasági tervezés mintegy megjelöli azt a keretet, amelyhez a könyvtári rendszer 
prognosztikus modelljeit -  még jobb esetben: modell-variánsait -  hozzá lehet illeszteni.

Mindezek dacára a könyvtári prognosztizálás módszertana nem kellően kidolgozott. 
Feltehetően fékezően hat az ilyen irányú kutatásokra a korábbi, voluntarisztikus tervezői 
gyakorlat, amely egyenes vonalú fejlődési-fejlesztési trendekben gondolkozva mechaniku
san rajzolta meg társadalom és könyvtárügy kapcsolatának jövőképét. A XX. század végére 
és az ezredfordulóra előretekintve a társadalomnak a könyvtárak iránti igényében két 
fontos tényező jól megragadható és a prognózisok alapjává tehető. Az egyik a népesség 
szabadidejének, illetve az információnak a társadalmi-gazdasági életben játszott egyre 
növekvő szerepének következménye. Ezzel párhuzamosan gyökeres átalakulások követ
keznek be a könyvtári rendszer működési módjában is -  a mikroelektronika, a távközlés, 
az információhordozók átalakulása a könyvtárosképzéstől a könyvtári épületek tervezéséig 
döntően befolyásolja a rendszer funkcionálási módját.

A magyar könyvtári tervezési gyakorlat fejlesztési irányelvek, távlati cselekvési prog
ramok kidolgozásával tette meg az első lépéseket a prognosztizálás bizonyos elemeinek 
alkalmazásában. A periódusonkénti, a változások, elmozdulások elemzésére építő prog
nózis-kontroli alapján kell a jövőben a „visszacsatolást” folyamatossá tenni.

A statisztika felhasználhatósága a tervezésben

A döntéselőkészítő tevékenység régóta használt, gyakran kizárólagos eszköze a 
statisztika. Abból kiindulva, hogy a könyvtáraknak a létező igényeket kell kielégíteniük, 
különösen fontos a forgalmi adatok által tükrözött érdeklődés változásainak figyelembe
vétele. A rendelkezésre álló statisztikai adatok kritikátlan felhasználása azonban tévutakra 
vezethet. Milyen tényezők elengedhetetlen ismerete szükséges a statisztika felhasznál
hatóságának megítéléséhez?

-  Az adatszolgáltatás viszonylagos statikus volta az igények változásához képest, 
adatot ugyanis csak a már létező szolgáltatások igénybevételéről kér a statisztika.

A forgalmi adatok csak a könyvtár működési feltételeit bemutató adatok függvényé
ben használhatók. A működési feltételek értékeléséhez viszont szükséges a szakmai követel
mények tudományosan kidolgozott mércéje. Nem igényel bizonyítást az a tétel, hogy 
csak a megfelelő elhelyezésű, korszerű berendezésű és felszereltségű könyvtár vonzza a 
használókat.

Még a szakmai követelményeknek megfelelő működési feltételekkel és kielégítően 
feltárt állománnyal rendelkező könyvtár használatának elemzéséhez is szükséges az intéz-
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mény területi és társadalmi környezetének vizsgálata, tehát egyrészről az, hogy jól meg
közelíthető-e a könyvtár, másrészről pedig az, hogy az életmód mennyire teszi szükségessé 
a könyvtár igénybevételét.

Mindezen tényezők kázáiják a statisztikai adatok mechanikus felhasználását a ter
vező munka során, és arra indítanak bennünket, hogy ne tartsuk a statisztikát másnak, 
mint ami, a diagnosztika ugyan elengedhetetlenül fontos, de más tényezők mellett mégis 
igen szerény eszközének.

OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ

KÖZGAZDASÁGI MEGGONDOLÁSOK A KÖNYVTÁRI TERVEZÉSBEN

A könyvtári rendszerben, a tevékenység vizsgálatában és tervezésében az utóbbi 
éveket leszámítva, a könyvtárgazdaságtan elhanyagolt terület volt. Figyelmünket a gazda
sági szempontokra a külső, magában a gazdaságban zajló feltételrendszer megváltozása 
irányította. Hozzájárult a változáshoz a könyvtári rendszer belső fejlődése, a technikai 
eszközök alkalmazása, a könyvtárakkal szemben támasztott igény, a nehezedő gazdasági 
körülmények adta „kihívás” is. Rá kellett jönnünk arra, hogy azok a gazdasági eljárások, 
módszerek, amelyeket más szektorokban sikeresen használtak a tevékenység ésszerűsítésé
re, alkalmazhatók a könyvtári gazdaságtanban is.

A könyvtári rendszer önmagában gazdasági jelentőségű, és ez a tény is szükségessé 
teszi gazdasági jellegű vizsgálatát.

Magyarországon elsőként műszaki, mezőgazdasági, orvostudományi és közgazdasági 
szakkönyvtárakban alkalmaztak különböző gazdaságossági vizsgálatokat, túllépve az 
igénybevételt mennyiségi mutatókkal mérő módszereken. Az a tény, hogy megnőtt a kor
szerű és gyors információ értéke, hogy ezek szolgáltatásához költséges rendszereket kell 
kiépíteni, hogy a könyvtári üzem költségei minden területen emelkedtek, újfajta költsé
gek is jelentkeztek, s eközben a költségvetés kismértékben emelkedett, esetleg stagnált, 
vagy helyenként csökkent, mind-mind arra szorítják rá a könyvtárost, hogy szigorú 
gazdaságpolitikát folytasson.

Elsősorban a könyvtárvezetés körében kell beszélnünk a közgazdasági módszerek 
alkalmazásáról. A képzés, illetve a továbbképzés nem nélkülözheti a marketing szemléletű 
gondolkodást. A tervezés, szervezés, munkaerő-gazdálkodás, az irányítás és ellenőrzés 
mind a szigorú értelemben vett vezetési folyamat része. A jelenlegi körülmények között 
a közművelődési könyvtárakban is olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a helyzet
elemzési készség, akik képesek a gyakran ellentmondó körülmények és helyzetek közepet
te a legkedvezőbb cselekvési alternatívákat felállítani és közülük a leginkább célravezetőt 
választani.

A könyvtári vezetés kérdései egyre inkább a könyvtárak helyzetének megváltozásá
ból, vagy méginkább megváltoztatásából adódó feladatok. A nemritkán reálértékben is
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zsugorodó költségvetések arra inspirálnak, hogy a működés alapvető formáit a jelenleginél 
gazdaságosabban műveljük, hogy a könyvtárakat, a fenntartókat a működés legfontosabb 
költségeiről időben és társadalmilag ellenőrizhető, visszaigazolható érvekkel informáljuk. 
A jó költségvetés összeállításának még ideális körülmények között is elengedhetetlen fel
tétele a könyvtári munka költségeinek pontos ismerete. A költségcentrikus rendszer
elemzési módszerek a könyvtárügyben is számos tartalékot tárhatnak fel. A költségvetések 
kialakítására, a jövőbeni költségek előrejelzésére alkalmas az árindex-számítási módszer 
(a könyvtár számára szükséges folyóiratok árainak összevetése egy adott időszakban és 
a bázisidőszakban).

A gazdálkodás érvrendszerébe kell sorolnunk a központi szolgáltatások fejlesztésé
nek szükségességét, amiről már régóta tudjuk, hogy az iránta megmutatkozó kereslet ala
csony szintje mellett is gazdaságos, de a kereslet növekedésével egyre inkább gazdaságossá 
válik. Magyarországon a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási segédeszköze, az 
új könyvekről szóló tájékoztatás a központi szolgáltatás egyik jól bevált formája, amihez 
szorosan kapcsolódik a központi cédulaellátás. A szolgáltatás minőségileg magas szín
vonalat nyújt, miután a bibliográfiai leírások a Magyar Nemzeti Bibliográfia számára 
készültek, s annak egyik leágazásaként hasznosulnak a kis községi könyvtárakig bezárólag 
a katalógusok rendszerében.

Az állományok gyarapítása egyre inkább megköveteli a gazdasági szemléletmódot. 
A könyvtári gyűjtemények alakítása a növekvő számú és eltérő minőségű dokumentum
termésben a szelektivitás készségét nem nélkülözheti. Miközben szükséges információt a 
használók rendelkezésére kell bocsátanunk, válogatnunk kell a gyűjtemény alakításakor. 
Éppen ezért nem haszontalan a tervező munkában a tényleges és potenciális használók 
szokásainak, igényeinek az elemzése, mindez segíthet a szelektív gyarapításban. Célszerű 
az egyes álic üinyrészek használatát vizsgálat tárgyává tenni, elmélyedni olyan kérdések 
megválaszolásában, mint például egyes meghatározott művek hozzáférhetősége (h o zzá
férhetőségi ráta”). Mindezek természetesen felvetik a könyvtári feldolgozó munka haté
konyságának, gyorsaságának a kérdését, de igen erősen feltételezik a más könyvtárak erő
forrásaira való nagymértékű támaszkodást. A könyvtári rendszer igen nagy tartalékai a 
könyvtári szolgáltatási kultúra területén vannak, aminek gyakorlásához természetesen 
nélkülözhetetlenek a korszerű információtovábbító berendezések (gyorsmásolók, telexek, 
számítógépek rendszere). Mindezek általánossá válása létkérdése a hazai könyvtárügynek is.

GYŐRI Erzsébet

A STATISZTIKA ÉS A TERVEZÉS

Mind a tervezést, mind a könyvtárfejlesztést illetően a kiindulási pont a valóság 
ismerete kell hogy legyen. A valóság, a tények megismerésének egyik eszköze a statisztikai 
adatok összegyűjtése. Az adatok önmagukban természetesen nem jelenthetik a valóság 
teljes ismeretét, ezt a statisztikát érvként felhasználó tervező és fejlesztő munka során 
mindig szem előtt kell tartani.
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A hazai könyvtári statisztika átfogja a tanácsi és szakszervezeti közművelődési 
könyvtárakat, a szak- és felsőoktatási könyvtárakat, és néhány adat erejéig az iskolai 
könyvtárakat. A központi irányítás számára az országosan összesített adatok már ön
magukban is fölhasználhatók a tervező munkához, azonban mind a központi, mind az 
egyes könyvtárfenntartó szervek és maguk a könyvtárak is jól használható információkat 
kaphatnak a statisztikai adatok összehasonlító elemzésével.

Magyarországon a statisztikai adatok összehasonlító elemzése már a hatvanas évek 
közepétől általános módszerré vált a tervező, de még inkább a könyvtárfejlesztő munká
ban. Jól megfigyelhető ez a közművelődési könyvtári gyakorlatban, ahol főként az a tény, 
hogy a könyvtárakat a helyi tanácsok, illetve a munkahelyi szakszervezeti bizottságok 
tartják fönn, azzal járt, hogy a fenntartó és felügyeleti szervek döntéseinek előkészítésére 
kialakult a könyvtári adatok összevetésének módszere a hasonló nagyságrendű települések, 
munkahelyek könyvtárainak adataival (ld. a Településeink könyvtári ellátása és a Szak- 
szervezeti könyvtárak működési adatai című évente megjelenő kiadványokat). Mindkét 
könyvtártípus fejlesztési elveinek és normáinak módosítása azt igazolja, hogy a könyv
tárak fejlődése ha nem is tette általánosan meghaladottá őket, de a követelmények szintjé
nek emelését szükségessé tette. Ehhez nyilvánvalóan a mutatók összehasonlító elemzése 
szolgáltatta a szükséges alapokat.

Ez a fajta összehasonlító módszer hangsúlyozottan csak a fejlesztési normatívák 
ismeretében használható igazán jól, de anélküj is jó érvelési alap azokkal szemben, akik a 
realitásra hivatkozva vélik elodázhatónak a könyvtárak fejlesztését. Emberi tulajdonság, 
hogy fél szemmel mindenki figyeli a másik kertjét.

A két említett kiadvány által követett módszer eredményességét igazolja két 
további tényező is, az egyik az, hogy mindkét kiadvány elkészítésében a könyvtárak tevé
keny közreműködése szükséges, és nem szokták ezt megtagadni, a másik az, hogy mintegy 
a megyék felében elkészítik saját hasonló kiadványaikat, amelyek valamennyi könyvtári 
szolgáltató helyre kiteijednek, és még több adatot tartalmaznak.

A könyvtárak működési adatait összehasonlító elemzést minden könyvtár -  és 
könyvtárhálózat -  felhasználja fejlesztési terve elkészítésekor, az ügyesebb könyvtár- 
vezetők érvként használják költségvetésük kialakításakor is. A könyvtárhasználati mutatók 
egy adott könyvtár szakmai munkájának fejlesztéséhez is támpontot adnak. A szakmai 
tevékenységet érintő változtatáshoz természetesen ezek az adatok nem elegendőek, leg
feljebb tünetek, amelyekre figyelni kell, változásuk esetén vizsgálni kell a kiváltó okokat. 
A könyvtárak forgalmi adatainak nyilvántartásából megtudható a könyvtárhasználók kora 
és foglalkozási megoszlása is, ami felhasználható a könyvtárhasználati kutatásokhoz, 
elemzésekhez.

Második éve folyik a közművelődési könyvtári adatok központi számítógépes fel
dolgozása. Az idei eredmények arra engednek következtetni, hogy ez a módszer új táv
latokat nyit a statisztika felhasználásában is, ma már van például arra is adatunk, hogy az 
összes szolgáltatóhely közül meghatározott szempontok alapján mennyi tekinthető tény
legesen könyvtárnak. Dyen módon hozzájárulhat a statisztika az elméleti problémák 
megoldásához is.

Tudjuk valamennyien, hogy a statisztikai adatok olyan eszközt jelentenek, amellyel 
lehet jól élni és lehet visszaélni. Az adatokhoz fűzött értékelő megállapítások igen alkal-
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masak arra, hogy manipulálják a döntéshozót, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a statisztika a döntéselőkészítő munkának fontos, szükségszerű, de csak egyik eszköze. 
A statisztikai adatok jelentőségének eltúlzása ahhoz is vezethet, hogy az adatszolgáltatók 
-  érdekeiknek megfelelően -  meghamisítják az adatokat. Ez a korszak azonban -  remél
hetőleg vissza nem térően — már elmúlt.

KENYÉRI Katalin

AZ OLVASÁSSZOCIOLÓGIA ELŐREJELZÉSEI

A magyar társadalom olyan folyamatai, mint az elöregedés tendenciája, az átrétegző- 
dési folyamatok lefékeződése, az életszínvonal növekedési ütemének megtorpanása, a 
szabadidő és az iskolázottság ellentmondásos növekedése stb. több-kevesebb áttétellel az 
olvasási és könyvtárhasználati szokások alakulására is hatással vannak.

Az utóbbi évek szociológiai vizsgálatai több más kibontakozóban, illetve erősödő
ben lévő társadalmi folyamatra is felhívták a figyelmet. így például a lakótelepen élők, a 
cigány származásúak és az öregek arányának növekedésére; a szakmaváltás, a felnőtt
korban esedékes átképzés gyakoribbá válására; a haszonelvűség, a hajszolt életvitel, s 
bizonyos rétegekben az elszegényedés és elmagányosodás fokozódó esélyeire egyfelől; az 
önismereti és világnézeti útkeresés, a különböző (nemzeti, lakóhelyi stb.) identitás-törek
vések, bizonyos személyiség- és közösség-értékek, s az eltérő nézet- és értékrendszerek 
párbeszédes ütköztetése iránti igények várható erősödésére másfelől. Számolnunk kell 
még a motorizáció fejlődési ütemének mérséklődésével, de egyúttal az audiovizuális és 
elektronikus eszközök választékának újabb bővülési hullámával is.

Már e tények alapján is levonható a következtetés: a könyvtáraknak a jövőben 
differenciáltabbá, az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodóvá, rugalmasabbá és szélesebb 
körűvé kell tenniük szolgáltatásaikat; jobban fel kell vállalniuk a köznapi élet praktikus 
szolgálatát, s erősíteniük kell demokratizmusukat és szociális szemléletüket.

A magyar társadalom tudatában a könyvtárról nagy általánosságban meglehetősen 
pozitív kép él, de a megilletődött tisztelet mögött sokszor távolságtartás, idegenségérzés 
húzódik meg. Jobb lenne, ha az emberek kevesebb ünnepélyességgel gondolnának a könyv
tárra, s ugyanakkor közelebb éreznék köznapi problémáikhoz -  és többen élnének szolgál
tatásaival. Ugyanis a könyvtárak társadalmi hatóköre meglehetősen szűk: a beiratkozott 
könyvtári olvasók aránya a felnőtt népesség alig egyötödét teszi ki, és ez a hányad két 
évtizede -  kis ingadozásokkal -  stagnál.

A közművelődési könyvtárakból kikölcsönzött könyvtári egységek száma évről évre 
csökken, annak ellenére, hogy mind a könyvtárlátogatási sűrűség, mind az egy lakosra 
jutó állománycgységck száma közép-európai mércével mérve magas szintűnek mondható. 
Ez a jelenség a kölcsönzésen kívüli könyvtári szolgáltatások iránti érdeklődés erősödésére 
is utal. (A közelmúltban a magyar felnőtt könyvtárhasználók több mint fele kizárólag
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kölcsönözni járt a könyvtárba.) A változtatás leghatékonyabb módszerét és eszközét 
döntően a korai beavatkozástól remélhetjük: a gyermek- és iskolai könyvtárak rendszeré
nek jelentős mértékű fejlesztése kikerülhetetlen feladatunk.

Mivel könyvtáraink egy aktív kisebbség és egy passzív többség társadalmi közegében 
működnek, szükség van szolgáltatásaik demokratizálására és nyitottságuk növelésére. Ez a 
szükséglet a gyakorlatban egyrészt a könyvtárhálózat fejlesztését, felszereltségi szintjének 
javítását, másrészt a szolgáltatásoknak a közönség igényeihez való nagyobb mértékű alkal
mazkodását, a direkt agitatív nevelői tevékenységnek indirektebb eszközökkel való fel
váltását, a szociális, humanitárius funkció erősítését kívánja meg.

Egy 1983-ban végzett körkérdésre válaszolva a magyar könyvtárosok szerint a 
kilencvenes évek olvasói a könyvtári szolgáltatások és dokumentumok szélesebb és válto
zatosabb körére tartanak majd igényt; több folyóiratot és ismeretközlő irodalmat, keve
sebb szépirodalmat és verset (és általában könyvet) olvasnak majd; megnő az igény a 
referensz szolgáltatások, ahelybenolvasás és az audiovizuális dokumentumok iránt. Általá
ban véve: céltudatosabban, funkcionálisabban fognak olvasni, információra orientáltabbak 
és türelmetlenebbek lesznek.

Számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy mind életvitelünk, mind olvasási szokásaink 
egy prakticista, utilitárius könyvtárhasználói magatartás (s ebből adódóan a könyvtárak 
hézköznapi információs funkciójának) erősödését motiválják, amely nagy eséllyel társul 
a kikapcsolódás, a szórakozás, a támaszkeresés, a megerősítés fokozott igényével. Az em
berek nagyfokú elfoglaltsága, hajszolt élettempója sürgetően megköveteli a könyvtári 
szolgáltatások gyorsabbá, rugalmasabbá tételét, a bürokrácia és az adminisztráció lehető 
legerőteljesebb visszaszorítását. E kihívás a jövőben minden bizonnyal erősödni fog, s ha 
a könyvtárak ennek nem tudnak megfelelni, presztízsük egyre inkább holt tőke marad.

Időszerűvé vált, hogy egy új -  az eddiginél jobb és hatékonyabb -  közművelődési 
könyvtármodell kontúrjait felvázoljuk, amely egy újfajta könyvtárosi szerepfelfogás szá
mára egyaránt jelent kihívást és adekvát életteret.

A fentiekkel összefüggésben a hagyományos könyvtárosi szerepfelfogás várható 
divergenciájáról is szólnunk kell. Bizonyára növekedni fog a jövőben az úgynevezett 
információs szakemberek száma, de ezzel párhuzamosan a közvetítői, támogatói maga
tartásmódra, az olvasót fokozott mértékben megérteni akaró, s velük sokoldalú inter
akcióra, együttműködésre kész könyvtárosi attitűdre is egyre nagyobb szükség lesz köz- 
művelődési könyvtárainkban.

Ezt az új — a változó, differenciálódó könyvtárosi szerepfelfogást igénylő és egy
úttal kitermelő — könyvtári modellt a használók, az információk, a tevékenységek és a 
funkciók széles körét magába fogadni kész, n y ito tt könyvtár demokratikus eszményében 
lelhetjük fel.

GEREBEN Ferenc -  NAGY Attüa
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MAGFOLYÔIRATOK A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBAN: 
MILYEN A HAZAI ELLÁTOTTSÁG?

HEGEDŰS Péter -  HUSZÁR Ernőné

Mint ismeretes, a hazai folyóirat-állomány összetételének vizsgálatai az 1983-ban le
zajlott — könyvtári információs berkeken kívül is nagy port felvert — folyóirat-csökkentési 
akcióval -  és az utána kialakult vita nyomán éledtek újjá. Mint ahogy azt többen leszögez
ték, az „akció” „ ... régóta esedékes v o l t s  ha nem is lehet a folyóirat-előfizetéseket 
pusztán a könyvtárak és az információs intézmények mindenkori gazdasági helyzetéhez 
közvetlenül kapcsolni, alkalmazni kell azokat a hazai és külföldi vizsgálati eredményeket, 
amelyek az ésszerű és hatékony állománygazdálkodást — intézményi és országos szinten 
egyaránt -  a folyóiratok dinamikusan alakuló állományával összefüggésben is elősegíthetik.

1985-ben fejeződött be a közgazdaságtudományi szakfolyóiratokkal való hazai el
látottságot vizsgáló elemzés, amelyet a Marx Károly Közgazdaságtudom ányi E gyetem  
K ö zp o n ti Könyvtára , az Országos K önyvtárügyi Tanács megbízásából végzett. A köznapi 
szóhasználatban „magfolyóirat-elemzésnek” nevezett vizsgálat szervesen illeszkedett azok
nak a felméréseknek a sorába, amelyek célja egyes tudományterületek — az élettudomá
nyok, a nyelvtudomány, a jogtudomány, az elektronika, a szociológia stb. -  legfontosabb 
(„mag-”) folyóiratainak kijelölés* és hazai hozzáférhetőségüknek megállapítása volt. Bár
mennyire is idő- és munkaigényesek az ilyen felmérések, meghatározott időszakonkénti 
elvégzésük — különösen az országos funkciókkal is rendelkező, szakkönyvtárak számára -- 
igen hasznos adatokkal szolgálhat a megalapozott állománygazdálkodáshoz (sajnos ma 
már közhelyként hangoztatott) növekvő folyóiratárak és az abszolút -  vagy reálértékben 
csökkenő könyvtári költségvetések körülményei között. Az ilyen elemzések szakterületek 
kooperációs erőfeszítéseit is megkönnyítik a különböző felhasználói szempontból „fontos
nak” ítélt folyóiratok átfogó listáinak rendelkezésre bocsátásával, az új folyóiratokra 
való figyelemfelkeltésével, az összehangolt állománygazdálkodási tevékenység elősegítésé
vel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hasonló elemzéseknek rendszeressé kell válniuk, ami
hez kedvező feltételeket teremt a számítástechnika alkalmazásának örvendetesen fel
lendülőben levő terjedése a hazai könyvtárakban. (Megjegyzendő, hogy a tapasztalatok 
szerint az „alapadatbázis” feltöltése a legidőigényesebb munka, a módosítások és a külön
böző szempontú kilistázások egyszerű számítástechnikai eszközökkel viszonylag könnyen 
megoldhatók.)

Az elemzés célja és módszere

A cél a társadalomtudományok „kemény” kategóriájába tartozó közgazdaság- 
tudományi szakfolyóiratok nemzetközi listájának a meghatározása volt, amelyek az elmé-
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leti és/vagy gyakorlati közgazdászok, szakemberek szakmai érdeklődésére számíthatnak. 
Az állománygazdálkodás egyes gyakorlati aspektusait szem előtt tartva az elemzés a tőkés 
devizáért beszerezhető folyóiratokra korlátozódott. Az MKKE KK gyűjtőkörét figyelembe 
véve, valamint azt, hogy a közgazdasági szakfolyóiratok többsége nem specializálódott 
egy-egy szűkebb szakterületre, nem emeltük ki a közgazdaságtudomány egyik részterüle
tét sem. Az elemzésbe bevont folyóiratok nagy száma természetesen nem könnyítette 
meg az elemzést végzők dolgát, s éppen az előbb említett sajátosság miatt a fő profílon- 
kénti kategorizálás is esetenként nehézségekbe ütközött.

Az elemzés első lépése az ismertebb folyóiratjegyzékek és indexek áttanulmányozá
sa, illetve a közgazdasági és határterületi folyóiratok kilistázása volt.1’2 A  d m  szerinti 
betűrendes, a fö ldrajzi és a f ő  profil szerinti listákat a könyvtár szakreferensei rangsorol
ták az adott folyóiratok „fontossága” szerinti kategóriákba, sőt az előzetes szelekció 
„kétes” eseteiben is a szakreferensek döntöttek. A szelekciónál nem elhanyagolható körül
mény volt -  lévén közgazdaságtudományról szó -  az, hogy a földrajzi, illetve regionális 
reprezentációt is biztosítani tudjuk. így természetesen nem lehetett figyelmen kívül hagy
ni az ún. „kisországok” szakfolyóiratait még abban az esetben sem, ha tudomásunk szerint 
nemigen publikál nemzetközi hírű közgazdász az adott folyóirat hasábjain. (Mindez 
viszonylagos, hiszen az említett „kisországok” -  például a skandináv országok, Ausztria 
vagy akár Magyarország — gyakran bírálják a nagy nyugati adatbázisok gyártóit a velük 
szemben megnyilvánuló „szelektivitás” miatt...)

A listák összeállítása alapvetően manuális úton történt (bár felhasználtuk a köz- 
gazdasági gyűjtőkörű könyvtárak koordinációs körének keretében az MKKE KK által 
készített gépi listát az érdekeltek folyóirat-rendelésállományára vonatkozóan. Erről még 
később bővebben lesz szó). A folyóiratok azonosításához és kategorizálásához igénybe 
vettük a DIALOG online szolgáltató központ néhány közgazdasági jellegű adatbázisát 
is (például Foreign Trade and Economic Abstracts, Management Contents, PAIS Inter
national, ABI/Inform és Economic Literature Index). A fontossági sorrend — 1 = „nélkü
lözhetetlen”; 2 = „fontos”; 3 =, jó, ha megvan” -  kategóriáinál olyan kritériumokat igye
keztünk figyelembe venni, mint például a szellemi kiadó, a fontosabb külföldi és hazai 
indexelő és referáló folyóiratok merítési köre, a folyóiratokat minősítő szakirodalom 
megállapításai, kutatói-felhasználói szakvélemények, a könyvtár szakreferenseinek érték
ítélete stb.3

Rövid kitérő a hivatkozáselemzési módszerekről

A vizsgálat megkezdése előtt szakirodalomkutatást végeztünk a közgazdasági kuta
tásokat, illetve az ezek eredményeit tükröző szakfolyóiratok értékelésére vonatkozóan. 
A releváns szakirodalmi publikációk alapvetően két típusú módszerről, azaz a hivatkozás
elemzési eljárások valamelyik variációjáról vagy pedig az ún. megkérdezéses eljárásokról, 
esetleg a kettő valamilyen kombinációjáról számoltak be. A megkérdezéses eljárások egyik 
típusa az ún. Delphi-módszei&n alapszik, amelyben meghatározott folyóiratok rangsorolá
sát kérik a szakma elismert képviselőitől, az eredményeket összegzik, majd ezek ismerteté
sét követően a bevont szakértők ismét véleményt adnak a rangsorra vonatkozóan. A könyv-
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tári és információs szakirodalomban talán jobban ismert hivatkozáselemzési módszerek 
alapjául az adott folyóiratra vonatkozóan és/vagy folyóiratban megjelenő hivatkozások 
különböző számbavétele szolgál.

Saját hivatkozáselemzésen alapuló rangsorolást nem végeztünk, részben a vizsgálat
ba bevont folyóiratok igen nagy száma, részben pedig azok miatt a módszerben rejlő 
„torzítási” lehetőségek, illetve a módszerrel szembeni fenntartások miatt, amelyekre nem 
ritkán éppen a hivatkozáselemzést végzők, alkalmazók hívják fel a kevésbé avatottak 
figyelmét. (Itt csupán néhány fenntartásra utalnánk Laband4, L iebow itz  és Palmer5 
munkái nyomán, akik kifejezetten a közgazdasági szakfolyóiratok hivatkozáselemzéseivel 
foglalkoztak.) Az említett megállapítások szerint például a szerzők nem mindig az eredeti 
cikkre, hanem annak „népszerűsített”, „értelmező” változatára hivatkoznak; a technikai
lag, módszertanilag pontatlan, „rossz” cikkeket is gyakran idézik a vitacikkekben; az igazán 
nagy horderejű publikációk rövid idő alatt „mindenki által ismert” közkinccsé válnak, s 
így nem is hivatkoznak rájuk. Nyilvánvaló az is, hogy még egy ugyanazon tudomány- 
területen belül is a különböző diszciplínák hivatkozási szokásai eltérőek: így például a 
gazdaságtörténettel foglalkozók általában több hivatkozással élnek, mint a gazdaságpolitika 
vagy a tervezés elméleti és gyakorlati kérdéseire szakosodó kutatók. Sajnos nem küszöböl
hető ki az sem, hogy bizonyos publikálási és hivatkozási magatartások mögött „hátsó 
szándékot” tételezzünk fel; hogy csak a legkézenfekvőbbek egyikét említsük, elképzelhető, 
hogy a kéziratot publikálásra benyújtó szerzők nagyobb számban hivatkoznak a publiká
lásra kiszemelt folyóiratban megjelent cikkekre a kedvezőbb fogadtatás reményében. 
Mindez persze nem biztosítja azt, hogy a hivatkozáselemzés -  legalábbis a tendenciájuk
ban megragadható jelenségekre nézve -  ne lenne alkalmazható módszer, de a fenntartások 
arra utalnak, hogy a társadalmi lét, az ideológia és a politika által erősebben áthatott, s 
gyakran erősen nemzeti vagy országos kérdések felvetéséhez és megoldásához kötött 
közgazdaságtudományok terén a hivatkozáselemzés eredményeinek értékelésekor az 
óhatatlanul is jelentős befolyást gyakorló szubjektív elemekkel számolni kell.

Az elemzések eredményei6 ’7

Az általunk figyelembe vett források alapján azonosított periodikumállományból 
több, mint 1 600-ra tehető a „magfolyóiratnak” tekinthető devizás közgazdasági folyó
iratok száma. Ezek különböző szempontú megoszlásait az alábbi összefoglaló táblázatok 
szemléltetik:
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1. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok témák szerinti megoszlása 
(1+2+3. kategória)

téma cím

Gazdaságtörténet 23

Közgazdasági elméletek, általános kérdések 202

Gazdasági helyzet, konjunktúra 195

Gazdaságpolitika, tervezés 123

Pénzügy, bankügy 128

Munkaügy 85

Beruházás, műszaki fejlesztés 26

Ipargazdaságtan 47

Agrárgazdaságtan 62

Közlekedés, hírközlés i6

Kereskedelem 117

Szociális ellátás, infrastruktúra 39

Vállalati gazdaságtan 158

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 67

Statisztika (alkalmazott) 40

Számvitel 24

Matematika (alkalmazott) 28

Számítástechnika 40

Társadalomtudományok (pl. szociológia, politológia) 161

Referáló folyóiratok, statisztikai adattárak, bibliográfiák 54

1635
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2. táblázat

Közgazdasági magfolyóiratok földrajzi megoszlása 
(1+2+3. kategória)

Ország V. nemzetközi szervezet cím Ország V. nemzetközi szervezet cím

Amerikai Egyesült Államok 489 Japán 36

Argentína 11 Jordánia 1
Ausztrália 25 Kanada 46
Ausztria 42 Kenya 2

Belgium 19 Kolumbia 3

Brazília 9 Libanon 2

Chile 1 Libéria 1

Dánia 4 Luxemburg 2

Dél-Afrikai Köztársaság 9 Mexikó 6
Dél-Korea 7 Nepál 1

Dominika 1 Nigéria 4
Ecuador 2 Norvégia 2

Egyesült Királyság 224 NSZK 167
Egyesült Nemzetek Szövetsége 39 Olaszország 51
Egyiptom 2 Pakisztán 8

Etiópia 1 Paraguay 1
Európai Gazdasági Közösség 21 Portugália 5
Finnország 5 Rhodesia 1
Franciaország 159 Spanyolország 19
Fülöp-szigetek 4 Sri Lanka 2
Görögország 3 Svájc 45
Guatemala 2 Svédország 8

Hollandia 72 Szenegál 1
Hongkong 4 Szingapúr 2
India 49 Szíria 1
Irán 2 Uganda 1
Írország 4 Uj-Zéland 1
Izrael 2 Zaire 2
Jamaika 1 Zambia 1
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3. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok kategóriák szerint

Kategória Cím

1. „nélkülözhetetlen” 1 000

2. „fontos” 408

3. , jó, ha van” 227

1635

4. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok megoszlása hozzáférhetőség szerint és kategóriánként

4/a (1. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 607 2 393
Budapestre jár 603 2 137
Vidékre jár 169 256

4/b (2. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 132 383
Budapestre jár 131 332
Vidékre jár 33 51

4/e (3. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 96 126
Budapestre jár 96 121
Vidékre jár 5 5
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A számítások szerint a listára felvett 1 635 folyóirat 61,2%-a tartozik az első 
kategóriába, 25%-a a másodikba, 13,8%-a pedig a harmadik kategóriába. Magyarországon 
hozzáférhető az első kategóriába tartozó folyóiratok 60,7%-a, a második kategóriába 
tartozó folyóiratok 32,3%-a, s a harmadik kategóriába tartozó folyóiratok 42,3%-a. 
Az összes példányszám túlnyomó többsége — 89,2%-a -  Budapesten található meg, míg a 
vidéken is közvetlenül hozzáférhető közgazdasági magfolyóiratok aránya a számítások 
szerint 10% körül van. A csak vidéken hozzáférhető folyóiratok aránya elenyésző.

Az 1 635 magfolyóiratból 835 cím jár Magyarországra 2 902 példányban a hazai 
hozzáférhetőség tehát átlagosan -  s címenként vizsgálva -  meghaladja az 50%-ot.

Az MKKE KK állománya és az állományépítés gondjai

Az MKKE KK, mint országos feladatkörű, első osztályú tudományos szakkönyvtár 
vállalkozott a közgazdasági magfolyóiratok és hazai hozzáférhetőségük problémakörének 
vizsgálatára. Nyilvánvalóan praktikus szempontok is közrejátszottak abban, hogy e fel
adatot -  az Országos Könyvtárügyi Tanács ösztönzésére -  a könyvtár munkatervében is 
szerepeltettük. A számítások szerint az összes magfolyóiratnak mintegy 40%-a az MKKE 
Központi Könyvtárában (vagy ott is) hozzáférhető. A kategóriánkénti százalékos arányok 
a következők szerint alakultak a Központi Könyvtárban: 1. kategória — 45,6% 2. kate
gória -  15,6%, 3. kategória -  59,5%. (A 100%-ot ebben az esetben a Magyarországon 
hozzáférhető folyóiratok adják ki az egyes kategóriákban.) Általában véve — a hazai 
hozzáférhetőségi mutatókhoz viszonyítva -  az MKKE KK hozzáférhetőségi adatai jónak 
minősíthetők. Figyelemre méltó a 3. kategóriába tartozó folyóiratok hazai hozzáférhető
ségi adatainak valamelyest magasabb aránya: ez nem feltétlenül negatív jelenség, ha tekin
tetbe vesszük a határterületeken megjelenő folyóiratok egyre növekvő fontosságát a köz- 
gazdasági kutatásokban.

Idézve a könyvtár tőkés folyóirat-állományára vonatkozó feljegyzést8 megállapítható, 
hogy még a viszonylag jó ellátottság is valamelyest romló helyzetet tükröz. „Az MKKE 
Központi Könyvtára 1975-től kezdve érvényesítette a megrendelések koordinálásánál a 
takarékossági elveket. E takarékossági megszorítások különösen az utóbbi 5 évben hova
tovább az egyetemi és országos feladatok ellátását veszélyeztetik.” A takarékossági törek
vések következtében a könyvtárnak 1982-től 1985-ig 311 import folyóiratról kellett le
mondania. Ez a csökkenés -  különösen a folyóiratok árának évi átlagban 20-30% os 
emelkedésével együtt -  fokozhatja a periodikum-állomány dinamikus építésének gondjait, 
kiváltképp akkor, ha figyelembe vesszük a közgazdaságtudományi diszciplinák körében 
a viszonylag fiatal (bár igen fontosnak értékelt) tudományágakban oktatásgazdaságtan, 
kutatásgazdaságtan, művelődésgazdaságtan, egészségügygazdaságtan, információgazdaság
tan stb. -  megjelenő folyóiratokat. Egyre inkább lendületet nyernek emellett azok az 
erőfeszítések, amelyek a közgazdászképzés korszerűsítését célozzák: a koncepció eredmé
nyes végrehajtása nyilvánvalóan nem valósítható meg a dokumentumbázis statikus fejlesz
tése mellett. (Természetesen a fejlesztés nem az állandó mennyiségi értelemben vett 
növelést jelenti, vagyis gondolni kell az állomány ésszerűsítésérő, azaz a felhasználói
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vizsgálatok alapján végrehajtott, az országos feladatköröket is figyelembe vevő apasztásra 
is.) Mindezen gondok megoldását megkönnyítheti a gyűjtőköri kooperációban rejlő 
lehetőségek mind szélesebb körű kiaknázása, de a beszerzési kereteknek az országos szak- 
irodalmi ellátásban betöltött szerep alapján való, a tudományos minősítések megfelelő 
elosztása is.

A közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak folyóirat-rendelési kooperációjáról

Az MKKE KK az MKE Társadalomtudományi Szekciójának kezdeményezésére 
1982 óta rendezi meg évente azt az értekezletet, amelynek feladata a közgazdasági gyűjtő
körű könyvtárak tőkés folyóirat-rendeléseinek'koordinálása. A könyvtárak közötti együtt
működés viszonylag laza formája lehetővé teszi azt, hogy csak azok vegyenek részt az 
együttműködésben, akik valóban értékelik is a kooperációból fakadó előnyöket. Alap
vető cél, hogy a nehezedő gazdasági feltételek között lehetőség szerint ne kelljen olyan 
jelentősebb közgazdasági -  ha úgy tetszik „magjellegű” — folyóiratról lemondani, ami a 
koordinációs körön belül csak egy példányban található. Ugyancsak alapvető célként 
tűzték ki a koordinációban érdekelt könyvtárak, hogy az újonnan induló folyóiratok 
közül a legfontosabbakat valamelyik könyvtár — részben profil szerint, részben pedig a 
rendelkezésre álló keretek adta lehetőségek szerint — feltétlenül rendelje meg. Mindehhez 
az MKKE KK számítógépes kapacitásainak -  beleértve az adatrögzítést is! — egy részét 
(a számítógépes listák összeállítása céljából), valamint olyan központi szolgáltatásait 
ajánlotta fel, mint a tájékoztatás (ennek keretében cikkmásolatok megküldése), illetve a 
tartalomjegyzék-másolat (current contents) készítés és szolgáltatás. A rendszeresen részt 
vevő mintegy 20 könyvtár — köztük más országos feladatkörű könyvtárak, hálózati köz
pontok, vezető könyvtárak -  képviselői általában véve elégedettek az eredményekkel, bár 
azt is elismerik, hogy még távolról sem sikerült az összes potenciális lehetőséget kihasznál
ni. Noha ezzel kapcsolatban szisztematikus vizsgálatra még nem került sor, valószínűsít
hető, hogy részben az érintett könyvtárak funkciója, profilja, részben pedig az eltérő 
finanszírozási helyzet más és más feltételeket teremt az egyes könyvtárak számára. 
A tényleges feltételek pedig erősebben éreztetik determináló hatásukat, mint az esetleg 
ki nem használt lehetőségekből áttételesen fakadó, várható előnyök.

A vizsgálat néhány tanulsága

A közgazdasági magfolyóiratok hazai hozzáférhetősége sok vonatkozásban mutat 
hasonlóságot más tudományterületek ellátottságához. Ahogy arról már szó esett, a köz
gazdaságtudományok jellege következtében meglehetősen tágra kellett szabni a szelekció 
sablonját. (A jelzetteken kívül ez sem ellentmondásmentes: van olyan nemzetközi hírű 
közgazdász professzor, aki „egy kezén meg tudja számolni” a számára valóban fontos 
folyóiratokat, mások még a több mint másfélezer folyóiratot is kevésnek tartják — figye
lembe véve persze a közgazdaságtudomány egészét és az információfeldolgozó szervezetek 
kapacitását.) Ha információhiány nem is fenyegeti közvetlenül a közgazdasági információk
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iránt akár professzionálisan, akár laikus módon érdeklődőket, mindenképpen figyelmet 
érdemlő tény, hogy a magfolyóiratoknak értékelt periodikumok hazai hozzáférhetősége 
50% körül van. Kedvező jelenségként értékelhetjük azt is, hogy az 1. kategóriába tartozó 
folyóiratok hozzáférhetősége ennél magasabb. Ez arra mutat, hogy még az „ösztönös” 
állománygazdálkodás évei9 sem jelentettek a szó igazi értelmében ösztönös állomány
építést. (Értve ezalatt azt, hogy a könyvtáraknak sikerült jórészt a valódi igényeknek, 
illetve a szakirodalom fejlődésének megfelelő, azt tükröző állományt kialakítaniuk.) Más 
tudományterületekhez viszonyítva az sem meglepő, hogy a magfolyóiratok hazánkban 
hozzáférhető állománya döntően a fővárosba koncentrálódik. Tekintettel arra, hogy a 
közgazdasági kutatóműhelyek jó része is Budapesten működik, ez önmagában nem jelent 
negatív tényezőt, főként abban az esetben, ha a megyei, vagy más nagyobb vidéki könyv
tárak minden tőlük telhetőt megtesznek a közgazdasági szakirodalmi információk haté
kony és célratörő közvetítése érdekében. (Ehhez természetesen szükség van a megbízható 
alapszolgáltatásokra is.)

Nem véletlenül emeltük ki az együttműködésben rejlő lehetőségeket: a hazánkhoz 
sok tekintetben -  például viszonylag kisszámú népesség által beszélt nemzeti nyelv, 
országnagyság -  hasonló skandináv országokból sokkal hatékonyabb, nemzetközi mére
tekben is eredményes kooperációkról hallhatunk. Nyilvánvaló, hogy - nemcsak a gyűjtő
köri, de a ma még kevésbé elterjedt egyéb — kooperációk útján is törekedni kell hozzá
férhetőségi mutatók további javítására. Bármennyire is kedvezőnek tűnhet -  kiváltképpen 
egy széles spektrumú társadalomtudományi ágazatban -  első pillantásra az 50% osnál 
magasabb hozzáférhetőségi arány, a közgazdasági kutatások intenzívebbé válása, fókuszuk 
módosulása, s az új információs technika -  elsősorban az online információszolgáltatások
ra gondolunk — gyors terjedése a szélesebb körű hozzáférhetőséget igényelheti, ami az 
állományok valóban dinamikus alakítását követeli meg. S ez nem csupán szisztematikus 
elemzéseket, de kritikus önvizsgálatot is igényel.

JEGYZETEK

1. A gyűjtést és a behasonlításokat a könyvtár Információs főosztályának munkatársai végezték. 
A jegyzeteket Bolgár Mariann és Ádám Éva állították össze.

2. Felhasznált segédletek:
a) The American Journal of Economics and Sociology. New York, N.Y. 1981,1983.

b) The American Political Science Review. Washington, D.C. 1981,1983.

c) Bibliograficseszkij ukazatel’. Novaja szovetszkaja literature po obscsesztvenniim naukam. 
Ekonomika. Moszkva, Nauka. 1981, 1982,1983.

d) Dokumentált folyóiratok jegyzéke. MKKE KK. Bp. 1983.

e) Economic Titles/Abstracts. The Hague, 1982.

f) Irregular serials and annuals. An international directory. New York-London, Bowker, 1984.

g) Journal of Economic Literature. Nashwille, TN. 1981,1983.

h) Social Sciences Citation Index Journal Reports. Philadelphia, 1983.
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i) Ulrich’s International Periodicals Directory. New York-London, Bowker 1982.; 1984.

3. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az említett kategóriák szerinti megkülönböztetés 
esetleges, szubjektív tényezők által befolyásolt. Alkalmazásukat így elsősorban hipotézisekként 
kell értékelni, amit a későbbi, megismételt vizsgálatok igazolnak vagy cáfolnak.

4. L A B A N D , D.N. : An evaluation of 50 „ranked” economics departments -  by quantity and quality 
of faculty publications and graduate student placement and research success. (50 számbavett 
közgazdasági tanszék értékelése az oktatók publikációinak mennyisége és minősége, a hallgatók 
elhelyezkedése és a kutatási eredményesség alapján) = Southern Economic Journal. 1985. No.l. 
216-240.p.

5. LIEBOW ITZ, S.J. — PALM ER, J.P.: Assessing the relative impact of economics journals. 
(A közgazdasági folyóiratok relatív hatásának becslése.) = Journal of Economic Literature. 1984. 
No.l. 77-88.p.

6. A hazai fellelhetőségre vonatkozó információkat a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusá
ból, illetve a közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak tőkés folyóiratokra vonatkozó rendelési 
listáiból vettük.

7. A közgazdasági magfolyóiratok és a hazai hozzáférhetőségükből levonható főbb következtetése
ket az OKT részére H U SZÁ R  Ernőné „Feljegyzés az ország közgazdasági devizás folyóirat
é it  to ttságáró Г  címmel foglalta össze. (Bp. 1985. 2 p. /Gépirat/)

8. H U SZ Á R  Ernőné: 1. m. p. 1 -2

9. PAPP  István: Könyvtári és információs rendszerünk folyóiratbázisáról. = Tudományos és Mű
szaki Tájékoztatás. 1983. 3. sz. 95-97.p. A cikk szól az „ösztönös” állományépítés időszakáról, 
amit a viszonylag bő beszerzési keretek tettek lehetővé.

* *  *

MÁS PÁLYÁK KÖNYVTÁROSOKNAK. Ilyen című könyvet adott ki az anírikai 
könyvtári egyesület 1985-ben. Szerzői elemzik hogyan és milyen munkakörben hí sznosít- 
hatja valaki a könyvtári munkában kifejlesztett képességeit vállalati alkalmazottként, álla
mi hivatalban vagy közoktatásba. Gyakorlott tanácsokat is adnak az álláskereséshez, elhe
lyezkedéshez. (SpeciaList, 1986. május)

Könyvtári Figyelő (33) 1987/3
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VESZPRÉMI KÍSÉRLET: IRODALMAZASI VERSENY  
VEGYÉSZM ÉRNÖK HALLGATÓKNAK

DÖMÖTÖR LAJOSNÉ

A Veszprémi Vegyipari E gyetem  K ö zp o n ti Könyvtárában  különböző olvasói cso
portokra kiterjedő, szervezett felhasználói oktatás folyik. A legjelentősebb csoportot a 
nappali vegyészmérnök hallgatók alkotják. Számukra az oktatás hagyományos formáiba 
kötelező tantárgyon és a szabadon választható speciálkollégiumon kívül 3 év óta új lehető
séget is nyújt a könyvtár: ez az évente meghirdetett irodalmazási verseny. A versenyt az 
egyetem Vegyipari Műveletek Tanszéke és a Kémikus Egyesület Veszprém megyei Csoport 
Vegyipari Műveleti Szakosztálya rendezi a könyvtár ajánlatával élve. A könyvtár munka
társai a verseny előkészítésében, lebonyolításában és a feladatok értékelésében vesznek 
részt. A tanszéki oktatók, témavezetők és a könyvtárosok egyénileg foglalkoznak a 
versenyző hallgatók felkészítésével. Általában a verseny kiírásától az értékelésig három 
hét telik el.

Az irodalmazási verseny célja az, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek mind a 
hagyományos forrásokban való tájékozódásban, mind az online keresés stratégiájának ki
alakításában, sőt a terminál kezelésében is. A versenyzők feladata a diplomamunkájukhoz, 
illetve tudományos diákköri dolgozatukhoz szükséges irodalom önálló összegyűjtése 
értékelése és ьmunkáról szóbeli beszámoló készítése. A versenyzőknek meg kell állapí
tanál., a keresett témát meghatározó tárgyszavakat angol, orosz és német nyelven. Bibliog
ráfiai adatokat gyűjtenek a CASEARCH adattárból online módon a DIALOG rendszeren 
keresztül, maja ezt kiegészítve további bibliográfiai adatokat, referátumokat keresnek a 
Referativnüj Zsurnalból,a Verfahrenstechnische Berichte bői és a Citation Indexből.

Mindegyik segédeszközből ki kell választaniuk a témához legközelebb álló 5 dokumentum 
bibliográfiai adatait, illetve referátumát. A legjobb referátum fordítását is el kell készí
teniük. Végül 5 perces szóbeli összefoglalóban kell beszámolniuk a keresés tapasztalatairól, 
a téma megjelenéséről a szakirodalomban. A feladat komplex; a bíráló bizottság értékeli a 
tárgyszavak helyes megválasztását, a gyűjtött információk mennyiségét és minőségét, a • 
szóbeli összefoglaló előadásának módját.

Az irodalmazási verseny hatékonyabbnak bizonyul, mint a hagyományos oktatási 
formák, mert itt a verseny résztvevőinél erős a motiváció, ösztönzi őket a kitűzött jutalom 
és a korszerű online keresés, amelyet saját témájuk érdekében használhatnak. Az egyetemi 
könyvtárakban folyó felhasználói oktatás sikerének egyik feltétele a jó együttműködés az 
oktató személyzet és a könyvtárosok között. Ezt a követelményt jól teljesíti az irodalmazá
si verseny, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a tanszéki és a könyvtári munka
társak egyaránt részt vesznek.

A felhasználói oktatás általában a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak meg
ismertetése. Az iparban vagy a kutatásban dolgozó volt hallgatók később mint meg-
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rendelők fordulnak a könyvtárhoz információigényeik kielégítése céljából. Arra is van 
példa, hogy az ipari megrendelést éppen az irodalmazási verseny egyik győztese, volt 
hallgató közvetítette, aki az információkeresés korszerű módszereit a veszprémi egyetemi 
könyvtárban ismerte meg, és ezeket az ismereteket most munkája során felhasználja, és 
környezetében, munkatársai között terjeszti.

A felhasználói oktatás és ezen belül különösen az online keresés oktatása természe
tesen anyagi támogatást igényel. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára 
erre a célra pályázatot nyújtott be a Művelődési Minisztériumhoz. A bíráló bizottság a 
pályázatot elfogadta, és 1986-tól 1988-ig 3 évre biztosította a fedezetet az irodalmazási 
verseny évenkénti lebonyolításához, és e sikeres oktatási forma továbbfejlesztéséhez.

E módszer mellett természetesen tovább élnek a hagyományos oktatási formák is, 
kötelező órarendi tárgy vagy szabadon választható speciálkollégium keretében. A II. év
folyam második félévében 4 óra előadásból és 4 óra gyakorlatból álló tárgy a „Szak- 
irodalmi ismeretek”, amelyből aláírást kell szerezniük a hallgatóknak. A tárgynak az a 
célja, hogy segítséget nyújtson a könyvtár használatához, és a III. évfolyamon kötelező 
szakdolgozathoz szükséges szakirodalom összegyűjtéséhez. Az oktatás segédanyagai 
szórólapok és angol egyetemi könyvtárakban készült, Veszprémben magyarra fordított 
hangos/dia sorozatok. Ezek a sorozatok a Chemical Abstracts, a Science Citation Index  
használatát, a kémiai kézikönyveket és azok használatát mutatják be. Mindegyiket szöveg
könyv egészít ki, egyénileg is használhatók, de kisebb, 10-12 fős csoport is hallgathatja 
őket magyarul vagy angolul. Ennek az oktatási formának a hatékonyságával a könyvtár 
nem elégedett. Az átadott ismeretek nem közvetlenül, s nem azonnal szükségesek, s így 
nem jelentenek elég motivációt a hallgatók számára.

A vegyészmérnök hallgatók részére szervezett másik oktatási lehetőség a „Kémiai 
információkeresés korszerű módszerei” című speciálkollégium, amelyet a IV. és V. év
folyamos hallgatóknak hirdet a könyvtár. A kevés számú (6-8) érdeklődő számára szerve
zett speciálkollégium 14 órából (7 alkalom) áll. Főleg olyan hallgatók vesznek benne részt, 
akik később kutatómunkával kívánnak foglalkozni. A speciálkollégium keretében az egye
tem néhány vezető oktatója (professzor és docens) is foglalkozik a hallgatókkal: például 
ismerteti saját kutatási szokásait, tanácsokat ad a diplomadolgozat, illetve disszertáció 
megírásához. A speciálkollégium keretében a hallgatók szakirodalmat gyűjtenek, esetleg 
a könyvtár online keresést is végez a számukra, ezért itt a motiváció erősebb, mint az 
előző oktatási formában.

A veszprémi egyetemi könyvtár oktatási tevékenységében részt vevő második nagy 
csoport a végzett vegyészmérnököké, akik az iparban vagy a kutatóintézetekben dolgoznak, 
és az információs szakterületen bekövetkezett fejlődés legújabb eredményeivel akarják tudá
sukat kiegészíteni. Az ő számukra 18 órás (12 óra elmélet és 6 óra gyakorlat) tanfolyamot 
hirdet a könyvtár „Szakirodalmi szolgáltatások rendszere a kémia és a vegyipar területén” 
címmel. A mérnöktovábbképző tanfolyam anyaga sokszorosított jegyzet formájában is 
megjelent. Ez az oktatási forma elsősorban az újdonságokról tájékoztat, és elképzelhető 
olyan hallgató, aki többször is (például 2-3 évenként) részt vesz rajta, s mindannyiszor ér
tesül az új eredményekről. Az évről évre megnyilvánuló érdeklődés bizonyítja hasznosságát. 
A különböző oktatási formák közvetlenül vagy közvetve erősítik a könyvtár, az ipar és a 
kutatás kapcsolatait.
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AZ 1980-AS ÉVEK HAZAI SZÁMÍTÓGÉPES INDEXEIRŐL

RÓNAI TAMÁS

A hazai számítógépes indexek készítésének gondolata az 1960-as években merült 
fel. Az első hazai KWIC-rendszerű indexet az OMIKK (akkor: OMKDK) állította elő a 
„Hungarian Technical Abstracts” címanyagából, majd 1968-ban megkezdte további 
KWIC-rendszerű indexek rendszeres közreadását az építéstervezés, a korrózió, a számítás- 
technika és az automatizálás témakörében. A példa hamarosan követőkre talált: más 
könyvtárak és tájékoztatási intézmények is foglalkozni kezdtek számítógépes, illetve gépi 
adatrögzítők segítségével előállítható indexekkel. Az 1970-es évek elején az úttörők között 
az OMIKK mellett ott találjuk az Agroinformot, az Építésügyi és Tájékoztatási Közpon
tot, a KSH könyvtárát és több más intézményt.1 Az 1960-as évek végén és az 1970-es 
években publikált indexek KWIC (Keyword in context: kulcsszó szövegkörnyezetben) 
vagy KWOC-(Keyword out of Context: szövegkörnyezeten kívül álló kulcsszó) rend
szerűek voltak.

Ezen a helyen az 1980-as évek számítógéppel előállított indexeit kívánjuk szemügyre 
venni. Témánkat azzal is szűkíteni kívánjuk, hogy nem foglalkozunk azokkal az indexek
kel, amelyek egyes műveket vagy egyedi időszaki kiadványok tartalmi visszakeresésére 
szolgálnak. Tehát pl. nem térünk ki az egyedi sajtórepertóriumok indexeire, vagy egy-egy 
folyóirat éves tárgymutatóul szolgáló indexeire. Ezzel szemben azokkal a számítógépes 
indexekkel foglalkozunk, amelyek ténylegesen létező vagy fiktív dokumentumgyűjte
ményekre vonatkoznak és kiadvány formában hozzáférhetők; ezekkel is azonban -  a kor
látozott terjedelemre való tekintettel -  a teljesség igénye nélkül. Elöljáróban még el 
kívánjuk mondani, hogy az egyes indextípusoknak számos lehetséges felosztása létezik.2 
Az általunk alkalmazott felosztás az indexeknek az információs rendszerben betöltött 
helyét veszi figyelembe.

A horizontális integráció elvén alapuló számítógépes indexek

Ebbe a kategóriába azokat a KWIC-rendszerű címindexeket soroltuk be, amelyek a 
primer közlemények címeit, vagy művi címeit, vagy a dokumentum tartalmát kifejező 
releváns szavakat szövegsorba rendezik, és ahhoz a forrást jelölő kódot, továbbá annak 
teljes vagy részleges bibliográfiai adatait kapcsolják. (A dokumentum azonosítására szol
gáló adatokat a továbbiakban hivatkozásnak nevezzük.) Az ilyen típusú indexeket az 
alábbi módon ábrázolhatjuk:3
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A következőkben bemutatjuk három, erre az elvre épülő index szerkezetét és 
tartalmát.

Gyorsindex -  É pítés (O M IK K -Ê T K )
Gyorsindex -  Számítástechnika + Autom atizálás (OMIKK-SZÁMALK)

Mindkét index számítógépes feldolgozás outputja. 1985 januárjától a fényszedő
berendezéssel előállított kiadványok már nem haránt, hanem a szokásos álló A4-es alak
ban jelennek meg. Javult az indexek olvashatósága is. Mindkét indexhez tartalomjegyzék, 
használati utasítás, jelmagyarázat és a folyóiratok lelőhelyjegyzéke tartozik. Az indexek 
szövegsorai nem azonosak a dokumentumok címeivel, hanem művi címek, illetve az erede
ti címeknek a dokumentum tartalmát kifejező szavakkal való „felhízlalásából” származnak.

A dokumentum tartalmára releváns szavak betűrendben jelennek meg a kereső
oszlopban. A szövegsor jobb szélén található hivatkozás négy betűből és számokból álló 
kódja egyértelműen meghatározza a forrást. A szövegsorokban a dokumentum jellegére 
utaló jelöléseket is találunk, 
pl.: rekl. — reklám

dissz. -  disszertáció 
prosp. — prospektus 
T -  tanulmány, kutatási jelentés 
KI -  különszám 

stb.
Ezek a rövidítések mindig a szövegsor végén állnak, azonban ezek a megjelölések — termé
szetesen -  a keresőoszlopban nem jelennek meg.

A szövegsorok hossza nem lehet több 108 betűhelynél. Ha a dokumentum tartalmát 
reprezentáló szövegsor ennél hosszabb, akkor csonkán marad, és az index valamely másik 
helyén folytatódik, mint pl. a következő esetben:
pületei, gyalo  + Budapest belvárosának rekonstrukciós tervei, kereskedelmi épületei, tér
alakítása, irodáé M AEP 8 4 -6 -3 4 -4 0  szövegsort így találjuk meg a rekonstrukciós kereső
szónál.
Ugyenez & gyalogos szónál így szerepel:
edelm i épületei, téralakítása, irodaépületei, gyalogos forgalom tervezése + rekonstrukciós 
tervek, keresk MAEP 8 4 -6 -3 4 -4 0 . Ugyanez BUDA PEST-néY.
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te i téralakítása, irodaépületei, gyalo + Budapest belvárosának rekonstrukciós tervei, keres
kedelm i épüle MAEP 84 -6 -3 4 -4 0 .

A vizsgált példa rávilágít egy adott téma áttekinthetőségének problémáira. Ugyanis, ha 
Budapest gyalogos forgalmának tervezése c. témához kell irodalmat gyűjteni ebben az 
indexben (Gyorsindex -  Építés, OMIKK-ÉTK, 1985. 5. sz.), akkor ez csak két lépcsőben 
lehetséges. Először a BUDAPEST-et, majd a GYALOGOS-t is meg kell keresni a kereső
oszlopban, hiszen csak így bizonyosodhatunk meg arról, hogy a BUDAPEST nél talált 
forrás valóban releváns-e. Az index szövegsorai egyébként jól segítik a relevancia el
döntését, azonban a legjobb indexelők sem léphetnek túl az adott kereteken. A hivatkozás 
betűkódja a kiadványban található „Folyóiratok lelőhelyjegyzéke” című lista segítségével 
oldható fel.

E két kiadványt a legjobb hazai KWIC-rendszerű indexnek tartjuk, nemcsak szép 
formájuk, ékezetes nagy- és kisbetűkkel írt szövegük miatt, hanem áttekinthetőségük, 
világos szerkezetük és nem utolsósorban rendszeres havi megjelenésük miatt is.

K ülföldi Jogszabályok Perm utált Indexe (OK)

Ez az index az Országgyűlési Könyvtár jogi dokumentációjában nyilvántartott „leg
fontosabb” külföldi jogszabályok (jogszabálygyűjtemények), nemzetközi szerződések, 
irányelvek stb. visszakeresésére szolgál. Az index a VILATI Floppyline SP berendezéshez 
kifejlesztett KWIC-index program segítségével készül, és MERA típusú mátrixnyomtató 
írja ki. A kiadvány haránt alakú. A maximálisan 128 betőhelyhosszúságú szövegsorok éke
zet nélküli nagybetűkből állnak. A kiadvány felépítése a következő :

-  használati utasítás;
-  a szövegsorokban használt rövidítések jegyzéke;
— folyóiratok, hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények rövidítései;
— KWIC-rendszerű index.
Az index az adatbázisban található jogszabályok tartalmára és formájára utaló egy- 

egy sor terjedelmű szövegsorokból áll, amelyek végét + (plusz) jel jelöli.
A dokumentum tartalmát kifejező szövegsor mindig teljes, sohasem marad csonkán. 

A szövegsor jobb szélén találjuk a hivatkozást, amely betű- és számkombinációs kódjával 
megadja a dokumentum raktári jelzetét, és periodikum esetében közli a megjelenési évet 
és füzetszámot. A lapszám hiánya a hivatkozásból nemcsak a dokumentum eredetijének 
visszakeresését nehezíti meg, hanem egy esetleges másolat megrendelését is.

Az index érdekessége még, hogy nemcsak a meglévő, hanem a fiktív dokumentum
bázis visszakereső eszköze is: ha a hivatkozásban raktári jelzet nem szerepel, az azt jelenti, 
hogy az adott dokumentum megjelenését ugyan regisztrálták, de az a könyvtárban nem 
található meg.

Az index viszonylag kis terjedelmű (24 lapos), a szövegsorok száma kb. 1500.
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Egy tipikus indextétel képe a következő

I Csehszlovákia, közúti közlekedési1 

П

TV-1984 5 SB+‘>

A4/7840 I 84/12

^ A  forráskiadvány megjelenési éve 
és füzetszáma

A forráskiadvány 
raktári jelzete

—► A tartalomra utaló szöveg

A normatív jogszabály típusa és kiadásának éve 

A forráskiadvány kódja |_ __ _______________

A sorvég jele «*-

Sbirka Zakonu Ceskoslovenská Socialistická 
R e p u b l i k a ____________ _______

I 1984. évf, 12. sz, |*c----- !

A vertikális integráció elvén alapuló indexek

Ebbe a kategóriába azokat az indexeket soroltuk be, amelyek nem adják meg köz
vetlenül a primer dokumentum bibliográfiai adatait, hanem valamely, az eredetire vonat
kozó szekunder információra hivatkoznak. (Szekunder információ lehet pl. a dokumentált 
műről készített annotáció, kivonat, referátum stb.) Az indexben való keresés esetén ezen 
szekunder információkat hordozó cédulák, vagy kiadványokbeli tételek, vagy gépi adat
hordozón tárolt rekordok azonosítási kódjához jutunk. Ezeket a továbbiakban lokátorok
nak nevezzük, a lokátorok segítségével gyűjthetjük ki az eredeti dokumentumok forrás
adatait. (Ld. 1. sz. ábrát.)
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1. sz. ábra

A vertikális integráció elvén alapuló indexek
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Vertikális integrációs rendszerben funkcionáló hazai nyomtatott indexeink is KWIC- 
rendszerűek.
A továbbiakban három, erre az elvre épülő index szerkezetét és tartalmát mutatjuk be.

Világpolitikai Inform ációk Perm utált Indexe (

Az Országgyűlési Könyvtár információs és dokumentációs szolgáltatása keretében 
válogatva feldolgozza a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó folyóiratcikkeket, könyveket, 
könyvrészieteket, tanulmányokat, az ENSZ és szakosított intézményeinek kiadványait, 
továbbá a külföldi parlamenti kiadványokat. Ezen dokumentumok visszakeresésére szolgál 
a „Világpolitikai információk permutált indexe” című kiadvány.4 Ez az index is számító- 
gépes feldolgozás outputjaként készül, haránt alakban jelenik meg, ékezet nélküli nagy
betűs írásképpel. Felépítése a következő:

-  használati utasítás
-  KWIC-rendszerű index
-  a megrendelhető fordítások jegyzéke.

Az index szövegsorai a lokátorokkal együtt helyenként a 130-140 karakter hosszúságot is 
elérik, s így a sornyomtató teljes kapacitását kihasználják.

A feldolgozott dokumentumok tartalmát kifejező szövegsorokat a számítógép úgy 
rendezi, hogy a visszakeresés szempontjából értékes kulcsszavak mindegyike egyszer a 
keresőoszlopban (a sor közepén) betűrendben megjelenik. A sor végén találhatók a 
lokátorok betű- és számjelei. így pl. a P013.916 jelű lokátorhoz az alábbi szövegsorok 
tartoznak:

В  betűnél: KELETI, NYUGATI BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÉS NYUGATI 
ŐI7TONSÁG, 1970-83, NSZK CIKK*

G betűnél: ON?ÁG, 1970-83, NSZK CIKK*
KELETI, NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ÉS NYUGATI 
BIZT

К  betűnél: ÉS NYUGATI BIZTONSÁG, 1970-83, NSZK
CIKK* KELETI, NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 

TV betűnél: ATI BIZTONSÁG, 1970-83, NSZK CIKK*
KELETI,-NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 
ÉS NYUG

Az áttekinthetőség javítása érdekében a NYUGAT kulcsszó nem került ismételt 
kiemelésre. Ez a példa egyben azt is mutatja, hogy a kötetlen szókészletű indexeknél 
is lehetőség van egy nagyon alacsony szintű ellenőrzésre a felesleges ismétlődések ki
iktatására alkalmi stopszavak segítségével.

Ebben az indexben a szövegsorok két típusa fordulhat elő. Az egyik típust azok a 
sorok testesítik meg, amelyeket a dokumentumok fő témájának jelölésére használnak. 
Az ilyen sorok végén mindig az alábbi megjelölések egyikével találkozhatunk:

-  könyv
-  cikk
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-  cikkö (jelentése: cikkösszeállítás)
-  tanulmányk (jelentése: tanulmánykötet)
-  ENSZ dók (jelentése: ENSZ és szakosított intézményeinek kiadványa)
-  pari dók (jelentése: parlamenti dokumentum)
-  különsz (jelentése: különszám)
A másik típust akkor használják, amikor egyetlen szövegsor nem elég a téma meg

határozására. Vegyük például a P011582-es lokátorhoz tartozó szövegsorokat. Itt az első 
szövegsor a fő téma jelölésére szolgál, míg a második további információkat tartalmaz 
azok számára, akik pl. a Szovjetunió közel-keleti politikájának minden vetülete iránt 
érdeklődnek: Fő téma: Irak, Irán és a Perzsa-öböl, Szaud-Arábia, USA el nem kötelezet
tek, jugoszláv cikk, 1982+ POl 1582 Orosz 
További információk:
Közel-Kelet, Irán, SZU és Afganisztánt 
POl 1582 Orosz

A szövegsorok után álló lokátorok betűjelei P, К és KF betűjelekkel kezdődnek. 
A P jelűek olyan tételekre utalnak, amelyek az adott dokumentum forrásadatai mellett 
annotációt is közölnek. Ezzel szemben а К jelűek olyanokra, amelyekben a dokumentum 
forrásadatain kívül esetleg csak a tartalomra vonatkozó rövid megjegyzések szerepelnek. 
A KF betűvel kezdődők azokat a tételeket azonosítják, amelyek olyan dokumentumok 
szekunder információit tartalmazzák, amelyekről a figyelemfelhívó tájékoztatókon kívül 
fordítás is készült.

A betű vagy betűjeleket követő számok a figyelemfelhívó tájékoztatók sorszámát 
jelölik. A lokátor után áll a dokumentum megjelenési nyelve. Egy dokumentum fő témá
jára vonatkozó indextétel felépítése a következő:

Nigéria, Abuja, új főváros története, 1942-82,

1— *— 1 1— —1 í—
A figyelemfelhívó lap

' U S A 1 'cikk' 1984+ azonosítási betűjele
és sorszáma (lokátor)

KO 17041 Angol

A dokumentum nyelve

—► A tartalomra utaló szöveg

—► A dokumentum szerzőjének nemzetiségi hovatartozására való utalás

— ► A dokumentum típusára utaló adat, amely egyben azt is jelöli, hogy a
dokumentum fő témájára vonatkozó szövegsort olvassuk

A dokumentum megjelenési éve **--------
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A kulcsszavak különböző alakban jelenhetnek meg, ismétlődhetnek vagy szinonima
ként bukkanhatnak fel az index különböző helyein. így pl. négyezer kumulált tételében 
(1985/15.sz.) a fejlődő, a fejlődők, a fejlődőkkel szövegszavaknál 228, az Észak-Dél 
szövegszónál 2 1 , a harmadik világ-nál 16 figyelemfelhívó tájékoztatóra való utalást találunk. 
Ugyanez a szóródási probléma még élesebben jelentkezik a szinonim jelentésű neokonzer- 
vativizmus és új jobboldal kulcsszavak esetében. Az előbbinél (a neokonzervatív elő
fordulást is figyelembe véve) 9, míg az utóbbinál 1 szövegsort találunk. Nem ilyen feltűnő 
ez a probléma az 1983/13. számba, ahol a kumulálás 1000 tételt ölel fel. Ott a fejlődő, 
fejlődők 71, a harmadik világ, a harmadik világba 1 0 , az Észak-Dél kulcsszónál 23 szöveg
sort találunk. Kétségtelen, minél nagyobb számú dokumentum visszakeresésére szolgál 
egy nem kötött szótárt alkalmazó KWIC-rendszerű index, annál nagyobb lesz a szóródás, 
és annál inkább csökken az áttekinthetősége.

Hungarika Információ Index (OSZK)

A világpolitikai index valamelyest módosított változata a Hungarika Információ 
Index, amely az időszaki kiadványokban megjelenő, magyar vonatkozású dokumentumok 
visszakeresésére szolgál. Az alapvetően azonos szerkesztési szempontokat az alábbi szöveg
sor jól tükrözi:

Kanadai magyar emigráció története, 1880-1980,
kanadai cikk, + H000482 Angol
Viszont, ellentétben az Országgyűlési Könyvtár világpolitikai indexével, nem nagy- 

számítógépen készül, hanem a VILATI Floppyline SP-n, úgy, ahogyan a „Külföldi Jog
szabályok Permutált Indexe” . Ezek, s még egy, a továbbiakban ismertetendő index bizo
nyítja, hogy az ilyesfajta adatrögzítőket jól lehet használni kisebb terjedelmű és viszonylag 
egyszerű indexek előállítására.

Az index haránt alakú és ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg. Szöveg
sorainak maximális hossza 128 karakter. Egyetlen tartozéka van: az index használatát 
megmagyarázó előszó.

Külföldi Jogi Dokumentáció Permutált Index (OK)

Az index az Országgyűlési Könyvtár jogi dokumentációja keretében feldolgozott 
dokumentumok visszakeresésére szolgál. Előállítási módját, alakját és a szövegsorok 
hosszát illetően minden tekintetben megegyezik a fentiekben tárgyalttal. Az eltérés annyi, 
hogy a „főtéma” szövegsort külön nem jelöli. Ebben az indexben minden szövegsor egyen
rangú. A következőkben egy tipikus indextételt mutatunk be:
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USA, Abortusz erkölcsi, jogi vonatkozásai,

~ 1 R oth! 4 9 8 3 1 1 J063851 ГА пГ ' "

--*> A tartalomra utaló szöveg 

-*■ A szerző neve

--------------- A dokumentum megjelenésének éve

A figyelemfelhívó lapok azonosítási betűjele 
és sorszáma (lokátor) ^ — ----------------------------

A dokumentum megjelenési nyelve

A horizontális és vertikális integráció elveit egyesítő indexek

Ebbe a kategóriába azokat az indexeket soroltuk be, amelyek egyaránt lehetővé 
teszik a primer dokumentum és a róla készített szekunder információ visszakeresését.

ESZTINDEX

Az Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Központja 
(ESZTIK) Szakirodalmi Információs Osztálya dolgozza fel az egészségügyi szervezés, 
vezetés, tervezés, gazdaságtan és informatika hazai és külföldi irodalmát, s az Egészségügyi 
Vezetői Gyorsinformáció (EVGY) c. lapban referálja. Az EVGY kéthavonta jelenik meg.

Az ESZTINDEX és az EVGY között szerves kapcsolat van: az ESZTINDEX bibliog
ráfiai részébe mindig utal a közlemények magyar nyelvű referátumaira, amelyek az EVGY 
megfelelő számaiban visszakereshetők. Ezzel a megoldással biztosítja, hogy a keresett 
közlemény relevanciáját nemcsak az index szintjén, hanem magasabb fokon, azaz a referá
tum szintjén is meg lehessen állapítani.

Az ESZTINDEX számítógépes feldolgozás outputja, s haránt alakban, ékezetes nagy- 
és kisbetűs írásképpel jelenik meg. Felépítése a következő:

— tartalomjegyzék (orosz, német, angol nyelven is)
-  előszó (használati utasítás)
-  bibliográfia
— névmutató
-  tárgymutató index (KWIC-index)
— folyóiratjegyzék.
A bibliográfiai rész a leírásokat az EVGY 15 témaköri fejezete szerint csoportosítja; 

így a tartalomjegyzék egyúttal egy durva osztályozási rendszer mutatójaként is felfogható. 
A névmutató a szerzők nevét sorolja fel betűrendben.
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A KWIC-rendszerű tárgymutató index szövegsorai (a lokátorokkal együtt) néhol 
megközelítik a 130 karakter hosszúságot. Az ESZTINDEX szövegsorai nem a cikkek 
eredeti címeit, hanem művi címeket közölnek. A szöveget alkotó szavak a dokumentum 
tartalmát reprezentálják. A szövegsorok végét + (plusz) jel jelöli. A szövegsorok végén 
látható lokátorok egy betűből és egy négyjegyű sorszámból állnak. A betűjel egy nagyobb 
tematikus csoportot azonosít, a sorszám a leírás helyét jelöli a témacsoporton belül. 
A lokátor alapján megtudhatjuk, hogy a bibliográfiai rész melyik témacsoportjában, milyen 
sorszám alatt találjuk meg a keresett tétel leírását. így a bibliográfiai rész és az index 
összekapcsolásával a szövegsorokhoz további információk kapcsolódnak, ami jelentősen 
növeli a valóban releváns dokumentumok kiszűrésének lehetőségét. Az ESZTINDEX 
néhány más indexszel ellentétben, ragaszkodik ahhoz, hogy egy-egy dokumentum tartalmát 
mindig egy-egy szövegsorral tükrözze. (V.ö. az OMIKK-ÉTK és az OMIKK-SZÁMALK 
indexekkel, amelyek tetszőleges hosszúságú művi címek kezelésére is felkészültek.) 
Az ESZTINDEX tárgyszavakra emlékeztető kulcsszavai „láncokba” vannak rendezve, ezért 
a töltelék szavak száma viszonylag alacsony. A hosszú szövegsorok viszont nehezítik az 
index olvashatóságát.

Növényvédelmi és Agrokémiai Szakirodalmi Bibliográfia

A Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium (MÉM) Növényvédelmi és Agrokémiai 
Központ Információs és Dokumentációs Osztálya negyedévenként megjelenő bibliográfiája 
a talajerőgazdálkodás, meliorizáció, növényvédelem és határterületi dokumentumaira 
terjed ki. A kiadvány számítógépes feldolgozás outputjából készül, és haránt alakban, 
ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg.5 Felépítése a következő:

-  tartalomjegyzék
-  bevezetés
-  bibliográfia
-  szerzői mutató
-  testületek mutatója
-  tárgymutató (permutált tárgyszavakból álló index)
A bibliográfia az egyes tételeket témakörök szerint csoportosítja. A témakörök az 

Egyetemes Tizedes Osztályozásra emlékeztető -  meglehetősen részletes -  szakrendet alkot
nak, ezért a tartalomjegyzék egy durva tárgymutatóként is felfogható.

A speciálisabb kérdések iránt érdeklődőket a valódi tárgymutató igazítja el. A tárgy
mutatóban szereplő tárgyszavakat kötött tárgyszójegyzékből merítik .6 A dokumentum 
tartalmát jellemző tárgyszavak minden tagja a betűrend megfelelő helyén vezértárgyszó
ként jelenik meg. Pl.:

ACARINA
ROVARKÁRTEVŐ, ROVARŐLŐSZER: HATÉKONYSÁG, SZŐLŐ 488

ROVARKÁRTEVŐ
ACARINA, ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG, SZŐLŐ 488
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ALMA, BIOKÉMIAI VÉDEKEZÉS, LASPEYRESIA, PRONELLA 474
INTEGRÁLT VÉDEKEZÉS: TECHNOLÓGIA, KÁPOSZTAFÉLÉK 455
KÁPOSZTA, POPULÁCIÓ: FELMÉRÉS 453
TRÓPUSI NÖVÉNY 328

ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG
ACARINA, ROVARKÁRTEVŐ, SZŐLŐ 488
LAEOPATORIUM, LASPEYRESIA POMONELLA 393

SZŐLŐ
ACARINA, ROVARKÁRTEVŐ, ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG 488
ADOXUS OBSCURUS 487
BALATON, KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYVÉDELEM 
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS 531

A tárgyszavak között olyan nem önálló tárgyszavak is előfordulnak, amelyek csak 
valamely tárgyszó pontosabb meghatározására szolgálhatnak. Pl.:

ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG 
Az ilyen tárgyszavak kettősponttal csatlakoznak az önálló tárgyszavakhoz.

Erre az indexre a tárgyszavak alábbi elrendezése a jellemző:

VEZ]ÉRTÁRGYSZÓI

TÁRGYSZÓ

TÁRGYSZÓI

--------TÁRGYSZÓ

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

A vezértárgyszavakat erőteljesen hangsúlyozza, hogy az oszlop bal oldalán helyez
kednek el. A lokátorok az oszlop jobb oldalán szerepelnek; segítségükkel azonosíthatók a 
bibliográfiai részben szereplő tételek.

A tárgyszavak standardizáltak, nagy pontosságúak és egységes alakúak; mindez a 
minimumra csökkenti a szóródást.

Specializált tárgyindexek

A specializált tárgyindexek fogalma alatt olyan indexeket értünk, amelyek valamely 
szakterület sajátosságaira, formuláira specializáltak. Ezek az indexek alfabetikus, nume
rikus, kronológikus, hierarchikus elrendezésűek, vagy e típusok kombinációi lehetnek.
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Hazai Prospektusok Gyorsindexe

Ez az index a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának kiadványa. A kiadó 
az Ipari Katalógus Nemzetközi Speciális Információs Rendszer (IK NSIR) kijelölt nemzeti 
szerve. Tájékoztató tevékenysége az alábbi dokumentumtípusokra terjed ki: prospektu
sok, termék- és alkatrészkatalógusok, gép- és műszerkönyvek, különféle műszaki ismerte
tők, használati, kezelési, karbantartási, felhasználói utasítások, tájékoztatások vállalati 
ismertetők, árubemutatókról, kiállításokról. Az ún. „gyorsindex” az ebbe a körbe tartozó 
dokumentumok visszakeresésére szolgál. Az évente négy alkalommal megjelenő index 
számítógépes feldolgozás outputjából készül haránt alakban, ékezetes, nagybetűs írás
képpel. Felépítése a következő:

-  tartalomjegyzék
-  bevezetés (használati utasítás)
-  tárgymutató (tárgyszavak jegyzéke)
-  tematikus gyártmányjegyzék
-  cégek címjegyzéke

A betűrendes tárgymutató a dokumentumok címeiből kiemelt releváns tárgyszavakat izo
láltan sorolja fel, s hozzájuk csatolja a tematikus gyártmányjegyzék témaköri kódjait. PL:

BETONACÉL 03
BÉLYEGÁRUSÍTÓ 05 
BIZTOSÍTÓ FOGLALAT 04
BÚTOR 08

A BÉLYEGÁRUSÍTÓ mellett található 05 kód azt jelenti, hogy a bélyegárusítóra vonat
kozó információt a tematikus gyártmányjegyzékben a 05 kódszámú ELEKTRONIKAI 
RÁDIÓTECHNIKAI, HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK KÉSZÜLÉKEK témakörben 
találhatjuk meg. A témakörök száma viszonylag kevés; az általunk vizsgált indexben 
(1984. évf. 3. sz.) összesen 20 volt.

A vállalati címjegyzék a feldolgozási rendszer számkódjai szerint sorolja fel a termék- 
információkat kibocsátó vállalatokat és telephelyük címét. A vállalatok számkódjai a 
tematikus gyártmányjegyzék lokátoraiban is helyet kapnak. (A lokátor egy tíz számjegy
ből álló szám, amelynek első négy számjegye a vállalat számát, a következő négy számjegy 
az ipari katalógus helyrajzi számát, kettő pedig a feldolgozás évét jelöli.)

Az index használati utasítása azt javasolja, hogy a tárgymutatóból válasszuk ki a 
keresett témát jellemző tárgyszót (a termék megnevezését), majd a tárgyszó mellett talál
ható szám segítségével megtalálhatjuk a keresett témakört a gyártmányjegyzékben. 
A témakörhöz rendelt lokátorokban pedig hozzájuthatunk az ipari katalógusok adataihoz. 
Lássuk a keresést egy konkrét esetben. Keresett témám a bélyegárusító A tárgymutató
ban álló BÉLYEGÁRUSÍTÓ melletti kódszám segítségével eljutunk a 05 ELEKTRONIKA, 
RÁDIÓTECHNIKA, HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK KÉSZÜLÉKEK témakörhöz.
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A tematikus gyártmányjegyzékben a témakörben az alábbi indextételek állnak:

ALKATRÉSZ-AJÁNLOTT TERMÉKVÁLASZTÉK +
013. LAP. GYÁRTMÁNYKATALÓGUS ANGOL MAGYAR 0347 0087 84

BÉLYEGÁRUSÍTÓ-BE-4, BM-4 TÍPUSÚ BÉLYEGÁRUSÍTÓ 

AUTOMATA +

I 006. LAP. 

tériterjedelem 

A dokumentum címe

PROSPEKTUSi

dokumentum
típusa

I MAGYAR| 10306 0040 84;

^  lokátor

-►a dokumentum 
nyelve

A gyártmányokat leíró dokumentumok címét a témaköri csoporton belül betű 
rendben sorolják fel. A címekhez kiegészítő információként csatlakoznak a dokumentum 
terjedelmére, típusára és nyelvére vonatkozó adatok. Ha a keresett dokumentumot publi
káló cégre is kíváncsiak vagyunk, a lokátor segítségével a vállalati címjegyzéket is át kell 
néznünk.

Mindebből az következik, hogy ez az index egy olyan indexnek fogható fel, ahol 
a releváns címszavak sorba rendezett relációs struktúrában kapcsolódnak a tematikus 
csoporthoz. (Esetünkben: 05 ELEKTRONIKA, RÁDIÓTECHNIKAI, HÍRKÖZLÉSI 
BERENDEZÉSEK, KÉSZÜLÉKEK.)
Ebben az indexben az elsődleges elérési pont a tárgyszó amelynek segítségével a témakör
höz (tematikus csoporthoz) juthatunk el, és azon belül találjuk meg a keresett tárgyszót is 
tartalmazó ismérvláncot. A keresési struktúra tehát a következő:

SZOLGÁLTATÁS
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A z Engedélyezett Növényvédőszerek Mutatói

A kiadvány az engedélyezett növényvédőszerek okiratainak adatait kilenc, egymás
sal szerves kapcsolatban lévő mutató segítségével teszi visszakereshetővé. A kiadvány A5-ös 
méretben, ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg,

A tárgyszavakat kötött tárgyszójegyzékből merítik, azonban az egy-egy rekordot 
(okiratot) azonosító tárgyszavak közötti összetartozást (a kötött tárgyszójegyzéktől 
függetlenül) az indexelésnél a tárgyszavak indexszámmal való jelölésével fejezik ki. Ennek 
megfelelően a rekord különböző mezőiben azonos indexszámmal jelzett tárgyszavak össze
tartoznak. így egy relációs láncot hoznak létre, amely lehetővé teszi a sokszempontú 
visszakeresését.
A kiadvány felépítése a következő:

1 . az engedélyezett készítmények mutatója;
2 . a tárgyévben kiadott növényvédőszer engedélyek mutatója ( az engedélyszámok 

növekvő sorrendjében);
3 . az engedélyek fokozat szerinti mutatója (azt tárja fel, hogy mely növényvédő

szerek milyen típusú engedéllyel — pl.: eseti, ideiglenes, korlátozott stb. — 
használhatók);

4. az engedélyezett hatóanyagok mutatója;
5. a növény védőszer-gyárt ók mutatója;
6 . a szertípusok mutatója;
7. a kultúrnövények mutatója;
8 . a károsítok mutatója;
9 . az engedélyezett gyomírtószer kombinációk mutatója.
Az index bonyolultságát, s egyben sokszempontúságát néhány példával szeretnénk 

illusztrálni. Ha általában a rovarölőszerekről szeretnénk tájékozódni, akkor a szertípusok 
mutatóját kell átnéznünk, amely felsorolja a ROVARÖLŐSZER-eket. Ezek között talál
juk még többek között a CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER-t és a 
NEVIFOSZ 50 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER-t. Hatóanyagaikról az engedé
lyezett hatóanyagok mutatója tájékoztat. Ezek szerint foszmetilant tartalmaz a NEVIFOSZ 
és cipermetrint a CYMBUSH. Készítőikről a növényvédőszer-gyártók mutatójából tájé
kozódhatunk. Ha keresésünk során azt szeretnénk megtudni, hogy a CYMBUSH 10 ЕС 
EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER milyen almástermésűek károsítói ellen használ
ható, akkor a kultúrnövények mutatóját kell fellapoznunk, ahol ezt az információt nyerjük:

ALMÁSTERMÉSŰEK
AKNAZAMOLYOK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

ALMAMOLY
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Könyvtári Figyelő (33) 1987/3
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SODRÓMOLYOK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Ha viszont arra lennénk kíváncsiak, hogy az almamoly ellen milyen növényvédő
szerek állnak rendelkezésünkre, akkor a károsítok mutatóját kell felütnünk, ahol ez áll:

ALMAMOLY
ALMA
NEVIFOSZ 50 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
ESETI ENGEDÉLY-42322/1984

ALMÁSTERMÉSÜEK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Az indexek formai-tartalmi jellemzői. Néhány következtetés

Az ismertetett indexek formai-tartalmi jellemzőit az l.sz . táblázatban foglaljuk
össze.

A táblázatból azonnal kitűnik a címindexek (a KWIC-rendszerűek) magas, a tárgy
indexek és a specializált tárgyindexek alacsony száma, továbbá más címindex-változatok 
(pl. a KWOC) teljes hiánya. Némi túlzással azt lehetne mondani, hogy az 1970-es évekhez 
képest indexeink száma gyarapodott, de a mennyiségi növekedés alig hozott új index
típusokat.

Amint példáinkból kiderült, indexeink nagy többsége „szabadszöveges” indexelés
sel, kiegészítéses címmel vagy művi címmel operál.

A szabadszöveges indexelés csak azokat a címeket/műcímeket igyekszik indextétel
ként bevinni, amelyeknek informatív tartalmuk van; azonban az indexelők intellektuális 
képességei, szakmai ismeretei eltérőek, s ezért nem meglepő, hogy ugyanazon dokumen
tum indexelésekor két indexelő mást és mást tart fontosnak. (Ezen a problémán a külön
böző házi szabályzatok sem segíthetnek, legfeljebb bizonyos dolgok szabályozására szol
gálhatnak meghatározott keretek között.) Részben ebből származik az ilyen indexeknél 
tapasztalható jelentős mértékű szóródás is.

Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy ezek az indexek jó feltáró eszközei lehet
nek kisebb gyűjteményeknek. Ennek a tételnek a helyességét példáink is bizonyítják. 
Gondoljunk csak arra, hogy a 4000 dokumentum visszakeresésére szolgáló index mennyi
vel „zajosabb” , mint az 1 0 0 0  dokumentumot kumuláló. Optimális méretű és még jól 
áttekinthető pl. a Gyorsindex — Építés és a Gyorsindex — Számítástechnika. Viszont ha 
ezen indexek valamelyikének havonta megjelenő számait egyetlen éves kötetben kumulál
nák, akkor az anyag már áttekinthetetlenné válna.

Mindebből az is következik, hogy a továbbhaladás útja nem lehet a címindexek 
nagy kumulációja. Ez megfordítva is áll: nagy gyűjtemények visszakereső eszközéül cím
indexet nem szabad választani. Ezzel szemben jól alkalmazhatók lehetnek pl. megyei
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könyvtárak helyismereti gyűjteményei egyes dokumentumtípusainak, témaköreinek vagy 
éves gyarapodásának visszakeresésére, vagy olyan gyorstájékoztatási eszközként, mint 
amire a Gyorsindex -  Építés és Gyorsindex — Számítástechnika + Automatizálás lehet 
a példa.

A KWIC-rendszerű indexek külső megjelenési formája még számos kívánnivalót 
hagy maga után. A számítógépes nyomtatók teljesítményét teljes mértékben kihasználó 
indexekben a szövegsorok már olyan hosszúak, hogy megnehezül az áttekintésük, továbbá 
a hosszú sorok eleje és vége szinte egymásba torlódik, ami félrevezető asszociációkra 
vezethet. A rövid szövegsorok viszont más problémát vetnek fel: az üresen (fehéren) 
maradt sorrészek megnövekedése miatt az index terjedelme szükségszerűen megnő. 
A meglévő KWIC-indexeink korszerűsítése vagy újak indítása esetén talán nem lenne 
érdektelen figyelembe venni a külföldi tapasztalatokat.7 Néhány külföldi indexnél a 
keresőoszlop bal oldalon, a lapszélen helyezkedik el, más indexeknél a hagyományosan 
középen lévő keresőoszlop szavait tipográfiailag emelik ki.

A KWOC-rendszerű indexek hiányán nem azért sajnálkozunk, mert a KWIC-nél 
„magasabbrendűnek” gondoljuk, hanem azért, mert ennél a kiemelés következtében a 
szövegsorok hossza nem jelentkezik olyan problémaként, mint a KWIC-index esetében.

A kulcsszavas indexek problémáira azért is érdemes figyelmet fordítanunk, mert a 
mikroszámítógépek tömeges megjelenése előbb vagy utóbb maga után vonja az ezeken a 
gépeken is futtatható indexprogramok előállítását.8

Jelenlegi KWIC-indexeink „önmagukat” magyarázó kiadványok, a számítógép off
line produktumai. Ezekben a keresés, vagyis a „belépés” a legkülönbözőbb aspektusokból 
történhet. Ezzel szemben a kötött szótárral működő tárgyindexek esetében a belépés 
helye előre megadható, hiszen a rendszerbe való belépési pont mindig a deszkriptorok 
valamelyike. A nagy dokumentumgyűjtemények offline visszakeresésekor célszerűnek 
látszik a belépési pontokat előzetesen meghatározni. Foglalkoznunk kell jelenlegi indexe
lési eljárásainkkal, fejlesztésükkel és újak esetleges alkalmazásával.

Ebben a vonatkozásban érdemes lenne a PRECIS szintaktikai indexelési eljárás hazai 
kísérleti tapasztalatait elemeznünk, és szélesebb körű alkalmazásának lehetőségeit meg
vizsgálnunk már csak azért is, mert a PRECIS-t 1971 óta használják a brit nemzeti bibliog
ráfia indexének előállításához, és azóta több más nemzeti bibliográfia (pl. az ausztrál, a 
dán, a kanadai stb.) is alkalmazza.9 Feltehető, hogy előbb-utóbb szerepet játszhat a 
nemzetközi együttműködésben is.

Nem lehet kizárólagosan egyik vagy másik indextípust „jónak” vagy „rossznak” 
minősíteni, egy kicsi vagy egy nagy dokumentum-gyűjtemény feltárására: sohasem feled
kezhetünk meg egy-egy konkrét index funkciójáról és arról, hogy milyen használói igé
nyeket kívánnak vele kielégíteni. A különböző szerkezetű és tartalmú indexek bő válasz
téka nem hátrány, hanem inkább előny. Az elmúlt két évtized indexei ezért is méltán 
tarthatnak számot elismerésre.
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A közölt írásokra érkező reflexiókat mindig szívesen fogadjuk, s a pár
beszédre biztatjuk is olvasóinkat. A hozzászólásokat elküldjük a reflexiót 
kiváltó cikk szerzőjének, lehetőséget biztosítva a viszonválaszra. A viták
ban szerkesztőségünk általában nem kívánja kifejezni álláspontját, a külön
böző nézetek megítélését olvasóinkra bízzuk. (A szerk.)

VÁLTOZÓ/VÁLTOZTATANDÖ KÖZMÚVELÖDÉSI KÖNYVTÁR

Hozzászólás Gereben Ferenc cikkéhez

Az elmúlt 10-15 év jelenségeit összegző, Gereben Ferenc nevével jegyzett tanulmány 
a Könyvtári Figyelő 1986.1. számában -  a címben közölteken túl -  nemcsak a könyvtár- 
használati szokások változásait elemzi, hanem célszerű és adekvát könyvtármodellt állít 
fel. Azzal a következtetéssel zárul, hogy a jövőben a közművelődési könyvtár nevelő 
funkciója háttérbe szorul, a szórakoztatást és az informálódást ellenben jobban kell szol
gálnia. Ez a hármasság a közművelődési könyvtárakra létrejöttük óta jellemző, bár a hang
súly eltolódását erre vagy arra, mindig a művelődéspolitikai célok határozták meg.

Kik veszik igénybe a közműveló'dési könyvtárak tájékoztató szolgáltatásait?

Azok, akik tudnak róla. Mind több vizsgálat bizonyítja, meglepően kevesen vannak. 1 

A lakosság többségének a tudatában a könyvtár a szabadidős olvasmányok beszerzésének 
helye, legfeljebb a friss újságok, magazinok átfutását iktatják programjukba — ha van rá 
idejük. Mások úgy gondolják, hogy itt őrzik a könyveket, melyek egyelőre még meg
tartották presztízsüket -  de nem váltják ki a használat igényét. Vannak akik létébe úgy 
nyugodnak bele, mint abba, hogy parknak, templomnak, szobornak is lennie kell egy 
településen, de saját életüktől nagyon távol állónak gondolják.

Ehhez a tömegkommunikációs eszközök is nagyban hozzájárulnak, mert ha nagy 
ritkán olvasni, hallani, látni lehet a könyvtárakról, mindig régi, értékes művekről van szó 
hangsúlyozva az érték kategóriát, s figyelmen kívül hagyva a használatot, a szolgáltatási 
jelleget. A közművelődési könyvtárakról szólva nem mulasztják el annak közlését, hogy 
hány olvasó hány kötetet kölcsönzött. Arról, hogy a könyvtárakban meg lehet tudni 
például, hogy hol és kik foglalkoznak magasépületek ablakainak tisztításával, vagy, hogy 
Beregben mit érdemes megnézni, és mit lehet róla olvasni, esetleg milyen filmeket lehet a 
könyvtárakban erről megnézni, hogy segítséget kaphatnak a lakás tapétázásához, tanácsot, 
hogy mit olvassanak Isaura története helyett vagy mellett -  már nem szólnak a riportok, 
cikkek.

Akik tudnak a könyvtárak tájékoztató szolgáltatásairól, azok sem tudnak eleget, 
és sokszor nem a számukra szükségeset. A könyvtárhasználati tájékoztatók kiadása ritka, 
kis példányszámban jelennek meg, s azokból sem derül ki világosan, hogy a könyvtárak
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irodalomjegyzéket bárkinek összeállítanak, hogy lexikon-szócikkről másolatot készítenek, 
hogy a zenei részleg műsorokat is összeállít. A technikai referensz méltatlanul kis helyet 
foglal el a tevékenységrendszerben, egymásraépülésre, kibővítésre kevés példa van. S na
gyon kevesen vannak akik tudják, hogy a könyvtár vállalkozik közte és más könyvtárak, 
intézmények közötti kapcsolat létrehozására, azért, hogy információs igényeit kielégíthesse.

A tájékoztató szolgálatot igénybe vevők között legnagyobb számban azok vannak, 
akiknek feltétlenül szükségük van -  helyzetüknél, munkájuknál fogva — az információkra: 
diákok, értelmiségiek, ők  nemcsak tudják, hogy a könyvtárba kell menniük, hanem széles 
körű igényekkel lépnek fel. Diákoknak feladatokat kell megoldaniuk, vizsgákra készül
niük, számukra a konstruált problémahelyzet szinte állandó állapot.

S milyen sokan vannak, akik különféle továbbképző tanfolyamokra, szakmai át
képzésekre járnak. Közülük az igényesebbek szintén jelen vannak -  az erre nem mindig 
felkészült könyvtárakban. Az értelmiségi felhasználók -  s az értelmiségi nemcsak diplomát, 
hanem magatartást és igényt jelent -  nyomon követik szakterületük ismereteit, gyakran 
létrehozzák azt. Problémáik megoldásában a közművelődési könyvtár is nagyon sokat 
tehet: új közlésekre, kiadványokra és legfőképpen tájékoztató szolgáltatásokra bibliog
ráfiákra, referáló lapokra hívhatja fel a figyelmet. Tanulmányok írásához, előadásokra való 
felkészüléshez, szakmai feladatok megoldásához pedig igen gyakran kell (kellene), hogy a 
könyvtárak saját állományukon kívül más könyvtárak szolgáltatásait is bekapcsolják.

Nagyon nagy figyelmet kell szentelni az „érdeklődők’' csoportjára. Indítékaik össze
foglalása: nem hivatásszerűen, nem státusukból eredően veszik igénybe a tájékoztató szol
gálatot, hanem egyéni problémáik (gyermeknevelés), hobby (horgászat), kiegészítő tevé
kenység (gombatermesztés), ismereteik kiegészítése (mi történt a szovjet filmművészek 
kongresszusán) hozza őket a könyvtárba.

Utóbbi csoport nagy része nem lesz állandó használója a könyvtárnak, de ez termé
szetes. Orvoshoz is csak akkor megyünk, ha betegek vagyunk, postára ha levelet vagy 
csomagot akarunk feladni. A tájékoztató szolgálatok igénybe vevőinek nagy része sem 
állandó vendég, de fontos, hogy tudják, a könyvtár információs intézmény. Ha elégedettek 
lesznek a szolgáltatásokkal, vissza fognak térni, s szükségletté válik a dokumentumokba 
foglalt ismeretek felhasználása.

A tájékoztató szolgálat

A közművelődési könyvtárak általános gyűjtőkörnek, ezért alkalmasak arra, hogy 
szinte bármely területről kiinduló információval szolgáljanak. Ennek mennyisége, szintje 
jelentősen eltérhet, de még a legnagyobbak sem törekedhetnek arra, hogy minden problé
mát teljes mélységében megoldjanak. Nem is törekszenek, baj csak akkor van, ha fel
használóik azt hiszik, hogy „minden” nekik szükségeset megkaptak. De, hogy ne így 
történjen, ehhez a közművelődési könyvtáraknak ismerniük kell az országos feladatkörű 
szakkönyvtárak állományát, gyűjteményeit, feltáró eszközeit, s szakirodalmi és egyéb 
szolgáltatásait. Ehhez nem mindig állnak rendelkezésre megfelelően friss, mély, részletes 
eszközök.2
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A közművelődési könyvtáraknak nincs elég erejük a sokféle ismeret beszerzésére, 
s talán a szolgáltatásokat nyújtóknak sem áll eléggé érdekükben ezek megismertetése. 
(Csak a példa kedvéért jegyzem meg, hogy 1987 januárjában a Tájékoztató az ipari szak- 
könyvtári hálózat állományáról és szolgáltatásairól című 1985-ben megjelent kiadványt 
egy megyeszékhely két legnagyobb könyvtárában nem találtam meg.)

S ami a tájékoztatás közvetítésének másik nagy akadálya -  keveset tudunk az 
információs igényekről, ezeknek szakterületi megoszlásáról, s arról, hogy milyen típusú 
tájékoztatást kívánnak a felhasználók és milyenek vannak. Egyre jobban hiányzik az or
szágos forrástájékoztató központ. Kézenfekvőnek látszik az azonos régióban működő 
szakkönyvtárakkal való együttműködés, vannak is ennek elemei (pl. folyóiratkatalógusok, 
vagy címtárak kiadása), de nem eléggé gördülékenyek ezek a kapcsolatok.

S nyíltan beszélnünk kell arról, hogy a közművelődési könyvtárak szolgáltatásai 
(kevés kivétellel) ingyenesek, a szakkönyvtárak szolgáltatásai pedig nagyrészt pénzbe 
kerülnek, s nem kevésbe. Az együttműködés szervezeti kiforratlanságán kívül a köz- 
művelődési könyvtári tájékoztatást, annak minőségét erőteljesen befolyásolja a tájékoztató 
műszerek léte, mennyisége. A nyelvismeret hiánya és a külföldi beszerzések csökkenése 
miatt döntően magyar segédkönyveket használnak. Egyre több a szaklexikon (jónéhány 
felújításra szorul, pl. biológiai, magyar irodalmi, művészeti), de nagyon hiányzik egy kor
szerű nagy általános enciklopédia; a cím és névtárak között alig vannak általánosak, a 
szakterületiek pedig többnyire nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Különösen fájdal
mas a bibliográfiák hiánya, a meglévők koordinálatlansága. A Magyar Nemzeti Bibliográfia 
szilárd és értékes sorozatai közül nagyon hiányzik a másodfokú, nem tudunk tájékozódni 
a tankönyvekről, és szinte áttekinthetetlen a film, mint információhordozó. A nagy ret
rospektív bibliográfiák közül 1970-ben jelent meg Kosáry „új kiadásának” első kötete, 
folytatása nincs. A néprajzi bibliográfia ciklusai sem követik egymást. Béla: A magyar 
művészettörténeti irodalom bibliográfiája 1955-ben jelent meg. Legfeljebb egyetemi segéd
könyvként -  tehát alig hozzáférhetően -  jelennek meg bibliográfiai bevezetők (a KLTE- 
ről tudunk példákat). Pedig a retrospektív bibliográfiák szerepét jónéhány reprintben ki
adott, és az újabb anyaggal kiegészített könyvészet is példázza. Egyre több szakterület 
kurrens bibliográfiai feltárása hiányzik (lélektan, filozófia, természettudományok), sok
éves az elmaradás (pl. közgazdaság, irodalomtudomány), s még a nagyobb múltra vissza
tekintő és széles körben alkalmazhatóak (pl. pedagógiai, szociológiai) is rendkívül alacsony 
példányszámban jelennek meg. Jó és biztonsággal használható bibliográfiák megszűnnek: 
pl. művészettörténeti, társadalomtudományi.3 (Ezekről a gondokról már a IV. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia előkészítő anyagai is szóltak.) A szakfolyóiratok kevéssé 
figyelnek a bibliográfiákra, kritikai fogadtatásuk, vagy inkább mellőzésük egyre általáno
sabb. Erre talán a Magyar Könyvészet két világháború közti időre vonatkozó köteteinek 
nem kellő méltatása a legjellemzőbb példa. S még a könyvtári szakfolyóiratok sem ismer
tetik őket megfelelő súllyal, s elegendő számban.

A szaktájékoztatással foglalkozó intézmények nagy része többféle dokumentációs 
kiadványt bocsát közre. Közülük sok jól használható, gyakran nélkülözhetetlen a köz- 
művelődési könyvtárakban. (Néhány kiragadott példa: Építés-Gyorsindex; a Politikai Fő
iskola könyvtárának cédulaszolgáltatása, Fordítások az OK Információs Dokumentáció



Változó/változtatandó közműveló'dési könyvtár 281

Szolgálat anyagából, Oktatástechnikai Információk, Számítástechnika + Automatizálás stb.) 
Csak két kiadványt, a Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról. 3. kiad. Bp. 1985. és A ma
gyar könyvtárak bibliográfiai tervei 1986. Bp. 1986. áttekintve arra gondolunk, hogy az 
egyes szolgáltatások jobb megismerése érdekében ezekről részletesebb tájékoztatásra 
(gyűjtőkör, mennyiség, feldolgozás módja), felhasználási lehetőség, ár, beszerzés módjára 
kiterjedő legalább időközönként megjelenő kiadvány nagyon sokat segíthetne. A szerve
zeti, együttműködési kérdések kielégítő megoldása, a jól hasznosítható eszközpark mellett 
a harmadik kulcstényező a könyvtáros.

A közművelődési könyvtárakban az olvasószolgálati feladatok alapvetően három 
tevékenységre bonthatók: adminisztratív-technikai munka, olvasószolgálati és tájékoz
tatási feladatok. Utóbbi kettő egyaránt jó felkészültséget, de bizonyos mértékben el
térő magatartásformát és gondolkodást kíván. Az olvasószolgálatos munkatársaknak kap
csolatteremtő készséggel, empátiával kell rendelkezniük, ők azok, akik képesek jó olvasmá
nyokkal ellátni a látogatókat. Nekik kell észrevenni a bizonytalanokat, kezdeményezően 
fellépni — barátságos, otthonos érzést kelteni az olvasókban. A tájékoztató munkatársak
nak problémákat kell megoldani, kérdésekre válaszolni, az „ember problémája” szituáció
ban, mely a könyvtáros alaphelyzete — a problémát kell megoldani, az adott felhasználó
nak megfelelően. Ehhez azonban a képzésen és személyes alkalmasságon kívül állandó 
tájékozódásra van szükség. Látni kell, hogy egy-egy szakterületen mik az időszerű kérdé
sek, milyen a vonatkozó-szakirodalom, müyen eszközök használhatók, más intézmények 
hol, mivel foglalkoznak.

Jelenleg azonban sok könyvtár küzd személyzeti problémákkal, s túl gyakori lát
vány, hogy tájékoztató könyvtárosok osztják vissza a könyveket, adminisztrálják a köl
csönzéseket, töltik ki — indigóval! — a másolatkészítés nyugtáját stb.

Ha nem sikerül az érdemi munkakörök szervezeti elkülönítése, veszélybe kerül a 
tájékoztató tevékenység — a közművelődési könyvtári munka minősége.

Ezeket a lépéseket meg kell tennünk, Néhány évtized alatt jónéhány könyvtár meg
felelő épületbe került, a gyűjtemények szélesebb választékot nyújtanak; szakterületüeg, 
minőség szempontjából, dokumentumtípusok szempontjából egyaránt. Érdekes és értékes 
folyóiratanyaggal rendelkeznek, a feltárásra mind nagyobb gondot fordítanak. Jelentősen 
kibővültek a szolgáltatások. De ha a megváltozott könyvtárhasználati szokások következ
ményeként a tájékoztató tevékenységet fejleszteni akarjuk -  a fentiek megoldása nem 
halasztható. S akkor a könyvtár nagyobb hatást gyakorol, változtatja, alakítja -  vagyis 
szolgálja az embereket.
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MAGFOLYÖIRAT ÜG YBEN!

Hozzászólás Marton János cikkeihez

ttAz élettudományi magfolyóiratok előfizetése Magyarországon 1974 és 1983 kö
zö tt” címmel Marton János a Könyvtári Figyelő 1986. évi 2. számában egy cikket jelen
tetett meg, amely arra késztetett, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést a saját hálózatunkban 
is, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem könyvtári rendszerének állományában az 
1985/86-os évek tekintetében.

Ehhez figyelembe vettük Marton János egy korábbi, a Könyvtári Figyelő 1985. évi
6. számában napvilágot látott közleményét, amely mellékletében ismerteti, elemzi az élet
tudományok — vagyis az orvostudomány és a biológia — szakterületeinek úgynevezett 
magfolyóiratait.

A jegyzék összesen 275 -  részletezve: 111 biológiai, 104 interdiszciplináris és 60 
orvosi -  folyóirat címét tartalmazza. Ha ebből a 275-ből elkülönítjük azt a néhány szoro
san vett biológiai (zoológiái, botanikai stb.) szaklapot, amely profilunkba, s így gyűjtő
körünkhöz eleve nem tartozik, a számba vett élettudományi folyóiratok mennyisége még 
mindig igen tekintélyes, 258 marad. E 258 féle élettudományi magfolyóirat részesedését 
vizsgáltuk tehát a SOTE folyóiratállományában, s megállapítottuk, hogy nem kevesebb, 
mint 215, az összféleség 83 százaléka található meg Központi Könyvtárunkban és a tag
könyvtárakban (166:49, azaz 64%: 19%-os megoszlásban).

S ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy 215 féle magfolyóiratból 97 nem is csak egy 
példányban jár hálózatunk könyvtáraiba -  ami -  a cikkben feltételezett „elrejtettséggel” 
szemben még inkább elősegíti a hozzáférhetőségüket.

De továbbfolytatva a vizsgálódást megállapítottuk, hogy a Marton János címjegyzé
kében feltüntetett 164 féle orvosi és interdiszciplináris folyóiratanyagból a SOTE 93 
százalékkal, tehát 153 szaklappal részesedik, amelyből 126 féle (82,4%) a Központi 
Könyvtár, 27 féle (17,6%) pedig a tagkönyvtárak állományában található meg. (És itt 
újból utalnunk kell az -  indokolt -  átfedésekre.)

A szintén a jegyzékben szereplő 111 fajta biológiai szaklapból 17 eleve nem a mi 
profilunkhoz tartozik, a fennmaradó 94 magfolyóiratból 61 (67%) a SOTE könyvtáraiban 
is fellelhető.

Összegezve tehát az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a SOTE -  s ott is főként 
a Központi Könyvtár mint báziskönyvtár -  részesedése az élettudományi magfolyóiratok
ból, ha nem is százszázalékos, de kimondottan magas.

A magfolyóiratokon kívül még számos jelentős szaklap áll a használók rendelkezésére, 
s ezek az adatok az 1983-ban végrehajtott folyóiratcsökkentés utáni állapotot tükrözik, 
vagyis a gazdasági körülményekhez képest a helyzetet nagyon is kedvezőnek ítélhetjük meg.

S talán néhány szót szólnánk az 1982/83-as folyóiratcsökkentésről is. Kétségtelen 
tény, hogy ez az erőszakolt, váratlan szükségintézkedés kedvezőtlenül érintette a magyar- 
országi könyvtárakat (tanszéki rendeléseink példányszáma is kb. 30%-kal csökkent). De az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy' már 1983 elején történtek bizonyos korrekciók, 
amellyel éltek is tagkönyvtáraink. 1984-től pedig minden tanszék a neki előirányzott
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költségvetésen belül, rangsorolhatta, cserélhette, vagyis — az ésszerűség határain belül — 
visszarendelhette elvett szaklapjait, s a valóban nélkülözhetetlen magfolyóiratok ezúton 
szivárogtak vissza a tanszéki könyvtárak állományába. A valósághoz még az is hozzá
tartozik, hogy könyvtárunktól mint báziskönyvtártól, említésre méltó szaklapot nem 
vettek el (a tagkönyvtárak rendeléseiből is általában a sokadik példányokat emelték ki). 
Az egy példányban járó szaklapot ez az intézkedés nem érintette. Tehát a választék -  fő
ként magfolyóirat tekintetében -  nem szűkült, csak a példányszám csökkent. Ezenkívül 
az országos könyvtári vezetés egy gyorsított gépesítést (xerox) biztosított a szakterület 
kiemelkedő könyvtárai számára (egyetemi könyvtárak, regionális központok) pontosan 
azzal a céllal, hogy a nemzetközi irodalom és információ akadálytalanul áramolhassék, 
az igényeknek megfelelően.

Való igaz, hogy az egyetem -  s így a SOTE tanszékei, intézményei is -  Nagy- 
Budapest területén szétszórva találhatók meg, s ennek megfelelően könyvtári rendszere is 
széttagoltan, decentralizáltan működik. De modern szolgáltatásokkal azért lehet segíteni 
ezen a helyzeten. Könyvtárunk a csökkentés után vállalta, hogy az egyetem könyvtár- 
hálózatának teljes állományából folyóiratcikk-másolatot szolgáltat az ország orvosi és nem 
egészségügyi kutatóhelyeinek egyaránt. Túlnyomó részük élt is ezzel a lehetőséggel
1986-ban több mint 40 ezer oldal cikkmásolatot állítottunk elő -  csak a könyvtárközi 
kölcsönzés igényeinek a kielégítésére - ,  s ennek csaknem 10%-a biológiai kutatóhelyek 
megrendelésére készült.

És talán azt sem érdektelen megemlíteni, hogy a SOTE birtokában lévő teljes idegen 
nyelvű folyóiratanyagról egyetemi könyvtárunk három évenként lelőhelyjegyzéket bocsát 
ki, s ezeket megküldi a hálózati regionális központoknak, valamint a 19 megyei orvosi 
könyvtárnak.

Az elmondottakhoz szükségesnek vélem még hozzáfűzni, hogy egyetemünk köz
ponti könyvtára, a megnehezült gazdasági viszonyok ellenére is, évente 5-6 új szaklappal 
bővíti állományát, beleértve természetesen az orvostudományi érdekű biológiai folyó
iratokat is.

1986/87-re például a következő új biológiai folyóiratokat volt módunkban meg
rendelni: Journal of Biotechnology, EMBO Journal, Natural Immunity and Cell Growth 
Regulation, BioTechniques.

Végezetül szeretnék röviden reflektálni a szerző azon óhajára, mely szerint mielőbbi 
fontos feladat egy országos élettudományi folyóiratgyűjtemény létrehozása.

Véleményem szerint -  s hozzászólásom adatai is ezt támasztják alá - ,  ami az élet
tudományok egyik felét, az orvostudományt és határterületeit illeti, ilyen gyűjtemény 
egyetemünk Központi Könyvtáraként már létezik, s ha a tervezett természettudományi 
alapkönyvtár is megnyílik, a másik felére vonatkozóan is létezni fog.

VILMON Gyuláné
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MI AZ ORSZÁGOS?
Válasz Vilmon Gyulánénak

Minden szerző számára megtisztelő, ha közleményéhez hozzászólnak, hiszen ez azt 
jelenti, hogy munkája gondolatokat ébresztett. E tekintetben a vitatkozó megjegyzések is 
üdvözlendők, mivel a megismerés előrehaladását a nézetek próbára tevése, ütköztetése 
szolgálja legjobban.

Örülök Vilmon Gyuláné hozzászólásának, még ha nem is értek egyet vele mindenben. 
A szerző adataiból kiderül, hogy a SOTE Központi Könyvtára elég jó könyvtár, minden
esetre sokkal jobb, mint a cikkünkben példaként említett SZOTE Központi Könyvtár. 
(A , jó t” természetesen csak a magfolyóirat-állományok tekintetében értjük.) Túlzottnak 
tarthatjuk azonban azt a kitételt, hogy a SOTE Központi Könyvtárt felruházhatjuk az orvos- 
tudomány országos alapkönyvtára címmel. Ne feledjük, hogy a tárgyalás alapját képező 
magfolyóiratok az orvosi érdekességű folyóiratoknak még az 5%-át sem teszik ki, azaz ki
mondottan a krém krémjéről van szó. A tanulságos összevetés szerint azonban a SOTE 
Központi Könyvtár még itt sem érte el a kétharmadot. Némileg javul az arány, ha szűkít
jük a kört az orvostudomány irányába, ha viszont szélesítenénk, mondjuk a saját cikkünk
ben említett 2-3-szoros határhoz -  ami még mindig csak egy töredék, a hiányok mennyi
sége nyilván még sokkal nagyobb lenne, százalékosan is. Márpedig, véleményünk szerint 
egy országos gyűjteménynek legalább a legfontosabb folyóiratok tekintetében minden
képp teljesnek kell lennie.

örvendetes az, hogy a SOTE még a mai ínséges időkben is tekintélyes számú duplu
mot tud előfizetni. Ez viszont azt a nézetünket erősíti meg, hogy a kisebb kutatóhelyek 
dolgozói -  beleértve a SOTE saját intézeteit is -  nem tudnak kellő mértékben támasz
kodni saját központi könyvtárukra, illetve megfordítva a dolgot, a központi könyvtár 
nem tud eléggé szolgáltatóképes lenni az intézeti könyvtárak anyagából, ezért szerzi be 
azok folyóiratait magának is. Ékes bizonyíték ez arra, mennyire helytelen a hálózatok
ról, mint ellátási egységekről beszélni, magyarán mennyire nem ugyanaz egy könyvtár, 
mint húsz könyvtár. Itt jegyezzük meg azt is, hogy e tekintetben felettébb igazságtalan 
volt a fenti SOTE-SZOTE összehasonlítás is, hiszen mint tudjuk, a SZOTE könyvtárában 
nincs duplum.1 Vajon, ha a SOTE könyvtárában is fel kellene számolni a többes elő
fizetéseket -  amitől isten őrizzen - ,  honnan faragnák le ezeket?

Imponálók a SOTE könyvtárközi adatai is, a „több, mint 40 ezer oldal cikkmásolat”, 
bár ha azt vesszük, hogy az SZBK Könyvtár sokkal kisebb anyagból, sokkal kisebb szak
területen „csaknem 50 ezer oldal cikkmásolatot” készített ugyancsak 1986-ban a hozzá 
fordulóknak, akkor országosan kiemelkedő teljesítményről nem beszélhetünk.

Nagyon jó az is, hogy a SOTE képes új folyóiratokat előfizetni, ám ez nem változtat 
azon a megállapításunkon, hogy az új folyóiratok ügye országos szinten teljesen gazdátlan.

Az 1983-as központi folyóiratelőfizetés revízió megítélésében mutatkozó gyökeres 
nézeteltérésünk nyilván helyzetünkből adódik: a védett SOTE Központi Könyvtárban 
nem élték át azt a megdöbbenést és felháborodást, amit pl. az SZBK-ban, ahol taroltak a 
bizottság tagjai2 . A visszavásárlásokkal kapcsolatban pedig azt sem szabad elhallgatni, 
hogy a folyóiratok forint ára 1984-ben szörnyen megnőtt 1983-hoz képest -  az SZBK
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esetében pl. több, mint 50%-kal. Ennek fő oka a „könyvtári forint” árfolyamának le
értékelése volt. „Visszaszerezhettük” tehát folyóiratainkat, már aki bírta.

A másológép-akcióról pedig csak annyit: senki sem gondolhatja komolyan, hogy 
100 xerox géptől, amelyből 70 ráadásul nem is könyvtárba, hanem irodaasztalra való 
A/4es lapmásoló volt*, egyszeriben „akadálytalanul áramlik a nemzetközi irodalom és 
információ, az igényeknek megfelelően”. Emellett a gépekkel ugyanaz volt a helyzet, 
mint a folyóiratokkal: vehetett ilyet magának súlyos százezrekért az, aki bírt, illetve aki
nek megengedték.

Az említettek talán érthetővé teszik az alábbi summázást: örvendetes a SOTE 
magyar viszonyok közt nem túl rossz könyvtári helyzete, s dicséretes az országos gondok 
enyhítését célzó vállalkozó kedvük és tetteik. Ám ami nem túl rossz, az még nem jó, mint 
ahogy a kínok enyhítése sem azonos a meggyógyítással.

A könyvtárügyben egyelőre a gyengélkedés az országos nálunk.
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1. Z A L L Á R  Andor -  M A R T O N  János: Együttműködés a biológiai-orvostudományi szakirodalom 
rendelkezésre bocsátásában. = Az Orvosi Könyvtáros 26.1986.1. sz. 35-48. p.

2. M A R T O N  János -  L E N G Y E L N É  Gilly Klára: Tudatlan tudósok? Tájkép (folyóirat) csata után 
a biológiáról = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 30. 1983. 5. sz. 189-191. p.

MARTON János

Az akció folytatódik, és azóta számos uj intézmény vásárolhatott, Ületve vásárolhat kicsinyíteni, 
nagyítani tudó fénymásológépet, igaz, hogy csak azok, akiknek erre forint fedezetük volt, ületve 
van. (A szerk.)
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A hagyományhoz híven lapunk 3. füzete a „beszámolók'’ száma. Ennek 
megfelelően alább közreadjuk az Országos Könyvtárügyi Tanács és a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkájáról szóló 1986. évi 
jelentést, valamint a tanácsi, illetve a szakszervezeti könyvtárigazgatók 
tanácsának, kétéves tevékenységére vonatkozó összefoglalót. (A szerk.)

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS TEVÉKENYSÉGE
1986-BAN

Az Országos Könyvtárügyi Tanács plénuma, elnöksége és titkársága üléseinek napi
rendjén 1986-ban a következő témák szerepeltek:

A közgyűjtemények kapcsolatai. A lefolytatott viták alapjául szolgáló előterjesztést 
Fogarassy Miklós készítette; célja a közgyűjtemények: könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
együttműködésének fejlesztése volt. Az együttműködés jelenlegi helyzete, a tartalmi, a 
helyi és a személyi adottságoktól függően, változatos képet mutat. A múzeumok, múzeumi 
könyvtárak, és elsősorban a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményei között fejleszt
hető az együttműködés. A megbeszéléseken a Művelődési Minisztérium Könyvtári és 
Múzeumi Osztálya is részt vett, és átvette az intézkedési tervet és ajánlásokat.

A közművelődési kutatási főirány és a könyvtári kutatások című előterjesztést 
Katsányi Sándor készítette. A könyvtári kutatások egyes feltételeinek hiánya, számos 
tartalmi kérdés tisztázatlansága miatt az elnökség úgy döntött, hogy a koordináció meg
szervezésére és néhány nyitva maradt kérdés tisztázására munkabizottságot hoz létre.

A könyvtáros pálya társadalmi megítélése, a könyvtárosok élet- és munkakörül
ményei című témának feldolgozását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete végezte el. 
Az általa felkért munkabizottság a feldolgozást könyvtártípusonként készítette el. A terje
delmes, számos összehasonlításokra is módot nyújtó statisztikai táblázatot tartalmazó 
részanyagokat (közművelődési, felsőoktatási, tudományos és szakkönyvtárak) több szinten 
vitatták meg, többek közt az egyes könyvtártípusok igazgatói tanácsának és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének ülésein. A viták előterében a bérezés, a képzés- és 
továbbképzés, a szakma presztízse, a könyvtárosi munka társadalmi hasznossága, a szolgál
tatások fejlesztése állt. A viták eredményeit is hasznosítva készült el a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete gondozásában a témát 
összefoglaló előteijesztés, amely a részanyagokkal együtt a politikai és szakmai irányítás 
számára hasznos tényeket és megállapításokat tartalmaz, és alkalmas arra, hogy a fejlesz
tés tartalmára, irányára és módszerére vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A z állományapasztás, fölöspéldány-gazdálkodás, tárolókönyvtár című téma, a tárgy
év folyamán több és többféle fórum napirendjén is szerepelt. A probléma egészével a téma 
egyes részkérdéseivel a szaksajtó és a tömegkommunikációs eszközök is többször foglal
koztak. Az Országos Könyvtárügyi Tanács számára az előterjesztéseket a Tibor által 
vezetett munkabizottság, majd Sonnevend Péter és munkatársai készítették el. Az elnök-

vtHv*
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ség ismételten foglalkozott az előteijesztésekkel. A megközelítés módjáról, az egyes 
fogalmak tartalmáról, az érintett könyvtártípusok jellegéből adódó különbségekről épp 
úgy vita folyt, mint a megoldás lehetőségeiről és módozatairól. Egyelőre nem sikerült a 
szükséges intézkedésekről átfogó tervet, megfelelő javaslatokat kidolgozni.

K özm űvelődési könyvtárak a büntetésvégrehajtási in tézetekben  témát a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ munkatársai gondozták. Az előteijesztés elsősorban a 
közművelődési könyvtárak ez irányú teendőire tett javaslatot, amit az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács el is fogadott.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács munkabizottságai

Az osztá lyozási bizottság  munkájának előterében az Egyetemes Tizedes Osztályozás 
korszerűsítése állt. A kapcsolat a revíziós munkát végző FID-testületekkel folyamatos volt, 
a beérkezett módosításokra a magyar észrevételeket a bizottság megtette. Ebbe a munká
ba a bizottság számos külső szakembert vont be.

A bizottságon belül külön csoport alakult az úgynevezett Flexibilis Zenei Osztályo
zás továbbfejlesztésére. Ebben a munkában elsősorban a nagyobb zenei gyűjteményeket 
gondozó könyvtárosok vettek részt.

Az állom ányvédelm i bizottság  a feladatok mértékét, fajtáit, feltételrendszerét feltáró 
felmérés előkészítésével, a könyvtáraknak kiadandó kérdőívek összeállításával, országos 
restaurálási terv előkészítésével foglalkozott.

A Soros Alapítvány támogatásával a megfelelő számú és képzettségű szakember 
biztosítása céljából a tárgyévben befejeződtek az előkészületek, az Országos Széchényi 
Könyvtár keretében 1987-ben induló három éves restaurátor és könyvkötő tanfolyamhoz. 
A támogatás révén sikerült a szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása. 
A tanfolyamra kiírt pályázati felhívásra, mintegy négyszeres túljelentkezés történt. A szak
értőkből álló felvételi bizottság kiválasztotta azt a 17 hallgatót, akik a tanfolyam részvevői 
lesznek: tanulmányi idejük alatt ösztöndíjat kapnak, ugyanakkor kötelezik magukat, hogy 
a tanfolyam befejezése után, mint könyvtári restaurátorok, az Országos Széchényi Könyv
tárban fognak elhelyezkedni.

Az oktatási b izo ttság  az év második felében alakult újjá, és az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács korábbi határozatának megfelelően elsősorban a különböző szintű képző 
intézmények tankönyvekkel és oktatási segédletekkel való ellátásának tervezésével és a 
munka megszervezésével foglalkozott.

Megalakult és megkezdte munkáját a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munka- 
bizottság. Az előterjesztéshez az alapot egy, az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtárban készített javaslat képezte. Végleges formában ez a jövő évben fog az Országos 
Könyvtárügyi Tanács elé kerülni.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont folyóirata a K ön yvtári F igyelő  rendszeresen közölte az Országos Könyvtárügyi 
Tanács részére készült, közérdeklődésre számottartó előterjesztéseket, illetve az Országos 
Könyvtárügyi Tanács programjában szereplő témákról szóló írásokat.
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Az Országos Könyvtárügyi Tanács kapcsolata a Művelődési Minisztérium illetékes 
vezetőivel és szakosztályával változatlanul jó volt. A Könyvtári Osztály képviselői rend
szeresen részt vettek az Országos Könyvtárügyi Tanács testületéinek ülésén. Különböző, 
különösen az egész könyvtárügyet érintő kérdésekben kikérték az elnökség véleményét, 
így volt lehetősége az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak álláspontját pártfórum előtt 
kifejteni a könyvszakma helyzetével és a könyvkultúrával összefüggő feladatokról, több 
esetben konzultációt folytattak a könyvtárak számítógépes fejlesztéséről, különösen a 
központi szolgáltatások vonatkozásában; részt vettek a főiskolai képzőhelyek számának 
növelése tárgyában folytatott megbeszéléseken és az ezzel összefüggő tartalmi kérdések 
tisztázásában; az Országos Tudományos Kutatási Alap Bizottságnak a tudományos 
kutatás infrastruktúrájának korszerűsítése érdekében meghirdetett pályázat könyvtári 
vonatkozásait is megvitatták. A Művelődési Minisztériummal történt egyeztetések alapján 
az Országos Könyvtárügyi Tanács kivette részét a könyvtárügy nemzetközi kapcsolatai
nak fejlesztéséből is.

A Magyar Tudományos Akadémiával kötött keretmegállapodásból részt vállalva az 
Országos Könyvtárügyi Tanács a Soros Alapítvánnyal folyó együttműködésben képviseli 
a magyar könyvtárügyet. A tárgyévben amerikai és angliai szakkönyvek és nyelvkönyvek 
devizamentes behozatalával folytatódott a könyvprogram. Pályázati felhívás útján a 
könyvtárak ugyancsak devizamentesen 30 darab Rank Xerox gyorsmásoló berendezést 
vásároltak. Az Alapítvány támogatásával behozott gyorsmásoló gépekhez a szükséges 
festék és kellékanyagokat is biztosították. A vakok könyvtári hálózatának megszervezése 
is az Alapítvány segítségével történt, és ezzel, egy jelentős hátrányos helyzetű réteg számá
ra vált lehetővé, hogy rendszeresen hozzájusson a magnetofonkazettákra felvett úgy
nevezett hangoskönyvekhez. A szépirodalmi, ifjúsági és ismeretterjesztő műveket tartal
mazó kazettákat a könyvtárak kedvezményes áron kapják. A Soros Alapítvány támogatása 
teremtette meg a feltételeit az Országos Széchényi Könyvtár keretében 1987-ben induló 
restaurátorképző tanfolyamhoz. A közművelődési könyvtárak részére beszerzett Video 
English nyelvoktatási csomagok videokazettákat, tankönyveket és oktatói segédletet 
tartalmaznak.

Az Országos Könyvtárügyi Tanácshoz kapcsolódó könyvtári igazgatói tanácsok 
üléseinek napirendjén szereplő témák közül az alábbiakat tartjuk említésre méltónak, s 
ezekről a lap külön is beszámol.

Megyei Könyvtári Igazgatók Tanácsa: A számítástechnika könyvtári alkalmazása, 
könyvtárközi kölcsönzés;

Szakszervezeti Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: Szakszervezeti könyvtári hálózat 
középtávú fejlesztési terve, a könyvtárosok helyzete a szakszervezeti könyvtárakban;

Egyetemi Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: Az egyetemi reform — a tvr. könyvtári 
vonatkozásai, a Könyvtári Figyelő egyetemi könyvtárakkal foglalkozó különszáma, az 
egyetemi könyvtárak könyv- és folyóiratbeszerzési kerete;

Főiskolai Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: A könyvtárak kiadói tevékenysége, a 
könyvtárak szerepe az oktatási tevékenységben, az Országos Műszaki Információs Központ 
és Könyvtár szolgáltatásainak felhasználása a műszaki főiskolákon, a mezőgazdasági fő
iskolai könyvtárak, a közgazdasági főiskolák könyvtárainak katalógusai és végül a köteles
példányok kezelése és hasznosítása a főiskolai könyvtárakban.

VÁLYI Gábor
Az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS MUNKATERVE 

1987

E lő terjesztések

1. Az MSZMP Agit Prop. Bizottsága elé terjesztendő jelentés a könyvtárügy helyzetéről.
Előterjesztő: MM KO.
Határidő: 1987. március

2. A tervszerű állományapasztás, a fölöspéldány hasznosítása és a könyvtári anyagok megőrzése 
terén jelentkező feladatok.

Előterjesztő: Munkabizottság 
Határidő: 1987. március

3. A nemzetközi kiadványcsere koncepciója.
Előterjesztő: Marót Miklós 
Határidő: 1987. május

4. A könyvtárközi kölcsönzés helyzete, fejlesztésének lehetőségei és követelményei.
Előterjesztő: Munkabizottság 
Határidő: 1987. augusztus

5. A felsőfokú könyvtárosképzés rendelkezésére álló tankönyvek és oktatási segédletek elemzése a 
korszerű képzés igényei szempontjából.

Előterjesztő: Fülöp Géza 
Határidő: 1987. október

Beszámoló az Osztályozási Bizottság kétéves munkájáról.
Előterjesztő: Babiczky Béla 
Határidő: 1987. október

6. A gyermekkönyvtárügy helyzete.
Előterjesztő: Mónus Imre, Fogarassy Miklós 
Határidő: 1987. július 

Helyzetkép az iskolai könyvtárakról.
Előterjesztő: OPKM 
Határidő: 1987. július

7. Az ÁMK-k könyvtárai munkájának tapasztalatai. Cselekvési tervjavaslat.
Előterjesztő: KMK 
Határidő: 1987. november

T ájékozta tások

1. A megyeszékhelyek jogi információellátásának helyzete.
Előterjesztő: KMK 
Határidő: 1987. február

2. A tudományos könyvtárrá minősítés tapasztalatai.
Előterjesztő: Fogarassy Miklós 
Határidő: 1987. május

Könyvtári Figyelő (33) 1987/3
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3. Beszámoló az Állományvédelmi Bizottság munkájáról.
Előterjesztő': Kastaly Beatrix 
Határidő: 1987. június

4. A könyvtárakban dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása, bérszínvonalának emelése 
Ajánlások kidolgozása az elkészült MKE anyagok alapján.

Előterjesztő:
Határidő: 1987. szeptember

5. A könyvtáros pálya szociológiai vizsgálata.
Előterjesztő: KMK 
Határidő: 1987. szeptember

6. Beszámoló az Oktatási Szakbizottság munkájáról.
Előterjesztő: Fülöp Géza 
Határidő: 1987. december

7. A házhozkötött olvasók és a betegek könyvtári ellátása. (Előkészítés)
Előterjesztő: létrehozandó munkacsoport 
Határidő: folyamatos

* * *

SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELY-NYILVÁNTARTÓ szolgálatot szerveztek egy baden- 
württembergi kisvárosnak, Schwäbisch Halinak a könyvtárában. A munkanélküliek a vá
ros 60 km-es körzetéből a szakmájuknak megfelelő valamennyi üres munkahely adatait 
(követelmény, bér, az üzem székhelye stb.) kivetíthetik a képernyőre; magával az üzem
mel azután a munkaközvetítőn keresztül vehetik fel a kapcsolatot. A munkaközvetítő 
naponta küldi az új, az időszerű adatokat tartalmazó mikrofilmet. Ha a kísérlet beválik, 
más könyvtárakban is bevezetik. (Bibliothek für Alle, 1986. ápr.)
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOM ÁNYI 
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 1986-BAN

Döntéselőkészítő feladatok

-  Elkészítettük a könyvtártípusonkénti ötéves fejlesztési tervet Társadalmi szük
séglet, társadalmi realitás címmel.

-  Szakmai állásfoglalást és cselekvési programot dolgoztunk ki a könyvtárak és 
közgyűjtemények (múzeumok, levéltárak) együttműködéséről. Majd az általános kon
cepció alapján elkészítettük a könyvtárak és a múzeumok együttműködési programtervét, 
amelyet további megtárgyalásra az illetékes MM szakosztályokhoz és az OKT Elnökségé
hez juttattunk el.

-  Javaslatot dolgoztunk ki a közművelődési könyvtári alapszolgáltatások (doku
mentumellátás) racionalizálási lehetőségeire a kistelepüléseken és a városi peremkörzetek
ben. A javaslatot tanulmányban összegeztük.

-  Felmértük az egyetemi és egyetemi rangú főiskolai könyvtárakban a könyv- és 
folyóiratbeszerzések alakulását az elmúlt években, s azt, hogy ennek milyen százalékát 
fedezte a költségvetésben biztosított összeg -  s milyen részét fizették más forrásokból. 
Ennek alapján előterjesztést készítettünk a művelődési tárcának a költségvetési keretek 
új, az igényeket jobban tükröző kialakítására. Az előterjesztést az Egyetemi Könyvtár- 
igazgatók Tanácsával megvitattuk.

-  Az MM Könyvtári Osztályának megbízásából elvégeztük az 5/1978-as rendelet 
tervezett módosításával kapcsolatos két tájékozódó vizsgálatot:

a) a társadalom- és természettudományi koordinációs központ kijelöléséről tárgyal
tunk az illetékes könyvtárak vezetőivel;

b) a rendelet mellékletében kijelölt 123 országos feladatkörű szakkönyvtár közül 
mintegy ötvenben megvizsgáltuk a feladatkör ellátásának színvonalát -  30 eset
ben helyszíni látogatással, a fennmaradó esetekben a hálózati központokkal 
történő tárgyalás útján.
Mindkét kérdésről részletes javaslatot készítettünk a megbízónak.

-  A Tudományszervezési és Informatikai Intézettel, valamint a Központi Statisz
tikai Hivatallal közösen, az MM Könyvtári Osztályának és a SZOT-nak egyetértésével javas
latot dolgoztunk ki a közművelődési könyvtári statisztika racionalizálására és a nemzet
közi adatszolgáltatási gyakorlat alkalmazására.

-  Előkészítettük az 1986. évről szóló bővített statisztikai adatszolgáltatást, annak 
feldolgozását a KSH-val és az MM Könyvtári osztályával egyeztetve. Elkészült a statisztikai 
jelentőlap és mellékletei: az optikai lap, címjegyzéklapok és a kitöltési utasítás. Az adat-
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szolgáltatásról országos értekezletet rendeztünk a közművelődési könyvtárak munkatársai 
részére.

-  Az MM felkérésére véleményeztük a könyvtári statisztikai fogalomjegyzéket, és 
azt az érdekeltekkel -  KSH, Tudományszervezési és Informatikai Intézet képviselői -  
megvitattuk.

-  A SZOT kérésére szakmai véleményt készítettünk A magyar szakszervezetek 
távlati művelődési koncepciója című tanulmány munkahelyi könyvtárakra vonatkozó 
fejezetéről.

-  Elkészítettük az egyetemi és a főiskolai könyvtárigazgatói tanács új szervezeti és 
működési szabályzatának a tervezetét.

-  A Megyei Könyvtárigazgatói Tanács részére előterjesztést készítettünk a könyv
tárközi kölcsönzés aktuális problémáiról.

Szolgáltatások

Állományépítési és bibliográfiai szolgáltatások

-  Szerkesztettük az Új Könyvek című kéthetente megjelenő állománygyarapítási 
tanácsadót. Ez évtől rendszeresen ismertetjük a Tankönyvkiadó nemzetiségi nyelveken 
megjelentetett műveit is.

-  Az Új Könyvek szerkesztése során elemeztük a műveket abból a szempontból is, 
hogy megjelenésük, mely korábbi kiadásokat vagy müveket tett feleslegessé, elavulttá. 
Ezt minden esetben a recenzió végén jeleztük.

-  Elkészítettük az Új Könyvek negyedéves szakrendi és betűrendes mutatóit. 
A mutatók függelékében rendszeresen közöltük tájékoztatónkat a bibliográfiai leírásokkal 
és szakozásokkal kapcsolatban. Az év folyamán igyekeztünk ezt a tevékenységet racionali
zálni oly módon, hogy a negyedéves mutatók nem ismétlik meg a bibliográfiai leírásokat; 
így a nyomdai átfutási idő jóval kevesebb lett. Készül a mutató 1986. évi kumulációja.

-  Elvégeztük az Új Könyvek tárgyszókatalógusának 1986-tól 1978-ig a visszamenő- 
leges szerkesztését. Az 1986-os év tárgyszavairól — új szolgáltatásként -  féléves tárgyszó 
mutatót készítettünk és jelentettünk meg, ezzel megkezdtük az új tárgyszójegyzék elő
munkálatait.

-  A Könyvtári kis tükör'sorozatban elkészült a Gyermek- és ifjúsági irodalom III., 
ж Irodalomtudomány, nyelvészet II. kézirata. A Társadalomtudományok II. című kötetet 
lektoráltattuk, a javaslatok megvalósítása folyamatban van. A Magyar szépirodalom II. 
című kötet anyaggyűjtése elkezdődött.

-  Ajánló jegyzéket készítettünk a közművelődési könyvtárakban lévő hangos
könyvek törzsanyagáról.

-  Az év folyamán -  egyéb tanácsadó munkánk mellett -  három nagyobb bibliog
ráfiai vállalkozáshoz nyújtottunk segítséget. Mindhárom a középiskolai irodalomoktatás
sal kapcsolatos; írókról-művekről kínál szakirodalmat tanároknak és diákoknak egyaránt.

-  A helyismereti munka dokumentációjának megteremtése érdekében megkezdtük 
az anyaggyűjtést. Tárgyalásokat folytattunk, és folyamatosan tájékozódtunk kiadási
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ügyekben azzal a reménnyel, hogy elegendő és kellő minőségű kéziratot tudunk begyűjte
ni a helyismereti munkával kapcsolatos kiadványsorozatunkhoz.

-  Közhasznú-kisbibliográfiák címmel új sorozatot indítottunk. A sorozat 5 füzetét 
megjelentettük, és több kéziratot 1987. évi kiadásra előkészítettünk. A sorozat kiadásá
hoz -  pályázat útján -  a Kulturális Alaptól támogatást kaptunk.

-  Szaktanácsadással részt vettünk a videodokumentumok központi ellátásának 
megszervezésében. Kezdeményeztük az Új videofelvételek című állománygyarapítási 
tanácsadó (FSZEK-Könyvtárellátó) megjelentetését.

-  Részt vettünk a Sabre Alapítványtól érkező ajándékkönyvek hazai könyvtári el
osztásának előkészítő munkálataiban.

-  Az OKT elnökével együttműködve megszerveztük a vakok és csökkentlátók 
magyarországi közművelődési könyvtári ellátását a Soros Alapítvány támogatásával. 
A hangoskönyvek beszerzésének segítésére az Új Könyvek szerkesztősége által összeállított 
200 címből álló hangoskönyvlistát szétküldtük minden megyei, városi és SZMT központi 
könyvtárnak, hogy a könyvtárak rendelhessenek könyveket. A VGYOSZ-vel együtt
működve kiválasztottuk a stúdió minőségű másoló-berendezéseket, és kazettákat vásárol
tunk a szolgáltatás működtetéséhez. Elkészítettük a megállapodás szövegét a VGYOSZ és 
az MKE között, aminek alapján a hangoskönyv-szolgáltatás bonyolódik.

A gyűjtemények feltárása

-  A Tárgyszavas osztályozás, indexelés és információkeresés című kiadvány, vala
mint a Könyvtári raktározási táblázatok átdolgozott kiadásának a kézirata elkészült.

-  A Példatár a régi könyvek katalogizálásához című segédlet kéziratának végleges 
összeállítása elhúzódik.

-  A katalogizálási kézikönyv négy fejezete készült el.
-  Elkészítettük és szétküldtük a könyvtárakba a két központi akcióból készült 

hangoskönyvek (54 cím) braille írású leírásait.
-  Megvizsgáltuk a katalógusszerkesztés gyakorlatát három gazdasági főiskola könyv

tárában. Véleményeztük több könyvtár katalógusszerkesztési házi szabályzatát, szak- 
véleményt adtunk az Iparművészeti Főiskola könyvtárának katalógusairól.

-  Véleményeztük a katalóguscédulára és az osztólapra vonatkozó új szabványt.

Propaganda-szolgáltatások

-  A megyei könyvtárak kiadói tervei alapján felmértük az országos terjesztésre 
méltó propagandakiadványokat; összehangoltuk kiadásukat, néhányat központi támo
gatásban részesítettünk.

-  Szerkesztettük az Eseménynaptár Könyv- és könyvtárpropaganda című rovatát.
-  A Tolna Megyei Könyvtárral Praktéka címmel -  kísérletként — ajánló bibliog

ráfiát és cikkmásolatokat tartalmazó propagandakiadványt jelentettünk meg a tv-antennák 
készítéséről és a szárazelemek regenerálásáról.

-  Látogatás a könyvtárban címmel könyvtárismereti diafilm gyártását és a Könyv
értékesítő Vállalat által történő forgalmazását készítettük elő a Diafilmgyártó Vállalatnál.
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-  Szerveztük a könyvhéthez kapcsolódó könyvtári propagandát. Kezdeményezé
sünk nyomán több megyében Könyvtári napok alcímmel rendezték meg a könyvheti ese
ménysorozatot. A könyvtárak 7 alkalmi reklámújságot jelentettek meg erre az alkalomra.

-  Útmutatót jelentettünk meg a könyvhéten alkalmazható könyvtárpropaganda 
eszközeiről és módszereiről.

-  Szünidei olvasmányélményem címmel országos pályázatot hirdettünk meg a 
Móra Könyvkiadóval, a Könyvérttel, a Magyar Rádióval és a Magyar Úttörők Szövetségé
vel. Megszerveztük a legjobb pályázatot írók megyénkénti vetélkedőit a gyermekkönyv
héten. Előkészítettük az 1987. évi országos döntőt.

-  Folyamatosan tájékoztattuk a tömegkommunikációs szerveket az aktuális könyv
tárügyi témákról. A Könyvtári Hírlevél 5 számát jelentettük meg. Értékeltük a központi 
és vidéki sajtó munkatársainak 1986. évi könyvtári vonatkozású írásait.

-  Aktuális könyvtári kérdésekről a Könyvtár és művelődés című kiadványunkban 
két alkalommal tájékoztattuk a tanácsi vezetőket.

-  Elkészítettük a könyvtárügy kiemelkedő személyiségeinek 1987. évi évforduló 
naptárát. Az évfordulók megünneplésére felhívtuk az illetékes intézmények figyelmét.

Egyéb szolgáltatások

-  Megszerkesztettük zz Útmutató а В és C típusú tanácsi közművelődési könyv
tárak gazdasági munkájához c. kéziratot, valamint kb. 120 tételes jogszabályjegyzéket, és 
ehhez tárgymutatót készítettünk.

-  Szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtár és marketing című kiadványt.
-  A gyermek és a könyvtár című új sorozatunk számára beérkezett, országos 

terjesztésre szánt gyermekkönyvtári dolgozatok java része nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A sorozat első kötetét -  a gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások tárgy
köréből -  nyomdába adtuk.

-  Számítógépes adatok felhasználásával megszerkesztettük és kiadtuk a TEKE 85, 
és a SZAKMA 85 című statisztikai kiadványokat. A kiadványokat angol és orosz előszóval 
és fejlécekkel is megjelentettük. Az adatsoros statisztika mint gépi produktum sajnos 
szinte lehetetlenné teszi az utólagos korrekciókat, valamint az adatok forrásainak vissza
keresését,

-  Közreműködtünk az OSZK munkaügyi szabályzatának kidolgozásában.
-  A könyvtárakat érintő hatályos jogszabályok gyűjteményének anyaggyűjtése 

jelentős részben befejeződött. A gyűjtemény kiterjed a Művelődési Minisztériumon kívül 
más főhatóságok könyvtárakat érintő jogszabályaira is. 1987-re áthúzódik a gyűjtemény 
kiegészítése az 1986-ban megjelent új jogszabályokkal és a módosító szabályokkal, vala
mint a tárgymutató szerkesztése és a kiadvány lektoráltatása.

-  Az általános művelődési központ munkájának szervezeti és tartalmi kérdései 
című sorozatból

a) A Pécsi Nevelési Központ Könyvtárának tevékenysége című nyomdában van.
b) A kiemelt szerepkörű általános művelődési központok 5 éves működésének 

tapasztalatai című megjelent.
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c) Az általános művelődési központok óvodáiban folyó könyvtári foglalkozások 
módszerei szerkesztése folyik.

-  Elkészült A közművelődési zenei könyvtárak olvasószolgálata című tanulmány.
-  Megkezdődött a kisszámítógéppel kezelhető könyvtári programok központi adat

bankjának építése és a C-64 számítógépre készített könyvtári szoftverek tesztelése.
-  A könyvtári tömörraktározás különböző megoldásainak összehasonlító elemzése 

alapján kidolgoztuk a nálunk még ismeretlen harántpályás modell egy változatát, közre
működtünk egy kísérleti raktár megvalósításában a Kaposvári Megyei Könyvtárban.

-  Könyvtárépítési és berendezési ügyekben tanácsadási tevékenységet végeztünk.
Helyszíni szemlék, tervtárgyalások és személyes találkozások keretében konzultációt

folytattunk a következő könyvtárak építése ügyében: Községi Könyvtár, Jászkisér,Megyei 
Könyvtárak: Szolnok, Salgótarján, Tatabánya.

-  Építésztervek alapján javaslatot készítettünk a Magyar Rádió szakkönyvtárának, 
a Zalaegerszegi kertvárosi műv. ház könyvtárának és az Evangélikus Teológiai Akadémia 
könyvtárának berendezésére.

Épület- és állományfelmérést végeztünk, átépítési és berendezési javaslatot dol
goztunk ki a következő könyvtárak elhelyezési körülményeinek javítása érdekében: a 
Református Kollégium könyvtára, Pápa; a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 
könyvtára; a Tanítóképző Főiskola könyvtára, Jászberény; a Megyei kórház könyvtára, 
Eger; a Kossuth Könyvkiadó V. könyvtára; a Szakmaközi bizottság könyvtára, Baja; a 
Kőbányai Sörgyár munkásszállásának könyvtára; a Városi Könyvtár, Körmend; a Fővárosi 
Sütőipari Vállalat kenyérgyárának szakszervezeti könyvtára; az MSZMP Társadalom- 
tudományi Intézet könyvtára; a Pest Megyei Könyvtár felnőtt-, illetve gyermekrészlege, 
Szentendre; a Csillebérci úttörőtábor könyvtára.

-  Tervezési programot dolgoztunk ki: az Ózdi Városi Könyvtár és az Országos 
Találmányi Hivatal, Szabadalmi Információs Központ részére.

Szakfelügyeleti feladatok, egyéb vizsgálatok

-  A könyvtárügy egészére vonatkozóan szakfelügyeleti vizsgálatot végeztünk Fejér 
megyében és Budapesten. A részjelentések alapján összeállított összesített jelentést a 
Könyvtári Osztály által meghatározott határidőben beküldtük.

-  Megszerveztük a FSZEK állománykivonási akciójával kapcsolatos felülvizsgálatot, 
és koordináltuk a felülvizsgálati munkát.

-  A KMK által szervezett és lebonyolított szakfelügyeleti vizsgálatok dokumen
tációját karbantartjuk. A dokumentációban megtalálhatók a KMK részére beküldött 
könyvtári munkatervek és beszámolók is.

-  Megvizsgáltuk a jogi-közigazgatási szakirodalom ellátottságot a bírósági, főügyész
ségi, hivatali szakkönyvtárakban és a megyei könyvtárakban. A helyszíni tájékozódást az 
Országgyűlési Könyvtárban, az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség könyv
tárában, az IM Számítástechnika-alkalmazási Központjában és 14 megyében lefolytattuk. 
A jelentés elkészült.
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-  Felmértük a főiskolai könyvtárak technikai ellátottságát mind a hagyományos 
könyvtári technika, mind a számítógép tekintetében. Az összegzett adatokat elemző 
tanulmány készítése folyamatban van.

-  Szakmai véleményt adtunk az EDSZ Központi Könyvtár által az egészségügyi 
közművelődési könyvtárak fejlesztésére készített EüM-EDSZ útmutatóról.

-  Megvizsgáltuk a házhozkötött olvasók ellátásának helyzetét. Tapasztalatainkról 
összesítő jelentést készítettünk.

-  Megvizsgáltuk az A és В típusú könyvtárak tárgyszókatalógusait és azok haszná
latát Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér megyében.

-  Megvizsgáltuk a könyvtárak helyismereti tevékenységét Baranya, Somogy és 
Tolna megyében.

Összegeztük a borsod-invánkai általános művelődési központ munkájának tapasz
talatait, a jelentést elküldtük az OOK Módszertani Intézetének.

-  Felmértük a közművelődési könyvtárak hardver- és szoftverellátottságát, fejlesz- 
. tési lehetőségeit és a számítógépes könyvtári munkához szükséges szakember-ellátottságot.

-  Szakvéleményt készítettünk a Magyar Táncművészek Szövetsége könyvtára, a 
Műcsarnok Könyvtára és a Somogyi-könyvtár szervezeti, munkaszervezési kérdéseiről.

Kutatási feladatok

Az Olvasói szokások és az olvasás folyamata

-  Elkészítettük a Biblioterápiai olvasókönyv kéziratát.
-  Olvasásszociológiai vizsgálatok 1 9 8 1 -8 5  címen kötetet szerkesztettünk angol és 

orosz nyelven kutatásaink összefoglalóiból.
-  A 1 5 -1 8  évesek olvasási kultúrája című kutatás zárójelentése -  egy fejezet ki

vételével -  elkészült.
-  A z olvasás lélektana című kézikönyv kéziratának 60%-a elkészült, a kötet hiányzó 

részleteinek megírása (megíratása) 1987-re húzódik át.
-  A felnőtt népesség olvasási és könyvbeszerzési szokásai című kéziratot kiadásra 

előkészítettük.
-  Bibliográfiát készítettünk a társadalomtudományi irodalom olvasottságáról 

külföldön.
-  Szemlét készítettünk a francia fiatalság olvasási szokásairól.
-  Folytatódott a Határon túli magyarság olvasáskultúrája című témakör sajtó- 

figyelése és szemlézése.
-  Megkezdődött az Olvasói értékrend című országos vizsgálat adatainak feldolgozá

sa, a szűkített minta adatainak birtokában tanulmány készült az olvasási és művelődési 
szokások legfontosabb változási tendenciáiról.

-  A finn-magyar összehasonlító vizsgálat keretében
a) a regénybefogadás-vizsgálat felvétele befejeződött. A vizsgálat stratégiáját és 

eszköztárát a finn partnerrel egyeztettük.
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b) Elkészítettük a kritikai fogadtatásvizsgálat szempontrendszerét, s azt a finn part
nerrel megvitattuk és véglegesítettük. Hozzákezdtünk az anyaggyűjtéshez, s 
ennek tervezett időarányos részét elvégeztük.

A könyvtár, a könyvtáros és társadalmi környezete

-  Az OKT felkérésére előterjesztést készítettünk a könyvtárosok életkörülmé
nyeiről.

-  A könyvtáros pálya szociológiai vizsgálata című kutatás keretében elkészült 
három külföldi szakirodalmi szemle. (Futala Tibor a szláv nyelvek szakirodalmát dolgozta 
fel, Katsányi Sándor a német, Orbán Éva az angolszász nyelvterületet.) Elkészült a kutatás 
zárótanulmányának nyers változata is.

-  Nyomdába adtuk a Könyvtár és társadalmi környezete című sorozat 3. kötetét.
-  A Könyvtár az általános művelődési központban és a Könyv- és könyvtárhaszná

lat az iskolai felnőttoktatásban című esettanulmányokhoz a részjelentések elkészültek, 
összegzésükre 1987-ben kerül sor.

-  A  szakszervezeti könyvtárak lakóterületi ellátásba való bekapcsolódásának 
eredményei és lehetőségei című esettanulmányhoz az adatgyűjtés megtörtént, az adatok
feldolgozása folyamatban van.

Oktatási, továbbképzési feladatok

Továbbképző tanfolyamok, egyéb szakmai továbbképzések

-  Befejeztük a katalógusszerkesztési, a szaktájékoztatói, az irodalomelméleti és 
esztétikai, valamint a Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása című tanfolyamun
kat. A kisszámítógépek közművelődési könyytári alkalmazásáról három tanfolyamot
szerveztünk.

-  Beindítottuk az újságírói, az osztályozási, a másfél éves zenei könyvtárosi, vala
mint a Történelmi és művelődéstörténeti ismeretek című tanfolyamokat.

-  Kétszer kéthetes olvasótábort szerveztünk felsőfokú képzettségű közművelődési 
könyvtárosoknak, valamint egyhetes olvasótábort a gyermekkönyvtárosoknak.

-  A könyvtárak hangoskönyv ellátásáról kétnapos továbbképzést szerveztünk a 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével együttműködve a tanácsi és szakszervezeti 
könyvtárosok részére.

-  Szakmai konferenciát szerveztünk a tanácsi és szakszervezeti könyvtárhálózatok 
munkatársai részére a Közművelődési Információs Intézet munkatársainak közreműködé
sével a videokészülékek és kiegészítő eszközeik szakszerű használatáról.

-  Konferenciát rendeztünk a megyei könyvtárak munkatársainak a könyvtári 
raktározási táblázatok problémáiról.

-  Közreműködtünk a Tolna megyei -  öt megye könyvtárai részére -  szervezett 
helyismereti tanfolyam rendezésében.

-  Részt vettünk az 1986 nyarán és őszén négy régióban szervezett regionális gyér-
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mekkönyvtári továbbképzések szakmai előkészítésében, programjainak kidolgozásában.
-  A hálózati központok felkérésére egyéb továbbképzési programokat állítottunk

össze.
-  Gondoztuk a könyvtárkezelői tanfolyamokat.

Oktatási segédletek, tankönyvek szerkesztése

-  Szerkesztettük és megjelentettük A könyvtári állományok védelme és megóvása 
című kézikönyvet.

-  Szerkesztettük és megjelentettük az Esetgyűjtemény könyvtárosi ismeretek 
oktatásához című segédanyagot.

-  A könyvtárkezelői tankönyv kiegészítő füzetei közül a következők kéziratai 
készültek el: Olvasószolgálat, Orvostudományi terminológiai szótár, A községi könyvtár 
vezetése, A gyermekkönyvtári munka.

-  Szerkesztettük és a kiadónak átadtuk a főiskolai könyvtárosképzés tankönyvei
ből a következő köteteket: Könyvtár és társadalom, Tájékoztatás, Bibliográfiai leírás, 
katalogizálás.

-  Kiadásra elkészítettük G. Solton: Bevezetés a korszerű információkeresésbe 
című művének magyar fordítását.

-  A könyvtárhasználati, irodalomkutatási ismeretek egyetemi és főiskolai könyv
tárakban való oktatásához készülő segédkönyv két fejezete készült el.

-  Véleményeztük a főiskolai könyvtári szakkollégiumok számára készülő új tan
tervet.

Szervezési feladatok, rendezvények

-  Megszerveztük a szocialista országok könyvtártudományi és módszertani köz
pontjainak XIII., budapesti konferenciáját.

-  A közművelődési könyvtárak szerepe a műszaki-gazdasági szakirodalom közvetí
tésében címmel országos értekezletet szerveztünk szakszervezeti könyvtárigazgatók, 
tanácsi és szakkönyvtárosok számára.

-  Az A és В típusú könyvtárak részvételével helyismereti konferenciát rendeztünk, 
és kidolgoztuk az 1986-1990-es évekre szóló feladattervünket. Ez a feladatterv egyben 
meghatározza a KMK módszertani és szakfelügyeleti programját is.

-  Közreműködtünk a szegedi Somogyi-könyvtár által szervezett holland-magyar 
szakmai tanácskozás előkészítésében.

-  Közhasznú információs szolgáltatások és a könyvtárpropaganda jnmel szakmai 
tanácskozást szerveztünk. A tanácskozásra -  módszertani segédanyagként is -  a köz
hasznú információkat tartalmazó folyóiratcikkekről számítógépes lelőhely- és tárgy
mutatót adtunk ki. A könyvtárpropaganda aktuális kérdéseiről Szegeden és Kecskeméten 
szerveztünk még tanácskozást az SZMT központi könyvtárak közreműködésével.

-  Városi könyvtárak a megyeszékhelyeken címmel szakmai tanácskozást rendez
tünk a debreceni Városi Könyvtárral közösen.
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-  Közreműködtünk a Sallai István és Sebestyén Géza emlékére szervezett szakmai 
tanácskozás és az ahhoz kapcsolódó kiállítás rendezésében.

-  Az OSZK-ban a következő kiállításokat szerveztük: Pajor Ildikó festményei, 
A Miskolci Városi Könyvtár plakátjai, Nemzetközi exlibris kiállítás, Tóth Árpád emlék- 
kiállítás. A nemzetközi könyvtári plakátkiállításunk Szegeden, Kecskeméten és Egerben, 
az új könyvtárakat bemutató fotókiállításunk Békéscsabán, az MKE vándorgyűlésen 
került bemutatásra.

-  Megküldtük a SAUR Könyvkiadónak az Internationale Bibliothekshandbuch
1987. évi kiadásához a magyar könyvtárak adataiban 1986-ban bekövetkezett változásokat.

-  A kiadványelőkészítői, kiadói munka folyamatos volt. Ennek ellenére több mű 
megjelenése késett vagy áthúzódott 1987-re. A periodikumok mellett 29 önálló mű jelent 
meg. A kiadási költségek megosztásában jó eredményeket értünk el a Könyvértékesítő 
Vállalattal, az Építési és Tájékoztatási Központtal, a Népszava Lap- és Könyvkiadóval, 
valamint a Móra Ferenc Könyvkiadóval.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkája

-  A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítottuk. Az év folyamán 749 köny
vet, 567 folyóiratcímet, 30 útijelentést, 18 fordítást, 195 IFLA papért, 20 prospektust, 
1348 lapkivágatot, 92 audiovizuális dokumentumot, 87 szakdolgozatot, 206 fényképet 
vettünk állományba.

Főleg a nemzetközi kiadványcsere alakult kedvezően, a kapott tételek száma 
jelentősen emelkedett az előző évhez viszonyítva, ami a könyvtár beszerzési keretét kímél
te különös tekintettel a szép számmal érkező devizás könyvekre. 414 cserepartnerünktől 
(ebből 117 a szocialista) összesen 695 dokumentumot kaptunk, mi 672 darabot küldtünk.

-  Az állományapasztást is folyamatosan végeztük, 160 könyvet és 3 folyóiratcímet 
töröltünk az állományból.

-  300 folyóiratkötetet, illetve könyvet köttettünk.
-  A feldolgozó munka valamennyi dokumentumra vonatkozóan naprakész.
-  A katalógusokba az új anyag leírása folyamatosan, 4-5 heti átfutási idővel kerül 

be. Az új leírási szabvány bevezetése miatti katalógusátépítést az 1986-os évben is folytat
tuk. A folyóiratok rekatalogizálása -  létszámhiány miatt -  a tervezettnél lassabb ütem
ben folyt.

-  Folyamatosan szerkesztjük a könyvtári és informatikai központi katalógusokat 
és a szakdolgozatok központi katalógusait.

-  Befejeztük a külföldi folyóiratok cikk-katalógusával kapcsolatos munkákat. 
Az 1985-ben megjelent folyóiratok cikkeinek leírása bekerült a katalógusba, és ezzel, a 
KDSZ-ben 1986. januártól bekövetkezett szerkesztési változtatással, lezártuk ezt a 
katalógust.

-  A beiratkozott olvasók száma 957, a könyvtárlátogatóké 3 937. A könyvtárból 
5 650 dokumentumot kölcsönöztek. A helyben használt dokumentumok száma jóval 
nagyobb, ezt azonban nem regisztráljuk. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 260 doku-
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meritumot küldtünk 3-4 napi átfutási idővel és 25 db-ot kaptunk, ebből 16 db-ot külföld
ről. Részben a könyvtárközi kölcsönzéshez, részben olvasói kérésre 4 060 oldalt másoltunk.

Külső kérésre öt témakörben végeztünk irodalomkutatást.
-  Berendeztük audiovizuális stúdiónkat, amelyben jelenleg egy képmagnetofon, 

egy televízió, valamint 3 magnetofon található a könyvtártudományi és a nyelvi anyagok 
fejhallgatóval történő használatára. Gazdag, egyéni nyelvtanulásra és nyelvgyakorlásra al
kalmas gyűjteményt sikerült kialakítani, nem így még a könyvtári gyűjtemény terén. A kö
vetkező évben erre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az audiovizuális anyagok iránti érdeklő
dés az utolsó negyedévben élénkült meg. A legnagyobb érdeklődés a nyelvi anyagok át
játszása iránt van, elsősorban az OSZK nyelvtanfolyamain résztvevők és a nyelvvizsgára 
készülő könyvtárszakos egyetemi hallgatók részéről. De a könyvtárosképzésben részt vevő 
csoportok kezdenek érdeklődni a könyvtári anyagok iránt is.

-  35 hazai és 14 külföldi könyvtárosokból álló csoportnak, 9 egyéni külföldi 
könyvtáros vendégnek tartottunk könyvtárbemutatót. Különböző könyvtárosképző 
intézményekből 8 csoportot fogadtunk, akiknek egy-kétórás könyvtár- és könyvtár- 
tudományi szakirodalomhasználati képzést tartottunk.

-  A könyvtár ez évben Commodore PC 20-as számítógépet kapott, amelynek a 
könyvtári munkafolyamatok céljára történő használatba vételére előkészítő munkálatok 
folytak.

-  Négy egyetemi, illetve főiskolai könyvtárszakos hallgató átlagosan 100 órás szak
mai gyakorlatát töltötte nálunk, valamint két jemeni könyvtárosnak tartottunk 3 napos 
gyakorlati képzést.

-  A  Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának a szokásos évi 4 száma he
lyett, a tavalyi lemaradás miatt, 5 számát szerkesztettük, és ezzel lemaradásunkat be
hoztuk. Elkészültek és kiadásra kerültek az 1985. év kumulált mutatói. Az év folyamán 
1980 tételt regisztráltunk a bibliográfiában, és áttértünk a mutatóban a természetes 
nyelvű deszkriptorok használatára.

-  A Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom évi 4 számát megszerkesztettük és 
határidőre nyomdába adtuk. A szakcsoportok számát jelentősen növeltük, és áttértünk a 
mutatóban a kódszámokról a természetes nyelvű deszkriptorokra. A referáló lapban fel
dolgozott tételek száma 1161 volt, ennek kb. az 50%-a annotációval, 25%-a referátummal, 
25%-a pedig címfordítással jelent meg. Megjelentek a referáló lap 1979-1983. évi kumulált 
mutatói, az ezzel kapcsolatos nyomdai korrektúrákat elvégeztük.

-  A Könyvtártudományi és Informatikai Központi Gyarapodási Jegyzék négy szá
ma elkészült és megjelent.

-  A HLISA- V E LB I2 -2  száma elkészült és megjelent. Az évi 2-es szám a kumulált 
mutatókkal együtt.

-  A Könyvtári Figyelő évi hat számát szerkesztettük és határidőre nyomdába 
adtuk. Elkészült és nyomdába adtuk az éves tartalomjegyzékeket (magyar, angol, orosz 
nyelven), és elkészült a rövidítésjegyzék éves kumulációja. Az év folyamán három alka
lommal tartottunk szerkesztőbizottsági értekezletet lapterveink megbeszélésére.

-  Elkészült és nyomdába adtuk a Könyvtártudományi Szakkönyvtár ismertetőjét.
-  A szocialista országok módszertani központjainak igazgatói értekezletére össze
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állítottunk egy három nyelvű, 274 tételes könyvtárügyi szójegyzéket, amelyet az igazgatói 
értekezlet megvitatott. Átdolgozása a beérkező javaslatok függvénye.

-  Folytattuk a könyvtári-tájékoztatási tezaurusz revízióját. Megszerkesztettük a 
tezaurusz kiadása óta bevezetett deszkriptorok deszkriptor-cikkeit, ennek megfelelően 
megtörtént a betűrendes mutató revideálása és kiegészítése. Egyelőre ezek csak cédula
formában vannak meg.

Végezetül szólva:

-  Elláttuk az Országos Könyvtárügyi Tanács, a megyei, az egyetemi, a főiskolai 
könyvtárak igazgatói tanácsának, a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság, 
a Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Bizottsága magyar nemzeti csoportja, a Könyvtáros
képzési és Továbbképzési Állandó Bizottság, az OKT Osztályozási Szakbizottsága titkár
sági feladatait. Mindemellett tevékenyen részt vettünk egyéb munkabizottságok, szakmai 
fórumok, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkájában, különféle rendezvényeken 
előadásokat tartottunk.

-  Nemzetközi kapcsolataink keretében 34 külföldi vendég érkezett 1986-ban a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központba. Személycserében 6 fő, az MM vendége
ként 3 fő, a magyar-dán kulturális munkaterv, illetve a magyar-brit csereprogram kereté
ben 1-1 fő, és a holland Frederik Muller Akademie 20 könyvtáros hallgatója számára szak
mai programot szerveztünk. A finn-magyar tudományos együttműködési munkaterv alap
ján „Olvasáskutatás” témakörben rendezett szemináriumon a tamperei egyetem 3 tanára, 
kutatója vett részt.

-  Intézményünkből 14-en voltak külföldi tanulmányúton. Részt vettünk a szocia
lista országokban megjelenő könyvtári folyóiratok főszerkesztőinek IX. tanácskozásán, az 
IFLA olvasáskutatási szakértői konferenciáján, a szocialista országok VI. olvasáskutatási 
szakértői konferenciáján, valamint a szocialista országok szakértői tanácskozásán. Bár sze
mélyesen nem vettünk részt az AIBM 1986. évi stockholmi konferenciáján, a Zenei statisz
tikai munkacsoport tagjaként levélben elküldtük a magyarországi zenei könyvtári statisz
tikai adatszolgáltatás helyzetéről szóló felmérésünket.

-  1986-ban két munkatársunk távozott el más munkahelyre (Éger Veronika, 
Katsányi Sándor).

-  Az év folyamán szervezeti változásra is sor került. Olvasószolgálati kutató osztály, 
valamint Oktatási és módszertani osztály jö tt létre. Az Olvasószolgálati kutató osztály 
(vezetője dr. Nagy Attila) feladatkörébe került a kutatási eredmények könyvtári gyakor
latban való felhasználása kísérletek, konzultációk, konferenciák és módszertani segédletek 
készítése útján; az Oktatási és módszertani osztály (vezetője dr. Csapó Edit) feladatköre 
kiterjed az Országos Széchényi Könyvtár belső továbbképzéseinek tervezésére és szer
vezésére is.

SZENTE Ferenc
Az Országos Széchényi Könyvtár 

Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója
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A MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
1985-1986. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Mivel a Tanács 1984. évi utolsó ülésén saját ügyrendjének megvitatása során nem 
ju tott egységes álláspontra, a jelen beszámolási időszak első eredménye az volt, hogy az 
újabb előkészítő munka után 1985 tavaszán a Tanács az ügyrendet elfogadta, és jóvá
hagyásra a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályának megküldte. A Könyvtári Osz
tály az ügyrendet 1985. június 14-én jóváhagyta.

A Tanács — az ügyrendi előírásoknak megfelelően -  mindkét évben két-két ülést 
tartott.

A tanácsülések napirendjeit -  mind 1985-ben, mind 1986-ban -  előzetes tájékozó
dás után, a közművelődési könyvtárügy időszerű kérdései közül válogatva állítottuk össze. 
Folytatódott az a kedvező gyakorlat, miszerint az új könyvtárépületek munkatársai meg
hívják a tanácsot, és „gondűző vendéglátással” helyet adnak az esedékes megbeszélések
nek. E meghívásokkal élve tehettek a megyei könyvtárigazgatók ebben az időszakban 
emlékezetes és tanulságos „kirándulást” Békéscsabára, Szegedre és Devecserbe.

A megtartott ülések helye, sorrendje és tematikája a következő volt:

1985. április 19. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

— A Tanács ügyrendje. (Ea.: Kenyéri Katalin, KMK, Román Lászlóné, Baranya 
Megyei Könyvtár)

— A könyv-, és könyvtárpropaganda 5 éves terve c. dokumentum megvitatása. (Ea.: 
Arató Antal, KMK)

— A video-dokumentumok könyvtári kezelésének aktuális teendői. (Ea.: Skaliczki 
Judit, KMK)

— Tudnivalók a 40 órás munkahétről és a műszakpótlék alkalmazásáról. (Ea.: Kenyéri 
Katalin, KMK)

1985. december 3. Budapest, MM Vezetőképző és Továbbképző Intézet

— Tájékoztatás a Soros Alapítvány könyvtári felhasználásáról. (Ea.: Vályi Gábor, 
OKT)

— A könyvtárügy VII. ötéves terve. (Ea.: Juhász Jenő osztályvezető, MM)

— A Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályainak 5 éves tervéről. 
(Ea.: Arató Antal és Katsányi Sándor, KMK)



A Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának.... 303

1986. május 6-7. Békéscsaba, Megyei Könyvtár; Szeged, Somogyi Könyvtár

-  Tájékoztató Békés megye művelődésügyéről. (Ea.: Vámos László osztályvezető, 
Békés Megyei Tanács)

-  A megyei könyvtár új épületének bemutatása.

-  A számítástechnika könyvtári alkalmazása. (Ea.: Sárdy Péter Könyvtári osztály, 
MM)

-  A magyarországi könyvkultúra, az olvasás társadalmi szerepe és az időszerű fel
adatok. (Vitavezető: Fodor Péter, MSZMP KB)

-  Tájékoztató Szeged város művelődésügyéről. (Ea.: Székely Sándor, MSZMP váro
si első titkár)

-  A Somogyi Könyvtár új épületének bemutatása.

-  A könyvtárközi kölcsönzés országos forgalmának fő irányai. (Ea.: Fejes Józsefné 
OSZK és Fogarassy Miklós KMK)

1986. november 12-13. Devecser, Nagyközségi Könyvtár, Ajka, Városi Könyvtár

-  Veszprém megyei helyzetkép, kultúra, művészetek, közművelődés. (E. : Navracsics 
Tibor elnökhelyettes, Veszprém Megyei Tanács)

-  A devecseri könyvtár bemutatása. (Ea.: Kovács Emil könyvtárigazgató)

-  Művelődésügyünk aktuális kérdései, a közgyűjtemények előtt álló feladatok. 
(Ea.: Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes)

-  A könyvtáros-pálya társadalmi megítélése, a könyvtárosok élet- és munkakörül
ményei. (Ea.: Billédi Ferencné, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke)

-  A könyvtári munkaerőhelyzet. (Ea.: Katsányi Sándor, FSZEK)

-  A könyvtárak alap- és tén'téses szolgáltatásai. (Ea.: Cholnoky Győző, MM Könyv
tári osztály)

A tárgyalt témák áttekintéséből kiderül, hogy a könyvtárosokat elsősorban foglal
koztató kérdések többsége megvitatásra került. Közöttük akad olyan, amelyet -  más-más 
oldalról megközelítve ugyan -  de többször is tárgyalt a Tanács. Ilyen kérdés volt a könyv
tári munkaerőhelyzet, az élet- és a munkakörülmények alakulása, valamint a könyvtáro
sok társadalmi megbecsülése közötti viszony egyre nyilvánvalóbb diszharmóniája. A viták
ban ismételten megállapítást nyert, hogy a szakember-ellátottság tovább romlott, a fluk
tuáció iránya és mértéke egyre kedvezőtlenebb, és a meglévő képzett munkaerő könyv
tárak közötti megoszlása is egészségtelenül egyenetlen.

Bár lemaradásunk jellege és léptéke egyetemes rendezést kívánna, még a kisebb 
korrekciók elvégzéséhez is kezdetleges és bizonytalan a jogi és pénzügyi háttér. A viták 
során a 40 órás munkahét bevezetésére joggal áhítozó könyvtárak a „Megtehetem mindazt, 
amit a törvény nem tilt ” formulával biztatták egymást, mások a műszakpótlék pénzügyi
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alapját az egészen más célokat szolgáló jutalomkeretben vélték megtalálni. Azt viszont 
senki sem vitatta, hogy „mivel a szélesen beágyazott társadalmi folyamatról van szó a 
megoldást végső' soron nem a panasztételben kell keresnünk, hanem az új körülmények
hez való jobb alkalmazkodásban. Mivel a társadalomban a gyakorlati szolgáltatások értéke 
van növekedőben, a könyvtáraknak is gyakorlati hasznosságukat kell fokozottabban és 
hatásosabban bizonyítaniuk; nincs más mód, hogy a szakmának és képviselőinek társadal
mi megbecsülése erősödjék” . (Katsányi S.: A könyvtári munkaerőhelyzet.)

Alapvető gondjaink részletezésére kiváló alkalmat adott az, hogy a devecseri tanács
ülés egyik vendége és előadója Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes volt. (Ez volt 
az első eset, amikor az ágazat miniszterhelyettesi rangban álló irányítója személyes rész
vételével tisztelte meg az igazgatói tanácsülést.)

Reális, tényszerű és őszinte hangvételű előadásban hallhattunk a művelődési minisz
térium rendteremtési szándékairól, a VII. ötéves tervben megvalósítandó kulturális be
ruházásokról, a prioritások kijelölésének fontosságáról, és arról a biztató tervről, miszerint
1987-ben az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága önálló napirendként fogja meg
tárgyalni a könyvtárak helyzetét. (Ez utóbbival kapcsolatban ide kívánkozik a fenti napi
rendi felsorolásban szereplő „A magyarországi könyvkultúra, az olvasás társadalmi szerepe 
és az időszerű feladatok” c. anyag szegedi vitájának említése, hisz már o tt elhangzott 
-  később pedig határozott fogalmazásban eljutott a Központi Bizottság Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Osztályához is -  a megyei könyvtárigazgatóknak az a kívánsága, 
hogy készüljön önálló elemzés a könyvtáraknak a könyvkultúrában, ill. a közművelődés
ben betöltött helyéről és szerepéről, fejlesztésük feladatairól, és azt az Agitációs és Propa
ganda Bizottság vitassa meg. Most a miniszterhelyettestől jó volt hallani, hogy a javaslatot 
a művelődéspolitika irányítói megvalósíthatónak tartják, és számítanak a felmérő és elemző 
munkában a megyei könyvtárigazgatókra is. Látszólag külsődleges szempont, a könyvtáros
társadalom számára azonban mégis fontos tény, hogy önálló napirendi pontként ilyen 
magas pártfórum tárgyalja a könyvtárak helyzetét.)

Ónálló napirendi pontként -  de néhány más téma (a VII. ötéves terv, a köz- 
gyűjtemények előtt álló feladatok, a könyvtárak térítéses szolgáltatásai stb.) tárgyalása 
során is -  jelentős időt és figyelmet fordított a tanácsülés a számítástechnika könyvtári 
alkalmazásának, valamint a video-dokumentumok könyvtári „helyfoglalásának” kérdéseire.

Sárdy Péter Békéscsabán megismertette a tanács tagjait azokkal a fejlődési tenden
ciákkal, amelyek a számítógépek elterjedését világszerte jellemzik, és felsorolta azokat a 
legfontosabb ellentmondásokat, amelyek nálunk a számítástechnika könyvtári térhódítá
sát nehezítik (az alkalmazás terén jártas szakemberek hiánya; az esetleges gépbeszerzés; a 
mikroszámítógépek abnormális aránya az összes számítógéphez viszonyítva; a programozás 
magas költségei stb.). A tanácsülés egyetértőén vette tudomásul azt, hogy az országos 
irányítás elsősorban a központi szolgáltatások terén szeretné a számítógépek alkalmazását 
meggyorsítani, de elhangzott az a javaslat is, hogy határozottabban kellene a tömeges 
kölcsönzési forgalmat lebonyolító nagy könyvtárakban a kezdetleges -  kölcsönzési, fel
szólítási, előjegyzési, statisztikai stb. -  adminisztrációt számítógépek munkába állításával 
korszerűsíteni. Fenyegető gazdasági gondjaink ellenére sem tartható a javaslat irreálisnak, 
hiszen éppen Békéscsabán lehettünk tanúi a számítástechnika ilyen irányú felhasználásának.
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A video -  pontosabban a videokazetták könyvtári beszerzése és kölcsönzése — a 
szerteágazóbb érdekek és a viszonylagosan magas költségek miatt állandó és reménytele
nebb témája volt az igazgatói tanácsülésnek. Úgy tűnik, hogy az új média körül áhitatosan 
és tülekedően gyülekező jelöltek között a könyvtárak a legvisszafogottabbak és a leg
szegényebbek. Bizonyos, hogy országosan is és helyileg is egyértelműbb — művelődés- 
politikai és gazdasági megfontolásokat egyaránt tartalmazó -  állásfoglalásra van szükség, 
amelyet egyre inkább az tesz majd sürgetőbbé, hogy a lakosság és a közintézmények által 
használatba vett videomagnók száma növekszik, és a forgalomba kerülő kazetták mennyi
sége a gyűjteményi szervezettség megteremtését halaszthatatlanná teszi.

A többi megtárgyalt téma közül élénk érdeklődést váltott ki a könyvtárközi köl
csönzés országos forgalmának fő irányairól tartott előadás. Fejes Józsefné bár tapintato
san, de sok példával mutatott rá, hogy a könyvtárak egy részéből hiányzik a szolgáltatási 
készség. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolják a gyarapí
tás hiányosságai, gyakoriak a bibliográfiai tájékozatlanságból, a felületesen megadott 
könyvészeti adatokból származó hibák. Számos gyakorlati tanács (csomagolás, postázás, 
devizaigényes küldemények stb.) mellett ismételten sürgetően hangzott el, hogy szükség 
van a könyvtárközi kölcsönzés friss útmutatójának közreadására, a könyvtárközi kölcsön
zési házi szabályzatok elkészítésére, valamint a különböző szintű továbbképzéseken a té
mával történő hatékonyabb foglalkozásra.

A tanács ülésein a legüdítőbb órákat jelentették, a szakmánk jövője iránt a legtöbb 
bizakodást keltették azok a programok, amelyek során a könyvtárigazgatói kar az új 
könyvtárépületekkel ismerkedhetett. Különösen maradandó élményeket és tanulságos 
szakmai tapasztalatokat szerezhettünk Békéscsabán és Devecserben. Őszintén reméljük, 
hogy a tanács a következő években is válogathat olyan meghívások között, amelyek egy- 
egy újonnan elkészült könyvtárba invitálják a könyvtárigazgatókat.

A beszámolási időszakban a tanács személyi összetételében egy változás történt. 
1985-től Bács-Kiskun megyét Krajcsovicz Mihály megyei könyvtárigazgató képviseli.

TAKÁCS Miklós
a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának 

elnöke

Könyvtári F igyelő  (3 3 ) 1987/3
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A SZAKSZERVEZETI KÖZPONTI KÖNYVTARAK 
IGAZGATÓI TANÁCSÁNAK 1985-1986. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

A szakszervezeti központi könyvtárak igazgatóit 1985-ben és 1986-ban összesen 
csak két ízben hívta össze tanácskozásra a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda 
Osztálya. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy ez időben zajlottak a különféle szintű 
szakszervezeti választások, illetve azok előkészületei.

Az első tanácskozást 1985 tavaszán, április 23-án, -24-én a szakszervezetek egri 
székházában tartották meg. A Heves megyei SZMT Központi Könyvtár volt a házigazda. 
Az igazgatói tanácskozás, a SZOT elnökségének 1980. szeptember 29-i határozatának meg
jelenése óta eltelt időszak tapasztalataiból kiindulva, állást foglalt a szakszervezeti köz- 
művelődési könyvtárhálózat jövőjének kérdéseiről, a munka tartalmi követelményeiről, 
ezek változásáról, a tevékenységhez szükséges feltételekről, megteremtésük lehetőségeiről, 
az anyagi források esetleges bővítéséről.

Hangsúlyozták az új információhordozók beszerzését, rendszeres gyarapítását, a 
szolgáltatások ezekkel való kibővítését, egyáltalán a könyvtári információs szolgáltatások 
javítását. Megállapították, hogy jobban kell alkalmazkodni a valóságos igényekhez, de arra 
is szükséges törekedni, hogy az értékes könyvek is forgalomban legyenek. Rögzítették, 
hogy az információk közvetítésében többet lehet és többet kell tenniük a szakszervezeti 
könyvtáraknak, elsősorban a hálózati központoknak és az önálló könyvtáraknak.

Ezen a megbeszélésen is, mint már oly sokszor, szó esett arról, hogy mennyire cél
szerűtlen a kislétszámú munkahelyeken az életképtelen letétek fenntartása. Azonban nem 
csupán ezek megszüntetése a feladat, hanem az is, hogy a könyvtárakat ezután rugalma
sabban kell típusba sorolni, átminősíteni. Olykor hasznosabb, ha a szakmai elveket és a 
célt fel nem adva -  nem ragaszkodunk mereven a szóban forgó könyvtártípus kritériumai 
mindegyikéhez. Ezzel a rugalmassággal már azelőtt is el lehetett érni, hogy valahová fő
foglalkozású könyvtárost állítsanak be, máshol pedig integrált könyvtárat hozzanak létre. 
A jövőben erre még inkább szükség van a könyvtárhasználók körének gyarapítása és a 
részükre nyújtott szolgáltatások bővítése érdekében.

A fejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy a vállalatok a munkahelyi könyvtárak 
(mmd a szakkönyvtárak, mind a szakszervezeti közművelődési könyvtárak) fenntartásá
ban, működtetésében több felelősséget és nagyobb anyagi terhet vállaljanak magukra 
-  mondták a résztvevők. Az az örökzöld téma is szőnyegre került, hogy a tanácsi könyv
tári hálózatot hol és miként lehet bekapcsolni a munkahelyi letéti könyvtárak ellátásába, 
illetve letétek létesítésébe. Az az ismert felfogás kapott hangot, hogy ahol erre szükség és 
lehetőség van, ott minden esetben a két hálózati központ, valamint a szakszervezetek és a 
tanácsok közti közös megállapodás alapján kell megvalósítani.
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Egyébként is sok szó esett a működés anyagi biztonságáról. Mérlegelték az igaz
gatók, hogy van-e lehetőségük a saját bevételek oly mértékű növelésére, amely a stagnáló, 
sőt sokszor csökkenő állami támogatást ellensúlyozná. Szinte egybehangzó volt a véle
mény, hogy nincs. A könyvtárigazgatók azon a véleményen voltak, hogy a közművelődési 
könyvtár költségvetési intézmény s nem gazdálkodó egység, nem lehet célja az önfenn
tartás, „nem pénzcsináló hely”. A kiadások némi csökkentésére, az ésszerű takarékosság 
révén talán van egy kevés lehetőség. De igen kevés, mert az állami támogatás évek óta vál
tozatlan, a bérek és a működési költségek viszont állandóan növekednek, emiatt már 
eddig is több mindent csökkenteni kellett (könyv- és folyóirat-beszerzés, propaganda
anyagok stb.). Az egyetlen forrás, amely eddig megfelelően működött: a vállalati támoga
tás, amely azonban napjainkban szintén csökkenőben van.

Végül a tanácskozás négy pontban határozta meg a legfontosabb feladatokat: 1. a 
lehetőségek, az adottságok figyelembevételével gyarapítani az integrált munkahelyi könyv
tárak számát (a vállalati szakkönyvtárak és a szakszervezeti közművelődési könyvtárak 
egyesítése, összevonása révén) biztosítsák a helyben használat lehetőségét; 2. növelni az 
önálló helyiséggel és szakképzett könyvtárossal működő intézmények arányát, javítani 
kell a társadalmi munkás könyvtárosok felkészültségét, munkájuk elismerését, a főfoglal
kozású könyvtárosok számára biztosítani kell a rendszeres továbbképzést; 3. bővíteni kell 
az információhordozók gyűjtését (hangfelvétel, film, video), valamint az információk 
szélesebb körben való közvetítéséhez, ezek használatához a szükséges technikai feltétele
ket megteremteni; 4. bővíteni az olvasói kört, elsősorban a fizikai dolgozók, a szakmunkás- 
tanulók köréből, de az olvasók igényeihez való rugalmasabb alkalmazkodással, a szolgál
tatások bővítésével a munkahelyi értelmiségiek és a magasan képzett szakmunkások szá
mára is vonzóvá kell tenni a munkahelyi könyvtárakat.

A fejlődés érdekében a szakszervezeti könyvtárak használják ki nagyobb mértékben 
a többi könyvtári hálózattal, elsősorban az országos feladatkörű szakkönyvtárakkal a szoro
sabb együttműködés adta lehetőségeket, vegyék igénybe azok információs szolgáltatásait.

Az 1985 tavaszán tartott egri tanácskozás is hozzájárult ahhoz, hogy a SZOT titkár
sága 1986 januárjában határozatot hozott a szakszervezeti könyvtári hálózat, a munka
helyi könyvtári ellátás továbbfejlesztésére. Ezt a határozatot és a szakszervezeti könyvtári 
hálózat középtávú feladataira vonatkozó ajánlást tárgyalta meg az igazgatói tanács az 
1986. február 5-én Budapesten tartott ülésén.

Mint említettem, az egri tanácskozás a határozat előkészítő megbeszélésének volt 
tekinthető, ezen a budapesti tanácsülésen ugyanezekről a kérdésekről tárgyaltak az igaz
gatók, de már a határozat tükrében. Itt most csak a nagyobb hangsúlyt kapott kérdések
ről szólok.

A könyvtárak tevékenysége a jövőben jobban, erősebben kötődjék a munkahelyhez, 
vagyis amellett, hogy az általános művelődés fejlesztését szolgálják, az állományok alakítá
sával, szolgáltatásaikkal jobban segítsék a munkahely szakmai képzését, a továbbképzési, 
átképzési feladatokat.

Gyakorlatot hagy jóvá, s egyben igen fontos elvet is leszögez a határozat, amikor ki
mondja: „A kettős funkciójú könyvtárak -  a szakszervezeti szervek és a gazdasági vezetés 
megállapodásától függően -  egyaránt lehetnek szakszervezeti vagy vállalati kezelésben.”
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Ez abban az irányban fog hatni, hogy fokozatosan kialakul, megerősödik egy olyan egysé
ges, munkahelyi könyvtárakból álló hálózat, melynek tagjai szakkönyvtári és közművelő
dési feladatok integrált ellátására alkalmasak. A fejlesztési forrásokat a jövőben elsősorban 
ilyen könyvtárakra kell fordítani. Természetesen a nagyüzemekben a szakmai információs 
szolgáltatás és a közművelődési könyvtár szervezetileg maradjon önálló de fokozottabban 
működjön együtt. Az életképes egységekből álló letéti ellátás a jövőben is megmarad.

A következő időszak tennivalója, hogy a szakszervezeti szervek minden munkahelyen 
megvizsgálják a könyvtári munka továbbfejlesztésének helyi lehetőségeit.

SEREGI István
a Szakszervezeti Központi Könyvtárak 

Igazgatói Tanácsának elnöke

* * *

Az IFLA TÖBBKULTÚRÁJŰ LAKOSSÁGOT SZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK 
SZEKCIÓJA időszaki kiadványt indított Journal of Multicultural Librarianship címmel; 
első száma 1986 júliusában jelent meg. Megrendelhető Gulyás Miklóstól (Stockholms 
Stadsbibliothek, Box 12 199, 102225 Stockholm), ára 6,50 dollár. (IFLA Journal 1986.4.)

AZ IFLA 1987 JANUÁRJÁTÓL az UBC (Universal Bibliographic Control, Egyetemes 
bibliográfiai számbavétel) programot (amelynek keretében az ISBD-k kidolgozása is tör
ténik) összevonja a bibliográfiai adatcsere-formátumok kompatíbilissá tételét célzó IMP- 
vel (International MARC Programme). Az egyesített UBCIM programban szervesebben 
kapcsolódik össze a bibliográfiai leírások készítésének és cseréjének a szabványosítása. 
Az UBCIM ügyeit a British Library bibliográfiai főosztálya fogja intézni. (IMP Newsletter, 
1986. dec.)
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KITEKINTÉS

TANULMÁNYÚTON SPANYOL KÖNYVTÁRAKBAN

SZŐNYI KATALIN

1986 folyam án lehetőségem  volt az Országos Ösztöndíj Tanács ösztöndíjasa
ként két h etet e ltö lten i a spanyol könyvtárak, azon belül is elsősorban a 
szám ítógépek alkalmazásának tanulm ányozásával. Az alábbiakban az o tt  
tapasztaltakról szeretnék röviden beszám olni.

Biblioteca N ational, Madrid

A spanyol Nemzeti Könyvtár évenkénti gyarapodása 145 ezer tétel; a nyomtatott 
dokumentumtípusokon kívül audiovizuális anyagokat és számítógépes programokat is 
kötelespéldányként kapnak meg. A monográfiák száma 60 ezer. A beérkező öt példány 
közül egyet megőrzésre, egyet használatra tartanak meg, egyet nemzetközi cserére használ
nak fel, kettő pedig a tartományokba kerül kiosztásra.

1985-ben új katalogizálási szabványra tértek át, amely megfelel az AACR-nek. Ennek 
megfelelően fejlesztették ki a számítógépes rendszerüket, amely 1987 januárjától használ
ható online katalógusként.

A számítógépes rendszer programja SABINA, amelyet megbízás alapján egy spanyol 
softver-ház, az OCSA fejlesztett ki (ld. később). Előzőleg kiértékeltek másik három prog
ramot is: az OCLC programját, a Svájcban működő SIBILLE-t és az angliai MERLIN-t 
Mivel megállapításuk szerint a spanyol fejlesztésű program használja a legkorszerűbb prog
ramozási technológiát, ezért erre esett a választásuk.

A SABINA program kifejezetten bibliográfiai adatbázisok kialakítására, feltöltésére 
és lekérdezésére szolgál. A felhasználó menürendszer segítségével dolgozhat a programmal. 
A rekordstruktúrát a MARC-II formátumnak megfelelően alakították ki, amelyből a 
katalogizáló könyvtáros tetszés szerint választhatja ki a számára szükséges mezőket, illetve 
almezőket. A rendszer felkészült a könyvtári gyakorlatban előforduló összes karakter 
alkalmazására. A SABINA program integrált rendszert szolgál, amelyet több lépcsőben 
valósítanak meg. Először a monográfiákat dolgozzák fel a beszerzéstől a katalógusépítésen 
keresztül a kölcsönzésig. Az online lekérdezés mellett mágnesszalagos, kártyás és mikro
filmlapos outputon is meg lehet kapni a leírásokat. Következő lépés az analitikus feltárás 
lesz, majd valamennyi statisztika gépi úton való elkészítése következik, később a nem
könyv alakú anyagok géprevitele. Kezdetben az új szabvány bevezetése után beérkező 
könyvek leírását viszik gépre, később hozzálátnak a visszamenőleges feldolgozáshoz is. 
A végső cél a közművelődési könyvtárak részvételével osztott katalogizálást lehetővé tevő 
hálózat létrehozása.
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Organizáción de Consultores Sociedad A nonima ( ÖCS A ); Madrid

Az OCSA softver-ház egyik terméke, a könyvtári munka számítógépesítésére ki
fejlesztett programcsomag három változatban. Az egyik változat a SABINA program, 
amely PICK operációs rendszerrel működó' számítógépeken futtatható így pl. IBM 30xx, 
IBM 43xx típusokon, ICL, HP miniszámítógépeken, IBM PC/XT, IBM PC/AT és velük 
kompatibilis mikroszámítógépeken. A másik változat, a SABINA elnevezésű program 
DOS-CICS operációs rendszerrel rendelkező gépeken fut. A Nemzeti Könyvtár számára ki
dolgozott változat 56 terminál kezelését végzi majd teljes kiépítettségben.

A SABINA integrált, lokális programrendszer, amely kifejezetten MARC formátumú 
bibliográfiai leírások használatát feltételezi. A következő alrendszerekből áll:

-  szerzeményezés,
-  a használói adatok kezelése,
-  katalogizálás (bibliográfiai leírás és osztályozás),
-  tezaurusz-file és hivatkozási (authority) file kezelése,
-  visszakeresés,
-  kölcsönzés.
Kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. A funkciók menüből választhatók ki. Háló

zatba kapcsolt könyvtárak gépesítésére is alkalmas. Eddig megvalósított alrendszerükben 
tíz, hálózatba kapcsolt közművelődési könyvtár működik a SABINA programváltozattal.

Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid

A könyvtár gyűjtőköre elsősorban a dél-amerikai irodalomra terjed ki. Gyűjtemé
nyük 600 ezer egységből áll. Egy munkafolyamat sincs gépesítve. Van ugyan egy Nixdorf 
számítógépük saját fejlesztésű katalogizáló programmal, de „élesben” nem futtatják.

Hamarosan kapnak egy IBM43xx számítógépet, amelyre DOBIS könyvtári program- 
rendszert akarják installálni. A spanyol Nemzeti Könyvtárnál bevezetésre kerülő SABINA-t 
nem tartják megfelelőnek, mert nem elég nyitott rendszer.

Ministerio de Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, Madrid

A legmegragadóbb rendszer, amit utam során láttam, a Kulturális Minisztérium 
információs rendszere (PIC). Ezt a rendszert a Kulturális Minisztérium kezdeményezte és 
építette ki több éve. Maga hozott létre és tart karban több adatbázist, de befogadja és a 
rendszerébe építi külső szervezetek adatbázisait is, és elosztóként (vendor) szerepel a fel
használók felé.

A PIC rendszer 30 adatbázist tartalmaz. Az adatbázisok tartalma mind kulturális 
vonatkozású: történelemmel (pl. spanyol múzeumok nyilvántartása, spanyol múzeumok
ban kiállított munkák), szórakoztatással (pl. az országban műsoron lévő darabok) sporttal 
(pl. országos első helyezettek, olimpiai helyezettek), könyvtárakkal és egyéb témákkal 
(pl. spanyol tudósok és festők életrajzai, spanyol gasztronómia) kapcsolatosak. Könyv- 
alakban foglalták össze az egyes adatbázisok rekordjaiban levő mezőket és azok jellemzőit; 
ez a keresés elengedhetetlen segédeszköze.
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A PIC rendszert az IBM-4381 számítógépen futó STAIRS programcsomaggal valósí
tották meg. Az adatbázisok telefonvonalon keresztül számítógépes terminál segítségével 
bárhonnan elérhetők. A PIC nyilvános szolgáltatás. Mintegy 60 spanyol városban, a köz- 
művelődési könyvtárban elhelyezett terminálról a felhasználók maguk kérdezhetik le a 
PIC adatbázisait, vagy levélben kérhetik a keresést. A keresés ingyenes, csak egy bizonyos 
számú tételt meghaladó nyomtatás esetén kell fizetni. A Kulturális Minisztérium engedé
lyével magáncégek is rákapcsolódhatnak a rendszerre.

A PIC könyvtárakkal kapcsolatos adatbázisairól egy kicsit részletesebben szólok. 
Ide tartozik többek közt a spanyol nemzeti bibliográfia, a Nemzeti Könyvtárban tárolt 
külföldi irodalom, a Nemzeti Könyvtárban található hangfelvételek, a könyvtárak nyilván
tartása, a peridokumok központi katalógusa, a kiadók jegyzéke, a sajtó alatt levő könyvek 
Spanyolországban és a minap üzembe állított adatbázis az újsághírekről. Ezeknek egy ré
szét nem a Kulturális Minisztérium állítja elő. A sajtó alatt levő könyvek adatbázisához 
például az Instituto Nációnál de Libro Espanol (Spanyol Könyv Országos Intézete) 
küldi a mágnesszalagra rögzített tételeket. (Ez az intézmény adja a Spanyolországban 
nyomtatott könyveknek az ISBN számokat.) Ez az adatbázis közel 400 ezer tételt tartal
maz 1965-ig visszamenőleg.

A nemzeti bibliográfiai adatbázishoz a spanyol Nemzeti Könyvtáron belül működő 
Instituto Bibliográfico Hispánico (Spanyol Bibliográfiai Intézet) küldi a tételeket mágnes- 
szalagon. Ez az adatbázis az összes spanyol nyelvű könyvet tartalmazza. Több információt 
ad, mint az iménti adatbázis, mert az ETO szerint és tárgyszavak szerint is lehet vissza
keresni benne. Az adatbázis közel 150 ezer tételt tartalmaz 1976-ig visszamenőleg.

A szakosított bibliográfiai adatbázist négy intézmény közösen építi. Ebben külön 
jelölik az egyes tételek előállítóit; ennek segítségével rész-adatbázisban is lehet keresni.

Említést érdemel, hogy rendeletben szabályozták a PIC rendszer használatát és árait, 
mind az adatbázis építése, mind pedig a lekérdezése szempontjából.

Instituto de Információn y  Dokumentáción en Technológia, Madrid

Az Intézet az Országos Kutatási Tanácshoz tartozik két másik intézettel, a társa
dalomtudományi és az orvosi információs és dokumentációs intézettel együtt. Tájékoztató 
tevékenységükhöz már régóta használnak számítógépet. Építik a műszaki és természet- 
tudományok területén megjelent spanyol cikkek adatbázisát. Ebből az adatbázisból állít
ják elő félévente a nyomtatott formájú Spanyol Műszaki és Természettudományi Indexet, 
és ebből az adatbázisból lehet online módon visszakeresni. A technikai hátteret a Fujitsu 
licenc alapján gyártott spanyol Socinsa miniszámítógép adja. A korlátozott számban 
hozzákapcsolt terminálokat elsősorban adatbevitelre használják, csak néhányat közülük 
lekérdezése. A retrospektív lekérdezéseket (kb. 150 kérdés havonta) a belső munkatársak, 
nem maguk a felhasználók fogalmazzák meg. A felhasználók 65%-ban az ipar területéről 
jelentkeznek. Szeretnék bővíteni az adatbázis tartalmát az ún. „szürke” irodalommal, 
valamint a spanyol tudósok külföldön megjelent publikációival.

Az intézet szolgáltatásai közé tartozik a nemzetközi hálózatokon keresztül elérhető 
adatbázisok lekérdezése is külső igény alapján. A kérdések megfogalmazásához és a talála
tok tárolásához mikroszámítógépet használnak. A keresések árát nem esetenként, a tény
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leges használat alapján számolják ki, hanem átlagos tarifát állapítottak meg. Csak ha a 
nyomtatott tételek száma meghaladja az ötvenet, akkor növekszik a tarifa.

A nagyon erős használat alatt a Chemical Abstracts adatbázis tételeit mágnesszalago
kon vásárolják meg, és az Országos Kutatási Tanács számítógépén építik fel belőlük a köz
vetlen lekérdezésre alkalmas adatbázist.

Kutatást folytatnak a gépi fordítás területén; az említett index tételeinek címfordí
tásánál már alkalmazzák az eredményeket. Elkészült az orosz-spanyol fordítóprogramjuk: 
most a német-spanyol fordítóprogramon dolgoznak.

Még két említésre méltó eredményük: számítógép segítségével előállították 100 mű
szaki és természettudományi könyvtár egyesített periodika katalógusát. A másik, hogy a 
spanyol cikkeket tartalmazó saját adatbázisukat mágnesszalagon elküldik a Kulturális 
Minisztérium előbb említett PIC rendszerébe, és így ez az adatbázis országosan is elérhe
tővé vált.

Universidad Autónoma de Barcelona

Könyvtári állományuk 2 millió tételt tartalmaz. 1985 eleje óta építik az online hozzá
férhető számítógépes katalógusukat. Miután a rendszerben résztvevő mind a 18 könyvtár 
könyvbeszerzése rajtuk keresztül történik, meg tudták oldani a központi katalogizálást.

A számítógépes katalógushoz rendelkezésre álló gépkonfiguráció: IBM 4341/2 
8 Mbyte központi memóriával, 800 Mbyte-os mágneslemez, 12 terminál; még ebben az 
évben újabb 41 terminált kapnak, melyeket a tagkönyvtárakban állítanak be online 
keresésre. Emellett negyedévente különböző szempont szerint rendezett naprakészre ho
zott COM-katalógusokat küldenek a tagkönyvtáraknak.

Bevitelre, a tételek javítására saját fejlesztésű programot használnak, keresésre az 
IBM STAIRS programját. A katalogizálást -  kivételes esetektől eltekintve, amikor adat
lapról dolgoznak -  közvetlenül a terminálra végzik. Évente 30000 könyv adatait viszik 
be. A katalogizáláshoz -  amennyiben már fel van dolgozva -  mágnesszalagon havonta át
veszik a Katalán Nemzeti Bibliográfiai tételleírásait, amelyeket kiegészítenek a leltári 
számmal, valamint a raktári jelzettel.

A központi könyvtár gépesítette a könyv- és periodika-beszerzések nyilvántartását 
és elszámolását is. A könyvbeszerzés teljesen önállóan fut egy Olivetti mikroszámítógépen, 
míg a periodikabeszerzés a központi IBM gépen, így a többi könyvtárból is elérhető ter
minálon keresztül. Ehhez a feladathoz saját fejlesztésű programot használnak. A jövőben 
a könyvbeszerzés alrendszert integrálni akarják a nagygépen futó periodika beszerzési 
alrendszerrel.

Külön említésre méltó, hogy bár a gépi rendszer bevezetése óta csak az újonnan be
érkező könyveket viszik be a katalógus-adatbázisba, foglalkoznak a régi cédulakatalógus 
géprevitelével is. Szerződést kötöttek az OCLC-vel, hogy kísérletképpen elküldik 2QÖQQ 
könyv ISBN számát hajlékony mágneslemezen, és az OCLC megküldi a hozzájuk tartozó 
tételeket mágnesszalagon. Ha a könyvnek nincs ISBN száma, akkor a szerző és a cím rövi
dített formáját adják meg. Eddig kb. 5 000 egységre került sor. Az eredmény: 87%-uk 
megvolt az OCLC rendszerben! így várhatóan szerződést kötnek a 2 milliós állományuk 
nagy részére.
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Institute Catalá de Bibliográfia, Barcelona 
Carmen Camps

A Katalán Bibliográfiai Intézetben 1982-től dolgozzák fel a katalán kiadású könyve
ket számítógépes adatbázis számára egy Cil Honeywell-Bull számítógépen. Ebből készül a 
Katalán Nemzeti Bibliográfia nyomtatott formája, és ez az adatbázis az alapja a katalán 
közművelődési könyvtárak központi katalóguscédula-ellátásának.

Lemaradásuk van a feldolgozásban, még csak az 1985-ös tételeknél tartanak. Ennek 
felszámolására 1987 elejétől együttműködnek a Madridban székelő spanyol Nemzeti 
Könyvtárral, ahonnan megkapják az ott már feldolgozott legújabb katalán tételeket, míg 
ők ellenszolgáltatásként folyamatosan megküldik a jövőben a katalán tételek leírásait 
gépi adathordozón.

Consorcio de Információn y  Documentación de Cataluna, Barcelona

Az intézet feladata, hogy statisztikai, elsősorban Katalóniára vonatkozó demográfiai 
és gazdasági információt adjon, valamint hozzáférést nyújtson saját előállítású és külföldi 
adatbázisokhoz.

Alapvetően két bibliográfiai adatbázist állítanak elő:
-  az ESPAN nevű adatbázist, amely Spanyolország teljes területére kiterjedően 

tartalmazza az elsődleges statisztikai publikációk bibliográfiai leírásait, és
-  az ECOCAT nevű adatbázist, amely a Katalóniára vonatkozó gazdasági jellegű 

dokumentumok leírásait tartalmazza.
A statisztikai információk összeállításához 30-40 mágnesszalagon jönnek évente a 

járási szintű statisztikai adatok. Ezek alapján szakterületek szerint részletező táblázatokat, 
összesítéseket adnak nyomtatott formában, illetve lehetővé teszik terminálon keresztül 
a közvetlen lekérdezést.

Az intézet egy DEC gyártmányú VAX 11/750 típusú számítógéppel dolgozik. A szá
mítógép kiépítettsége a következő: 4 Mbyte központi tár, egy rendszerlemez, 4 mágnes
lemez (egyenként 456 Mbyte kapacitással), 2 cserélhető mágneslemez (á 10 Mbyte) 3 
multiplexer, 2 mágnesszalag (1600 b/s) és egy nyomtató. Az adatbázisok építéséhez és 
karbantartásához a Battelle-Columbus cég BASIS programcsomagját használják, amit két 
évvel ezelőtt vettek 12 millió pesetáért (ez ma megfelel kb. 4 millió forintnak). A program 
gyors és hatékony visszakeresést biztosít szöveges és numerikus adatokat tartalmazó adat
bázisok esetében, kulcsszavas vagy szabad szöveges módszerrel lehetővé teszi az online 
adatbevitelt és -módosítást (a módosításokat azonnal átvezeti az adatbázison) a szelektív 
információterjesztést, a tezaurusz-építést, különféle típusú rendezéseket, kimutatások, 
táblázatok, bibliográfiák készítését, ezenkívül számítási műveleteket is elvégez (pl. leíró 
statisztika készítéséhez, lineáris regresszió számításhoz, hisztogramok készítéséhez).

Az ESPAN és ECOCAT adatbázisok kezelésén kívül ezzel a programmal gépesítették 
a könyvbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységet, és ezzel készítik el statisztikai és gazdasági 
gyűjtőkörű könyvtáruk online katalógusát.

Néhány szó az ESPAN nevű adatbázisról. 1983-ban kezdték a számítógépre vinni a 
Spanyolországra vonatkozó hivatalos spanyol statisztikai kiadványok leírásait, 1984-ben
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pedig a bennük található táblázatok címeit is 1960-ig visszamenőleg. Az egyes rekordok 
tartalmazzák a leltári számot, a címet, a testületi szerzőt, illetve szerkesztőt, a periodici
tást, azokat az évszámokat, amelyekre a táblázatok vonatkoznak, és amikor megjelentek, 
rövid témaköri leírást, valamint a „Kivonat” mezőben a táblázatok címeit. Az adatbázis
ban online módon lehet keresni meghatározott mezőkre invertált fájlon keresztül vagy bár
melyik mezőben levő szövegre szabadon. Az adatbázisból készítik a nyomtatott Inventario 
de estadisticas de Espana című kétkötetes kiadványt. Az első kötet a testület szerinti, cím 
szerinti és téma szerinti indexeket, a vonatkozó évszámokat, valamint tételsorszám szerint 
a bibliográfiai leírásokat tartalmazza, a második kötet a „Kivonat” mezők tartalmát, vagy
is a táblázatok címeit. (Ez utóbbi volumenét érzékelteti, hogy az 1 200 rekord táblázat
címei majd 700 oldalt tesznek ki nyomtatásban!) Az alapinformációk megjelentetése után 
már csak a kiegészítéseket jelentetik meg évente. Az adatbázist havonta naprakész állapot
ba hozzák.

* * *

Spanyolországban 1973 óta használják a tudományos és ipari területen dolgozók a 
külföldi adatbázisokat. (Ekkor még hazai adatbázis nem létezett.) 1982-ben 7 000 kereső 
profilt állítottak össze ezen adatbázisok lekérdezéséhez; egyes vélemények szerint mára ez 
a szám megháromszorozódott. Lekérdezésre alkalmas terminálok nagyobb számban doku
mentációs központokban, kulturális intézményekben, egyetemeken, vállalatoknál, kór
házakban és gyógyszer-laboratóriumokban vannak.

Az 1970-es évek vége felé kezdődött a saját adatbázisok előállítása. A könyvtárak 
számítógépesítése is megindult. A Kulturális Minisztérium két szemináriumot szervezett a 
könyvtári szolgáltatások számítógépesítéséről egyrészt a számítógépes kultúra terjesztése, 
másrészt a gépesítés egységes szempontjainak kialakítása érdekében. A szemináriumokon 
részt vettek a közművelődési könyvtárak, egyetemi könyvtárak, vállalati könyvtárak, ban
kok, laboratóriumok, minisztériumok stb. könyvtárainak képviselői. Lefolytattak egy 
700 könyvtárra kiterjedő kérdőíves felmérést is, hogy áttekintést kapjanak gépesítési ter
veikről, illetve gépesítettségükről.

A spanyol könyvtárgépesítés elsősorban a katalógusok gépesítésével foglalkozik, és 
csak azután a kölcsönzéssel és a gyarapítással. Nincs általánosan elfogadott formátum az 
adatbevitelre és belső tárolásra. Néhány könyvtár a MARC II formátumot használja. 
Az alkalmazott számítógép-típusok igen eltérőek. A nehézségek ellenére nemcsak a Kultu
rális Minisztérium igyekszik koordinálni a fejlesztéseket, hanem az egyes könyvtárak 
maguk is kezdeményezik az együttműködést. Ebben eredményeket is tudnak már fel
mutatni, mint például a már említett 10 0  könyvtárra kiterjedő számítógéppel előállított 
egyesített periodika katalógus, vagy a Barcelonai Egyetemi Könyvtár közös, online hasz
nálható könyvkatalógusa.

A tanulmányúton összegyűjtött szakirodalom egy része a Könyvtártudo
mányi Szakkönyvtárban hozzáférhető.
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„BÖNGÉSZŐ” TERMINÁL A LOOMSHIRE-I KÖNYVTÁRBAN

Az alábbiakban -  szokásunktól eltérően -  pusztán ismertető fordítást adunk egy 
technikai szempontból figyelemre méltó terminál, az ujjheggyel vezérelhető „bön
gésző” használatáról.

Bromley valamennyi könyvtárának teljes állományát (könyve^ hanglemezek és 
-szalagok, videók, számítógép szoftverek) tartalmazza a számítógépes rendszer, amelyben 
egy speciális terminál segítségével lehet keresni.

A „böngésző” (browser) terminál bal oldalán az adatmegjelenítésre szolgáló képer
nyő van, jobb oldalán az ún. vezérlőtábla.

1. ábra

A rendszert úgy működtetjük, hogy rámutatunk a választott lehetőségre a képer
nyőn, illetve a vezérlőtáblán. A rámutatás azt jelenti, hogy az ujjunk hegyével megérintjük 
a megfelelő kiírást. A vezérlőtábla megérintésére választásunknak megfelelően azonnal 
reagál a rendszer. Ha a képernyőt érintjük meg, a megérintett kiírás kivilágosodik. Ha el
vesszük az ujjúnkat, a választásunknak megfelelő információ kerül a képernyőre. Ha nem 
a kivilágosodott lehetőség kell nekünk, húzzuk arrébb az ujjúnkat a képernyőn, és csak 
akkor vegyül el, amikor egyetlen kiírás sem világít. A terminál akkor reagál a választásunk
ra, amikor megszakítjuk vele a kapcsolatot, ezért mielőtt elvennénk az ujjúnkat, ellenőriz
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zük még egyszer választásunkat. Néha, ha sokan használják a számítógépet, a vezérlőtáb
lán kigyullad a Please Wait (Türelmet kérek) felirat. Ilyenkor a rendszer emlékezik a vá
lasztásunkra, tehát nem kell újra hozzányúlni a képernyőhöz. Ha több információt ka
punk, mint amennyi egyszerre elfér a képernyőn, akkor a vezérlőtáblán kivilágosodik egy 
vagy több nyű.

2  ábra

'Л

PleasiaWeát
Start Again
Hdp?
Roeqlt NeáM

□
□
□

O O O D D O O
□
□
□
V _)

Feliratok a vezérlőtáblán

Türelmet kérek
Indulás
Segíthetek?
Kérem az eredményt

Ha megérintjük a nyilat, az információ a megfelelő irányba mozog a képernyőn, 
méghozzá annál gyorsabban, minél közelebb visszük az ujjúnkat a nyíl hegyéhez. Először 
a nyílnak a középponthoz legközelebb eső részéhez nyúljunk. Ha egy kiválasztott mutató
ban keresünk, gyorsabban haladhatunk meghatározott számú tétel átugratásával. Ha a nyíl 
végéhez nyúlunk, a mutató egymástól adott távolságra lévő tételei jelennek csak meg (pl. 
minden 30. tétel ).
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Amikor olyan tételt látunk, amely közel van az általunk keresetthez, ezt a tételt 
érintsük meg. A terminál visszatér a szokásos megjelenítési módhoz, a továbbiakban a 
mutató minden tétele megjelenik.

3. ábra
Példa a gyorsított keresésre

Searching Aduit catalogue - Non-fiction - Alphabetical Subjects

You have selected the T A S T  SKIP' facility  which enables you to scan 
quickly through the headings. When you see a heading near the one you 
want, touch it. You will then be returned to normal catalogue headings, 
displaying the skipped entries.

Temperature; Homeostasis} Prim ates; Biology

Topkapi; Turkey; Osmanji culture; Social studies

Variform appendix see Appendix

Verey Lights; Distress signals; Sea

Volume; Measurement; Plimsoll; Ships

Waterways; Canals; Marrow boats

Weapons; Arms; M ilitary; Pole arms

To change your search select:

(
Different subject

A keresés menete

A vezérlőtábla Start Again (Indulás) feliratát megérintjük. A képernyőn megjelenik 
azoknak a mutatóknak a felsorolása, amelyek különböző megközelítésben mind a tétel 
megkeresésére szolgálnak. Kiválasztjuk azt, amelyik szerint keresni akarunk.



Welcome to the Loamahire Library Browser

IMPORTANT!
If you have not used the Browser before, please touch HELP? on the control panel to the right of this display.

You may search the Library catalogues for books and other items by choosing one of the options listed below:

Title Catalogues

FICTION NON-FICTION CHILDREN'SBOOKS BOOKS BOOKS

RECORDED SHEET AUDIO-VISUALITEMS MUSIC ITEMS

Subject Catalogues

ALPHABETICAL CLASSIFIEDSUBJECTS * SUBJECTS

Name Catalogues: author, editor, biography, etc.

NAME OF INSTITUTION,A PERSON GOVERNMENT,COMPANY

Name Catalogues: music, audio-visual, etc.

COMPOSER,ARTIST,PERFORMER

Searching Adult catalogue » Norv-ficUon - Alphabetical Subjects

4. ábra

A kereséshez kínált mutatók

Cím  szer in ti kata lógu sok  
(Szépirodalom, szakirodalom, gyermek
könyvek, lemezek, kották, av-anyagok)

Tárgyi ka ta lógu sok  
(Tárgyszókatalógus, szakkatalógus)

N év szer in ti katalógusok, szerző , 
szerk esztő , ak irő l s zó l stb  
(Személyek nevei, testületi nevek)

N év szer in ti katalógusok, zene, 
av-anyag stb .
(Zeneszerző', illusztrátor, előadó)
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Ezután betűk és számok jelennek meg. Ezek megérintésével adjuk meg a keresett 
szó elejét. Olyan kezdetet kell megadnunk, amelyik közel van az általunk keresett szóhoz. 
Arra is mód van, hogy a keresett szót vagy egy részét „begépeljük”.

5/
a 

áb
ra
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A képernyőn megjelenő mutatóból a megfelelő tétel megérintésével hívjuk elő a 
megfelelő dokumentumokat, amelyeknek rövid leírása jön a képernyőre. Ez általában 
elég, de ha részletesebb adatokat szeretnénk, érintsük meg a leírást, és megkapjuk a továb
bi részleteket is.

Ha megtaláltunk egy kívánt dokumentumot, de továbbiakat is akarunk keresni, 
érintsük meg a Note Entry (Megjegyzendő) kiírást.

Amikor a különböző helyekről kikeresett tételeket együtt szeretnénk megkapni, a 
vezérlőtáblán található Recall Notes (»  Kérem az eredményt) feliratot kell megérinteni. 
Ha abban a fiókkönyvtárban, ahol a keresés folyik van példány a műből, azt csillag jelzi a 
mutatóbeli tétel és a rövid leírás mellett is.
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FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN:
MÚLT, JELEN, JÖVŐ

A Special Libraries 1986. 4. és a Library Trends 1986. 3. számai alapján 
ORBÁN Éva szemléje

1886-ban a göttingeni egyetemen indították meg az első felsőfokú könyvtárosképző 
tanfolyamot, és rá egy évre alapította Melvil Dewey a Columbia School of Library Econo
my-t, az első amerikai könyvtárosiskolát. A centenárium alkalmából külön számot jelente
tett meg a Special Libraries, és a Library Trends is két számot szentelt a könyvtárosképzés 
múltjának, jelenének és jövőjének, hiszen az évfordulók mindig jó alkalmat adnak a vissza- 
és előretekintésre. A számos tanulmány közül azokat emeltük ki, amelyek a száz esztendő 
általános tapasztalatait, ületve a mai tendenciákat összegzik, és ezek alapján megkísérlik 
felvázolni, hogyan kell a felsőfokú könyvtárosképzésnek alakulnia a közelebbi és a távo
labbi jövőben. Természetesen a képzésről -  bár bizonyos fokig autonóm terület - , nem 
lehet a szakma helyzetének érintése nélkül szólni, és ez különösen igaz, ha az elkövetke
zendő változásokat igyekszünk kifürkészni.

A könyvtárosság az elmúlt száz esztendő alatt konzervatív szakma volt, jó és rossz 
értelemben egyaránt. Bizonyítja ezt, hogy Dewey törekvései, amelyek a szolgáltató hivatás 
mögötti tudományos, fogalmi ismeretek gyarapítását, és az ezeket a gyakorlatban hatéko
nyan kamatoztató készségek kifejlesztését célozták, ma is fontos feladatot jelentenek, és 
száz év előtti megállapítása is többé-kevésbé elfogadható, amely szerint „a könyvtárgazda
ság” célja ,,a könyvek, aprónyomtatványok és sorozatok valamely gyűjteményének a ki
választása, beszerzése, rendezése, katalogizálása, indexelése és kezelése a legjobb és leg
gazdaságosabb módon” (Cortez, p. 198.). A Dewey-féle eszmék túlélésüket -  az irántuk 
érzett tisztelet mellett -  nagyfokú általánosságuknak köszönhetik. Valójában az 1920-as 
évek végére az eredeti program végképp elavult, és a szakkönyvtárosok már egy évtizeddel 
korábban reformokat követeltek. Ekkorra ugyanis az Egyesült Államok könyvtári rend
szere már számos intézménytípust foglalt magában, és e téren is megnőttek a felsőfokú 
szakemberek iránti igények. Az 1930-as, 1940-es években kialakult a képzés alapvető 
tartalma, „törzsanyaga” , és erre építve a szakkönyvtárosok szaktudományi kiegészítő 
stúdiumai is. A valódi áttörést azonban csak az 1950-es évek új dokumentumtípusai (pl. a 
jelentés-irodalom) hoztak, amelyek pillanatnyi és rövid ideig tartó relevanciája a feldolgo
zás (elsősorban az indexelés és a kivonatkészítés) új megközelítését és módszereit igényel
te. A hatvanas-hetvenes években az információs technológiai forradalom ugrásszerűen 
megnövelte az információs szakemberek iránti mennyiségi igényeket; ez jól tükröződik a

Könyvtári Figyelő (33) 1987/3
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képző intézmények számának növekedésében, és a könyvtári-információs területen szerez
hető tudományos fokozatok minőségi és mennyiségi emelkedésében is.

Az utóbbi évtizedek fejleményei jól tükröződnek 16 könyvtáros iskola dékánjainak 
válaszaiban is a szakkönyvtárosok egyesületének arra a kérdésére: mit tartanak a pályájuk 
idején a könyvtárosképzésben bekövetkezett legdrámaibb változásnak? A válaszokban fel
bukkanó momentumok a következőkben foglalhatók össze:

-  a könyvtáros és információs szakma szélesebb értelmezést nyert;
-  a képzés mennyiségileg és minőségileg jelentősen fejlődött;
-  fokozódott a tudományos alaposság mind a kutatásban, mind a képzésben, és 

egyre több gyakorló könyvtáros és könyvtároshallgató kutat, ami a pálya beéré- 
sét mutatja;

-  a könyvtáros szakma munkaigényes hivatás helyett technológiaigényes terület 
lett, mivel a számítógép és a telekommunikációs eszközök szinte elengedhetetlen 
kellékeivé váltak; ebből következően a képzés megdrágult, hiszen a hallgatókat 
fel kell készíteni az új technológiára és az eszközök alkalmazására;

-  a képzésben a hangsúly a gyakorlatról az elméletre, a „hogyanról” a „miértre” 
tevődött át;

-  a képzés alapja az informatika új tudománya lett, s a tantervbe bekerültek a 
határterületi ismeretek is, amelyek közül fontosnak mutatkozott a személyközi 
kapcsolatok kérdésköre;

-  a különböző könyvtártípusokban dolgozók számára speciális programokat aján
lanak;

-  a pályakezdőktől egyre mélyebb és szélesebb körű ismereteket igényelnek a 
munkaadók.

Mindössze egy dékán vélekedett úgy, hogy a tevékenységet megalapozó filozófia 
állandósága miatt a változások nem voltak drámaiak, egy másik pedig úgy, hogy „a könyv
tárosképzésnek alkalmazkodnia kell az új technológiához, ezt be kell fogadnia és integrál
nia kell magába, ám eközben nem szabad elfeledkeznie a szolgáltatások és az információ- 
szervezés ama elképzeléseiről, amelyek a múltban oly jól szolgáltak bennünket” (Changes...,
p. 2 2 0 .).

Sajnos, az új ismeretterületek integrálása a képzés törzsanyagába lassú folyamat, és 
ma is sok helyen a technológiára vonatkozó ismeretek különálló szigetet képeznek a tan
tervben. Ennek okát vizsgálva Cortez megállapítja, hogy bár szervezetileg, külsődlegesen 
fejlődtek a könyvtárosképző intézmények, ugyanakkor féltették a további változásoktól a 
hatvanas évek elejére kialakult és megszilárdult státuszukat és befektetéseiket, amelyek 
révén ezt kivívták. Nem voltak képesek a munkaigényes gazdaságról a tudásigényes gazda
ságra átváltani, és nem látták be, hogy a könyvtáros nem a könyvtárral, hanem az infor
mációval foglalkozik. Ha pedig „a könyvtárosképzés stagnálása tovább folytatódik ebben 
az évtizedben is, számíthatunk rá, hogy egyre kevesebb értelmes, dinamikus és invenció- 
zus egyént vonz majd a szakmánk. Miért is akarna egy kreatív, ambiciózus fiatalember egy 
olyan pályára lépni, amelynek nemcsak a presztízse kérdéses, hanem a megfelelő anyagi 
elismerés hiánya határozottan erősíti alacsony státuszát? Ideje, hogy a könyvtáros szakma 
megtegye a hatásos ellenlépéseket, hiszen a világ mozog: az információs szakmát más
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csoportok kaparintják meg, amelyek mit sem törődnek a könyvtárosi képzettséggel, és 
amelyek tagjai információmenedzsereknek hívják m agukat...” (Cortez, p. 204.). Lám, 
egyesek megkondítják a vészharangot, míg mások, közöttük Wiegand is, úgy vélekednek, 
hogy a mai könyvtároshallgatókat úgy készítették fel társadalmi szerepükre, hogy „követ
ni tudják a változásokat, s így a problémákra adott válaszaik megfelelően kondicionáltak, 
amikor a pályára lépnek” (Wiegand, p. 397.). Nyilván mindkét nézet alátámasztható 
gyakorlati példákkal.

Megoldási javaslatokkal is elsősorban a vállalati és szakkönyvtárosok lépnek elő, 
hiszen leginkább nekik kell bizonyítaniuk, hogy informatikai ismereteik más szakmákénál, 
például a számítástechnikusokénál, többet érnek, és szolgáltatásaik több hasznot hoznak, 
mint amennyibe kerülnek. A kiindulópontot a könyvtárosoknak a szervezetben elfoglalt 
helye jelenti. Szerepe az, hogy a szervezet határait kiterjessze: közvetítsen a külvilág és a 
szervezet között az információ(be)áramlás szabályozásával, megvédvén a munkatársakat 
az információs túlterheléstől, és célratörő információkkal támogatva a döntéseket. Mivel 
e folyamat helyzetei, problémái nem láthatók előre, az ilyen szakemberek kiképzésének 
egyetlen módja, hogy újszerű látásmóddal és elméleti ismeretekkel vértezik fel őket. Az új 
megközelítés szemléletét nem korlátozza a könyvtárra, hanem a legtágabb értelemben az 
információforrások menedzserének tekinti a könyvtárost. Ennek megfelelően az ismeret
kört is bővíti, pontosabban -  és ez a konzervativizmus pozitív megnyilvánulása -  a 
hagyományos könyvtárosi készségek új alkalmazásaira készíti fel a hallgatókat. Ilyen 
például a nem bibliográfiai adatbázisok, hivatali iratok kezelése; nem egyszerűen az 
információforrások és a használók közötti közvetítés, hanem a személyi számítógépek 
használatának támogatása a célnak megfelelő programcsomagok kézbeadásával; az anali
tikus készségek javítása pl. statisztikai, könyvviteli módszerek elsajátításával, összegezve: 
olyan elméleti alapokat kell a könyvtároshallgatóknak szerezniük, amelyek mindenféle 
környezetben használhatók, mert képessé teszik őket a környezet megismerésére, pl. a 
döntéshozatal lélektanára vonatkozó ismeretek révén. Végül meg kell ismerniük az infor
máció marketingjét, üzleti oldalát is: hogyan „működik” az információ; hogyan kell reklá
mozni és eladni; és főként, hogyan termel nyereséget?

Buckland kevésbé kétségbeesetten, ám annál átgondoltabban próbálja meghatározni: 
müyen lesz a könyvtárosképzés a jövő században? Úgy véli, hogy a képzés tartalmát termé
szetesen a könyvtárosság tartalma határozza meg, mégpedig három fontos területen: a 
könyvtári értékek világában, a könyvtártechnológiában és a könyvtártudományban. Tör
téneti visszapillantása során megállapítja, hogy a könyvtári értékek terén a változást nem 
annyira az idő, mint a kulturális közeg határozza meg. Véleménye szerűit az utóbbi száz 
évben e téren volt a legkisebb a változás, és itt várható a jövőben is a legkisebb átalakulás, 
mert a demokratikus könyvtárügy alapértékei helytállóak, és azok is maradnak. A könyv
tártudomány sem fejlődött ugrásszerűen, talán azért, mert az emberi viselkedés olyan sajá
tos aspektusait érinti, amilyen például az információgyűjtő és -kereső magatartás, amelyek
ről egyelőre gyakorlati tapasztalataink gazdagabbak, mint tudományos ismereteink. A lassú 
haladás okát abban is kereshetjük, hogy a határterületek, például a nyelvészet és a mester
séges intelligenciakutatás, nem segítettek a központi fogalmak újrafogalmazásában, és 
csupán felszíni háttérismereteket szolgáltattak. Buckland előrejelzése szerint a határ
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tudományok továbbra is csak periférikus szerepet fognak játszani. Végül a technológiai 
változások hatása mindenképpen jelentős lesz, hiszen a szakma a „rögzített” tudással 
foglalkozik, és a technológiai forradalom a szolgáltatások javításának egész sor lehetőségét 
kínálja. Jelentős változás lesz ennek nyomán a katalógus és a bibliográfia szétválása; a 
szöveg és a katalógus fizikai szétválása; s az, hogy az információt az emberek lakóhelyén, 
munkahelyén tudják majd szolgáltatni a telekommunikációs eszközök segítségével, azaz 
nem kell érte elmenni a könyvtárba. Természetesen számos problémát meg kell oldani e 
téren is, és egyikből fakad a másik. Ma a tárolás egyre rafináltabb technikai megoldásain 
törik a kutatók a fejüket, s ha ezt sikerül megoldaniuk, a hozzáférés kerül a terítékre.

Szükséges a könyvtári szolgálat átértelmezése is: Buckland szerint a „visszakeresésen 
alapuló információs szolgáltatás-család egyik tagjának kell tekinteni, és a könyvtáros
iskolák képesek rá -  és talán meg is teszik - ,  hogy összevonások vagy terjeszkedés révén 
szélesebb területet átfogó főiskolákká váljanak...” (Buckland, p. 784.) Ebbe az irányba 
mutatnak azok az elmozdulások is, amelyeket jórészt az elhelyezkedési nehézségek csikar
tak ki. Annyi bizonyos, hogy a „könyvtárosiskola” jelenleg uralkodó modellje, amely 
„könyvtárosi szakképzettség” nyújtásával behatárolja a szakmai működés területét, hama
rosan csak a gúzsbakötött fejlődés elszigetelt eseteiben marad fenn” (Buckland, p. 785.).

Buckland szerint a jövő tanterve négy nagy blokkból fog állni: 1. az információ és 
a könyvtári szolgálat szerepe a társadalomban; 2 . a szolgálandó csoportok információ- 
gyűjtő magatartása, igényei és intézményi környezete; 3. az információkeresés elmélete 
és gyakorlata (beleértve a katalogizálást, osztályozást stb.); 4. a jó információs szolgáltatá
sok nyújtásához és fejlesztéséhez szükséges vezetési, politikai és technológiai feltételek. 
Ami viszont az oktatási módszereket és eszközöket illeti, ezek történetét áttekintve 
Metzger úgy véli, hogy szöveges jellegüknek oldódnia kellene, éppen az új technológia 
térhódításával párhuzamosan.

A könyvtárosképzés jövőjét megjósolni merész vállalkozás; abban azonban egyet
érthetünk Buckianddal, hogy „a következő század könyvtárosképzése attól függ, mit 
képesek a könyvtárak kihozni szolgáltatásaikból a közeljövőben” (Buckland, p. 787.)
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS FŐBB INTÉZMÉNYEI 
ÉS TESTÜLETÉI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

SEBESTYÉN GYÖRGY

Az Egyesült Államoknak a társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzet
közi integrációja terén játszott szerepe sokoldalú, bonyolult -  és ugyanakkor vitatott is, 
A világ legfejlettebb és legnagyobb információs hálózataival rendelkezik, 1 ezáltal döntő 
szerepet játszik a nemzetközi tudományos tájékoztatásban.

Fenti helyzettel kapcsolatban éles kritikák érik, amelyeknek központi gondolata az, 
hogy a világ információpiacának monopolizálására törekszik, és ezt saját tudományos, 
gazdasági és politikai érdekeinek a szolgálatába akarja állítani. Ez elsősorban a nagy multi
nacionális tájékoztatási hálózatokra vonatkozik. Nemzetközi tevékenységük lényegében 
nem nyugszik sem egyesületi alapokon (mint pl. a FID, az IFLA), sem pedig kormányközi 
megállapodásokon (mint pl. az UNISIST, az ISDS). Alapvető céljuk az információkereske
delem útján történő profitszerzés. Ezek a vállalatok csak úgy maradhatnak életképesek, 
ha működési szférájukban állandóan monopolhelyzetre törekednek. így törekvéseik 
lényegét nemzetközileg sem az együttműködés szelleme, hanem a konkurrenciahare 
határozza meg.

Az információs rendszerekkel kapcsolatos monopolisztikus törekvések -  az ezek
nek alárendelt, illetve részét képező integrációs törekvésekkel együtt -  nemcsak magukra 
a rendszerekre irányulnak, de döntő befolyást gyakorolnak az információforrások szelek
ciójára, az információfeldolgozás módozataira és a szolgáltatás formáira is. Alapvetően 
meghatározzák az indexelés és a visszakeresés módszereit is, vagyis tulajdonképpen meg
szabják az alkalmazott információkereső nyelv paramétereit.

Tévedés lenne azonban az Egyesült Államokban folyó egész tudományos tájékozta
tási tevékenységet a multinacionális vállalatok információpolitikájával azonosítani. Hang
súlyozni szeretném, hogy az Egyesült Államokban is szép számmal vannak olyan erők és 
tendenciák, amelyek aktív együttműködésre törekednek a különböző nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, vagy kormányközi információs programokkal. Ez az együttműködés, több 
pozitív eredményt is hozott, s kedvezően befolyásolta mind az amerikai mind a nemzet
közi szakirodalmi tájékoztatásügy fejlődését.

Szakmai szervezetek, állami intézmények

Az ASIS (AmerikaiInformatikusok Társasága)

1979-ben került sor a „Nemzetközi információ a társadalomtudományokban” el
nevezésű észak-amerikai kerekasztal-vitára.2 A vita megszervezésében az ASIS aktív szere-
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pet vállalt. Az előadások főbb témái: az UNESCO, az ICSSID és az ISSC társadalomtudomá
nyi információs tevékenységének eredményei; az interdiszciplináris és a nemzetközi 
tájékoztatás követelményeinek megfelelő információkereső nyelv kifejlesztése; a nemzet
közi társadalomtudományi tájékoztatási hálózatok szerepe és fejlesztésének szükségessége. 
E célok megvalósításához első lépésként olyan kísérleti program beindítását szorgalmazták, 
amely egy pontosan körülhatárolt szakterületen kidolgozott rendszermodell segítségével 
javasol megoldást a nyelvi sorompó leküzdésére, ugyanakkor nem veszti szem elől az inter
diszciplináris célok optimális megvalósítását sem.

NFAIS (Referáló és Indexelő Szolgálatok Országos Szövetsége)

A NFAIS az UNISIST által UNESCO szerződés keretében kidolgozott indexelési 
rendszermodellek bemutatásával és értékelésével foglalkozott. Esettanulmányokat ismerte
tett, amelyek az egyes indexelési technikák nemzeti és nemzetközi tájékoztatási rendszerek
ben történő alkalmazását mutatták be. Két külön műhely keretében foglalkoztak a tezauru
szok szerkesztési problémáival, valamint az indexelési technikák gyakorlati alkalmazásával. 
Egy évvel később, 1977-ben Creatonban megrendezett nemzetközi konferencián az ICSU 
AB-vel és az EUSIDIC-kel együttműködve vizsgálta meg a géppel olvasható bibliográfiai 
adatbázisokkal kapcsolatos nemzetközi szabványosítási problémákat. A konferencián 
közreműködött az UNIBID Iroda is, amely az UNISIST egyetemes bibliográfiai címleírá
sával foglalkozik. A NFAIS tevékenységei között említendő a FID-del való együttműködé
se, melynek keretében vállalta a DBWAIS (Referáló és Indexelő Szolgálatok Világadat
bázisa) amerikai részének üzemeltetését.

A z ASI (Indexelők Amerikai Társasága)

1968-ban jö tt létre a Columbia Egyetem Butler Könyvtárában. Szabványok kidolgo
zásában és a nemzetközi fórumok munkájában vesz részt.

A szabványosítás témájában a fenti szervezeteken kívül jelentős az (Amerikai 
Országos Szabványügyi Intézet), amely könyvtári és dokumentációs szabványokat ad közre.

Az ALA (Amerikai Könyvtáros Egyesület)

Fenti szervezet az Egyesült Államok könyvtári és dokumentációs szabványrendszeré
nek a nemzetközi normákkal történő összhangba hozását tűzte ki céljául, ezért több 
vállalkozást is kezdeményezett. Az egyik ilyen program az NSDP (Országos Periodikum- 
adat Program)4. Az NSDP az ISDS nemzeti bázisprogramját képezi, illetve az ISDS orszá
gos nyilvántartó rendszereként funkcionál. Az NSDP szolgáltatja a kiadványok azonosítási 
adatelemeit, és adja az ISSN-t -  ez utóbbi tevékenység fokozott önállóságra való törekvé
sének volt az eredménye, mivel normális esetben a párizsi ISDS Nemzetközi Központ adja 
a nemzetközi szabvány periodikum számot.

Az NSDP, illetve ezen keresztül az ISDS nagy hatást gyakorolt az amerikai időszaki 
kiadványok nyilvántartását megreformáló CONSER (Időszaki kiadványok nyilvántartásá
nak végleges formában történő kialakítása) programra is.
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A CONSER munkálataiba bekapcsolódott az NSDP is. Irányítását a CRL (Tudo
mányos Szakkönyvtárak Tanácsa) vállalta. A fejlesztés az ISDS a MARC és az AACR 
rendszerek szintézisét valósította meg. A CONSER az időszaki kiadványok azonosítási 
eszközeként az ISDS kulcscímet választotta. A fejlesztés jó lehetőségeket teremtett 
az időszaki kiadványok számítógépes feldolgozásának koordinációjához. A CONSER cím
anyagának gondozásával, illetve ennek számítógépes feldolgozásával az OCLC-t (Ohio 
Egyetem Könyvtári Központja) bízták meg, az információszolgáltatás produktumainak 
terjesztési joga pedig az OCLC-n kívül a Kongresszusi Könyvtár és a Kanadai Nemzeti 
Könyvtár között oszlik meg. A CONSER program már kezdeteitől fogva beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. A sikerek láttán a Kongresszusi Könyvtár még intenzívebbé 
tette a részvételét a CONSER-ben, és ezt követően bekapcsolódott a továbbfejlesztési 
munkálatokba is. 1977-ben megkezdődött a CONSER II. program végrehajtása, amelynek 
során igyekeztek finomítani a bibliográfiai rekordok tartalmi hitelességét, bővíteni és 
tökéletesíteni a visszakeresés szempontjait és módszereit, valamint bevezették a lelőhely 
tájékoztatást is.

Az AACR (Angol-amerikai címleirási szabályzat)

A szabályzat jelentős nemzetközi szerepet játszik, ugyanakkor elválaszthatatlanul 
összefügg az angol anyanyelvű országok könyvtári és tájékoztatási rendszereivel. Kifejlesz
téséért és revíziójáért sokat tett az Egyesült Államok is. Az AACR első kiadása 1967-ben 
jelent meg. Ez ma már nincs érvényben, mivel az egész szabványrendszert átdolgozták. 
Első változata tökéletlennek bizonyult, és azt lehet mondani, hogy revíziója már szinte a 
kiadás pillanatában meg is kezdődött. Egyes könyvtárak, köztük például a Kongresszusi 
Könyvtár is, az AACR hiányosságainak kiküszöbölésére házi címleírási szabályzatokat 
dolgozott ki. Ez arra vezetett, hogy ugyanazon országon belül is eltérő értelmezések 
voltak érvényben. A nemzetközi helyzetet illetően pedig jelentős különbségek fordultak 
elő az angol és amerikai változatok között.

Az AACR revíziójára irányuló spontán tendenciák koordinálására és a nem zetközi 
szabványosítás eredm ényeihez történő felzárkózás céljából az A LA , valamint a brit és a 

kanadai könyvtáros egyesületek  szakértői 1974-ben létrehozták az AACR-JSC t (A A C R  
Irányító V egyesbizottság). A z Egyesült Á llam okban az AACR revíziójára ad h oc b izottság  

alakult, am ely az ALA-val és a JSC-vel együttm űködve nem csak az új AACR kidolgozásá
nak technikai feladataival foglalkozott, de egyeztető  konzultációkat fo ly ta to tt a k ön yv
táros-szakma érintett csoportjaival iss ’6 .

Az AACR revíziójára élénken reagált a londoni UBC Iroda is. V ezetője. D Andersen 
a szaksajtóban is k ifejtette  azt a vélem ényét, hogy az új AACR nek összhangban kell 
lennie az ISBD-vel7 . Ez a követelm ény teljesült: az AACR 2-t az ISBD/G alapján do lgoz
ták ki, ennek első kiadására8 1978-ban került sor, gyakorlati bevezetése az U SA-ban a 
nyolcvanas évek elejére to ló d o tt el.

Az NSDP, a C O NSER és az AACR 2 jelen tős m értékben járultak hozzá ahhoz, hogy  
egységesíteni lehessen az amerikai könyvtárak és tájékoztatási központok  keretében  m ű
ködő bibliográfiai adatbázisok nyelvi eszközrendszerét. A fokozatosan  kom patibilissé váló 
bibliográfiai adatbázisok országos hálózattá történő összekapcsolása a nyolcvanas évek
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folyamán megvalósíthatónak tűnik. E célt szolgálja a Batíelle Jelentés 9 5 10, amelyet a 
CLR számára a Battelle Memorial Institute készített. A vizsgálat során azt kutatták, hogy 
milyen módszerek szükségesek az USA bibliográfiai adatbázisainak hálózattá történő 
összekapcsolásához, valamint, hogy az ezt szolgáló műveletek milyen várható hasznot 
hoznak. A hálózat központosításának perspektívájában behatóan elemezték az OCLC, az 
RLG/RLIN, a WLN és a Kongresszusi Könyvtár bibliográfiai adatbázisait, illetve hálózati 
koordinációs tevékenységét.

Társadalom tudom ányi Tájékoztatási K özpontok

Az Egyesült Államok legtöbb társadalomtudományi tájékoztatási központjáról 
külön tanulmányt is lehetne írni. Összesítő ismertetésüket is közreadták1 \  Jelen írásban 
néhány példával csak azt kívánom illusztrálni, hogy az Egyesült Államokban nem kizáró
lag a profitszerzés abszolút prioritására építve hoztak létre társadalomtudományi informá
ciós rendszereket. A tájékoztatási rendszerek létrehozása legtöbb esetben nem is tekint
hető teljesen önálló vállalkozásnak. Az USA-ban ugyanis nagyon bonyolult összefonódá
sok alakultak ki a szakirodalmi tájékoztatási központok, a tudományos könyv- és folyó
iratkiadók, a kutatóintézetek és egyetemek, a magánipar, az állami hatóságok, valamint a 
tudós társaságok között. J. Bodelle és G. Nicolaon a tudományos információ áram
lását elemezve az USA-ban feltárták a fenti összefüggéseket.12 Rámutattak arra, hogy 
még a magánvállalatok profitszerzésének teljesen alárendelt tudós társaságok sem szolgál
hatják eredményesen a profitérdekeket valódi tudományos teljesítmények nélkül.

A fentiekkel kapcsolatban példaként szeretnék utalni az ICPSR-re (Politológiai és 
Társadalomtudományi Kutatás Egyetemek Közötti Konzorciuma), amely a SSRC (Társa
dalomtudományi Kutatási Tanács), az NSF (Országos Tudományos Alapítvány), a Ford 
Alapítván és az AHA (Amerikai Történész Egyesület) aktív támogatásának eredménye
képpen a hatvanas években jelentős adatbázissá fejlődött. Az ICPSR a Michigan! Egye
tem Társadalomtudományi Intézetének felügyelete alatt működik, egyre inkább a szövet
ségi igények kielégítésére törekszik.

Más egyetemek is jelentős szerepet játszanak az Egyesült Államok társadalomtudo
mányi tájékoztatási tevékenységében. így példaként említhető a Wisconsini Egyetemen 
1966-ban létrehozott DPLS, amely egyaránt gyűjti a belső és külső kutatók által egyéni 
munkával, valamint más könyvtárak, tájékoztatási központok által intézményes keretek 
között létrehozott társadalomtudományi adattárakra vonatkozó információkat. Hasonló 
célokat szolgál a lowai Egyetem Politológiai Tanszékén 1969 óta működő SSDA (Társa
dalomtudományi Adatarchívum), amely 12 más felsőoktatási intézménnyel együttműköd
ve létrehozta a lowai Regionális Számítógépesített Hálózatot.

A nyelvi eszközrendszer nem zetközi integrációja

Az Egyesült Államok e témakörben elért eredményei közül elsőként az Országos 
Szociális Jóléti Konferencia számára 1960-ban készült Ho f f  er Jelentés társadalomtudomá
nyi terminológiai eredményeit említem, amelyek úttörő jelentőségűek.
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A Pittsbourgh-i Egyetem Információfelhasználási Laboratóriuma 1975-ben a 
COCTA-val (Fogalmi és Terminológiai Elemzési Bizottság) együttműködve olyan számító- 
gépesített szóbank kifejlesztését kezdte el, amely nem csupán gyűjti a szakszavakat, de a 
társadalomtudományokban használt fogalmak szisztematikus elemzése útján elvégzi az 
egyes fogalmak minden bizonytalanságot kizáró azonosítását, ezenkívül különválasztja a 
kulcsfogalmakat. (Meg kell jegyezni, hogy a COCTA későbbi konferenciája alapján meg
állapítható, hogy ez a vállalkozás sajnos még nem valósította meg eredményesen a maga 
elé kitűzött célokat.)

A Hawaii Egyetem professzora, F. W. Riggs az UNESCO számára 1979-ben dolgozta 
ki az INTERCONCEPT (Nemzetközi Társadalomtudományi Fogalmi Tájékoztatási 
Rendszer) rendszertervezetét. Az amerikai professzor egyébként kulcsszerepet játszott a 
COCTA megalakításában. Ugyancsak F.W Riggs nevéhez fűződik a társadalomtudományi 
információs problémák elemzését megalapozó ana-szemantikai elmélet kidolgozása is.
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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL*

Az 1986. aug. 25-29-e között Tokióban rendezett 
52. IFLA konferencia témája: a könyvtárügy új távla
tai a 21. század felé. A megnyitó ülésen elhangzó 
üdvözlő beszédek (köztük a japán trónörökösé) után 
Hans-Peter-Ge/г, az IFLA elnöke szólt arról, hogy a 
könyvtárak az új technológiák bevezetésével az infor
mációk gyűjtőiből és szolgáltatóiból az információk 
előállítóivá és feldolgozóivá is válnak. Az UNESCO kép
viseletében Thomas Keller üdvözölte a konferenciát. 
Hiroshi Inose (Japán) az információs technika kutatási 
irányaival foglalkozott, Hedwig Anuar (Szingapúr) 

pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlődő országok könyvtári szolgálata még mindig 
elitista jellegű, s szükség van a szegénység könyvtárügyének megteremtésére is, a reális 
lehetőségekhez igazodva. Végül Yu Guangyuan (Kínai Népköztársaság) arra mutatott rá, 
hogy a könyvtárnak alkalmazkodnia kell az idők követelményeihez, ugyanakkor a könyv, 
bár korának terméke, az utókorhoz is szól, tehát gondoskodni kell megőrzéséről.

A Szakmai Bizottság nyitott fórumán Tony Evans (Anglia) mutatta be az IFLA 
céljait, szervezetét és tevékenységét ismertető hangosított diasorozatot; 1987-ben kezdik 
meg terjesztését önköltségi áron. Szó esett a szekciók és szakosztályok munkájának koor
dinálásáról, a szakmai vállalkozások finanszírozásának nehézségeiről, a kiadványok meg
jelentetésének rendjéről stb.

Külön fórumon számoltak be az illetékes tisztségviselők az IFLA magprogramjainak 
keretében folyó munkálatokról. Barbara Jover, az UBC program most leköszönő titkára 
arról a hosszadalmas eljárásról beszélt, amely a közmegegyezéses megállapodásokhoz 
vezet: 3-4 év és három köztes tervezet még gyors tempónak számít. A Programirányító 
Bizottság és a Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konferenciája megállapodott abban, 
hogy 1987-től az UBC-t és az IMP-t egyetlen, összevont programként fogják kezelni, s 
székhelye a British Library-ben lesz; a program új neve UBCIMP Universal Bibliographic 
Control International MARC Programme. A Deutsche Bibliothek megszünteti az eddig e 
téren kifejtett tevékenységét. Az UAP tanácsadó bizottságának új elnöke K.-D. Lehemann 
lett. A PAC program központja ugyan a Library of Congress-ben van, de szorosan együtt
működik a regionális központokkal. (Egyelőre Lipcsében és Sablé-ban jö tt ilyen létre.)

* Az IFLA Journal 1986. 4. száma hírrovata alapján
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A TDF program keretében először egy clearing-állomást szerveznek az adatáramlási 
politikák, fejlesztések, a vonatkozó szabványok és oktatási formák számbavételére. 
AZ ALP támaszkodni kíván minden más magprogramra annak érdekében, hogy hivatását, 
a Harmadik Világ könyvtárügyének előmozdítását betölthesse.

Az UNESCO megbízásából szóló Courrier felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes or
szágok nemzeti UNESCO bizottságaiban mennyire fontos a könyvtárak képviselete akár 
egy könyvtáros tanszék, akár a nemzeti könyvtár stb. révén. Annál is inkább, mert a nemzeti 
bizottságok jelentik a kommunikációs csatornát az illető ország és az UNESCO között.

A záró plenáris ülésen ismertették az egyes szervezetek által hozott szakmai határo
zatokat; a Szakmai Bizottság véleménye szerint a határozatokban olykor keverednek a 
szorosan vett szakmai kérdések áz IFLA általános politikájába vágó ügyekkel. Az ülés 
meghallgatta a konferencia előtt szervezett szemináriumról (témája: az ipari és tudomá
nyos információ a fejlesztésért: a szakkönyvtárak és információs központok szerepe) 
szóló jelentést és az 1987-es (Brighton) és 1988-as (Sydney) konferenciára előterjesztett 
hivatalos meghívásokat.

Brighton, 1987

Az IFLA 53. konferenciájának fő témája a következő: a könyvtári és információs 
szolgáltatások a változó világban. Ennek keretében három fő témakört vizsgálnak meg:

-  dokumentumellátás és információátvitel (a könyvtárak és az információs szolgá
latok kapcsolata a szövegek előállítóival, szerzőkkel, kiadókkal, szerkesztőkkel, 
valamint a szövegek használóival);

-  konzerválás (azon problémák megvitatása, amelyekkel a régen alapított és az 
egyetemi könyvtárak találják magukat szemben, amikor a kulturális örökség 
részeként igyekeznek megőrizni régi gyűjteményeiket);

-  könyvtári és információs szolgáltatások a fejlődő országokban (milyen lehetősé
geket kínál a más országoknak a fejlett technológia alkalmazása terén szerzett 
tapasztalatainak átvétele -  az általuk elkövetett hibák elkerülése végett).

A konferencia időpontja: 1987. augusztus 16-21.

Egyéb hírek

Az USA kormánya az NCLIS (National Commission on Libraries and Information 
Science) révén 25 000 dollárt bocsátott az IFLA rendelkezésére, hogy egyhetes szeminá
riumot rendezzen a latin-amerikai országok könyvtárosai számára, elősegítendő a regionális 
kooperációt.

Az UNESCO három újabb szerződést kötött az IFLA-val az alábbi feladatok el
végzésére:

-  a penészedés okainak és kifejlődésének megvizsgálása, a megelőzés és leküzdés 
módszereinek felderítése;

-  egy dokumentumellátó rendszer létrehozásának lehetősége az ASTINFO hálózat 
kiegészítésére;

-  a katasztrófákra való felkészültség helyzetének áttekintése.

PAPP István
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SZEMLE

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XX. 
1981-1982. (Szerk. GÁL Györgyné) Bp., FSZEK, 
1985. 104, XII p. (A fővárosi könyvtár évkönyve 32.)

Jó ideje megszokhattuk már, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár sokirányú tevékenységéről szóló 
tudósításokra érdemes figyelni, hiszen a különböző 
publikációk, beszámolók nemcsak a könyvtár életébe 
engednek bepillantást, hanem az ottani műhelytapasz
talatok, különféle kezdeményezések a könyvtári gya
korlatban jól hasznosíthatók. Megfelel a várakozásnak 
az 1981-82. évekről tudósító FSZEK Évkönyv is, 
számot adva a könyvtár széles körű közművelődési 
vállalkozásairól, nemzetközi kapcsolatairól, tudomá
nyos és szakmai munkájáról.

A tanulmányok sorát az INTAMEL -  a Nagyvárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövet
sége -  1981-es közgyűléséről adott tájékoztató nyitja meg Kiss Jenő tollából. Az esemény 
jelentőségét nemcsak az adta, hogy első ízben rendeztek szocialista országban INTAMEL 
közgyűlést, hanem kettős haszna is, a sikeres rendezés-szervezés a könyvtár szakmai 
tekintélyét tovább növelte, a tanulságok pedig a mindennapi munkához adtak további 
muníciót.

A könyvtári munka egy egészen más területéről szól Kiinda Mária tanulmánya. 
Közel két évtizedes következetes feltáró munka eredményeképpen a FSZEK ősnyomtat
ványairól sikerült átfogó képet alkotni. A FSZEK 1982-ben 52 féle ősnyomtatványt 
(56 példányban) és 930 XVI. századbeli nyomtatványt őrzött, régi magyarországi nyom
tatványaik számát pedig mintegy 2700-ra becsülik. A tanulmány fontos része az áttekintő 
jegyzék, mely a könyvtárban található, 1712 előtt megjelent kötetekről ad számot (97 mű, 
107 példányban).

H. Takács Éva írása a FSZEK 3. számú kerületi könyvtárának kialakításáról és mű
ködési tapasztalatairól tudósít. Az előkészítő munka gondjai: az állomány kialakítása, a 
munkaszervezet kimunkálása és a kapcsolatrendszer kiépítése számos ponton inkább 
tipikusnak, semmint egyedinek értékelhető.

A középiskolások körében végzett rétegmunka módszertani kérdései ugyancsak fog
lalkoztatják valamennyi közművelődési könyvtárat. A budapesti 22-es könyvtár tapaszta
latairól Téchy Tünde számol be. Az általa ismertetett műfajok -  a rétegmunka keretei -  
általánosságban ismertek. Az adott keretek között azonban számos jó ötlettel gyarapítja 
az írás e fontos munkaterület „fegyvertárát ’.
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Bíró Ferenc tanulmánya szintén aktuális könyvtári feladathoz szolgáltat adalékot a 
FSZEK hálózat vizuális gyűjteményei ismertetésével. Az összegezésben megfogalmazott 
megállapításaival egyetérthetünk. Nemcsak az av dokumentumok beépítésének szükséges
ségét hangsúlyozza, hanem figyelmeztet a nem-könyv formájú dokumentumok tárolási 
szükségleteire is az új könyvtárak tervezése során, és e dokumentumok használatának ha
tékonyabb módszereit, valamint könyvtárközi kölcsönzésük megszervezését szorgalmazza.

A zenei ismeretterjesztő munkáról, a Bartók és Kodály centenárium alkalmából ren
dezett színes programokról Fasang Márta írása zárja a tanulmányok sorát.

A szerteágazó, sokszínű tevékenység tárgyszerű, statisztikai apparátussal alátámasz
to tt összefoglalója az 1981-82-es évekről szóló könyvtári jelentés. Különböző fejezetei
ben egy mindig megújulásra törekvő és megújulni képes, dinamikus szervezet életének 
gondjai, és figyelemre méltó eredményei tükröződnek. Bizonyára nem véletlen, hanem 
céltudatos, következetes munka eredménye, hogy a tárgyalt időszakban a FSZEK-ban 
nőtt az olvasók száma, az igénybe vett dokumentumok mennyisége, és intenzívebbé vált 
a helybenhasználat. A jelentés örvendetes megállapítása, hogy a VI. ötéves terv első két 
évében nemcsak az alapellátás színvonalát sikerült megőrizni, hanem a szolgáltatások fej
lesztésével, új egységek bekapcsolásával néhány területen fejlődésről is számot adhatnak.

Befejezésül említésre méltó az évkönyv gazdag adattári része, egyebek közt a Buda
pest gyűjtemény munkásmozgalmi vonatkozású grafikai plakátgyűjteményének új szerze
ményeivel, a FSZEK munkáját regisztráló cikkbibliográfiával, a dolgozók intézményen 
kívüli szakmai tudományos és társadalmi munkásságának ismertetésével.

Az átgondolt szerkesztést dicséri, hogy az írásokat a tárgyra vonatkozó informatív 
értékű mellékletek és képanyag egészíti ki.

KÖRNYEY Lászlóné
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Hálózati munka és nemzetközi együttműködés a ter
minológia területén

A kötet az Infoterm (Nemzetközi Terminológiai 
Tájékoztatási Központ) 1984. április 14. és 17. között 
Bécsben megrendezett 2. szimpóziumának az előadá
sait tartalmazza. A konferencián 166 szakember vett 
részt, négy szocialista ország (Bulgária, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Szovjetunió) képviseltette magát -  igen 
sajnálatos, hogy bár a rangos tudományos rendezvény 
a velünk szomszédos Ausztriában került megrendezés
re, hazánk egyetlen képviselője sem jelent meg.

A szimpózium fő célja a terminológiai munkában érdekelt vagy közreműködő szak
értők jelenlegi tudásszintjének felmérése, valamint az 1. Infoterm Szimpózium (1975) óta 
szerzett új tapasztalatok összegezése volt. Különösen fontos szerep ju to tt a terminológiá
ban aktív szerepet játszó nemzetközi műszaki és tudományos szervezetek, társaságok kép
viselőinek, mert beszámolóik egyaránt tovább szélesítették mind a nemzetközi együtt
működés szervezeti kereteit, mind pedig ennek technikai lehetőségeit.

A szimpózium vitaindító előadását H. Felber professzor (Infoterm) tartotta. A fejlő
dés eredményeit összefoglalva rámutatott, hogy a Nemzetközi Terminológiai Hálózat 
(TermNet) létrehozásának megalapozása három fő területen valósult meg:

-  a terminológiai alapkutatások elmélyítése és az eredmények széles körű publi
kálása;

-  a terminológiák gyűjtése és géppel-olvasható formában történő feldolgozása;
-  a terminológiára általában, valamint a különböző szakterminológiákra vonatkozó 

dokumentációk összeállítása.
Sikerült meghatározni a TermNet szervezeti rendszerének leglényegesebb alapjait is. 

A TermNet létrehozása parancsoló szükségszerűség, mert korunkban világszerte olyan 
szédületes ütemben keletkeznek új fogalmak, hogy ha nem sikerül feldolgozásuk és nyilván
tartásuk céljából hatékony nemzetközi együttműködést kialakítani, akkor elkerülhetet
lenné válik a világméreteket öltő terminológiai káosz. Bár a számítógép bevezetése ezen a 
területen is a siker nélkülözhetetlen feltétele, ám a terminológia vonatkozásában sem al
kalmazható csodaszerként. Intenzív nemzetközi együttműködésre van szükség, amely 
csak ügy lehet igazán hatékony, ha a különböző szakterminológiák fejlesztésére ad hoc 
munkacsoportokat hoznak létre, informatikusok, valamint az adott szakterület kutatói 
közreműködésével.

Infoterm 
Series 8

Second Infoterm Symposium ) 
Deuxième Symposium d'infoterm__

Proceedings
A c t e * ___________________________________________________

Networking in Terminology 
International Co-operation In
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Travail Terminologique
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A fejlődő országokba irányuló technológiai-átvitellel kapcsolatos terminológiai 
munkát is kiemelten kell kezelni. Köztudott, hogy a tudományos és műszaki fejlődés el
képzelhetetlen a tudás és technológia-átvitel, s az ezzel szervesen összefüggő szakirodalmi 
tájékoztatás nélkül. Mindehhez Felber elengedhetetlennek tartja az általa „szisztematikus 
terminológiáknak” nevezett rendszerek kidolgozását (ezek lényegében véve vagy a külön
böző információnyelvekkel kombinálható terminológiai szótárak, vagy pedig osztályozási 
rendszerek lennének).

Az 1. szekció a terminológiai hálózatok alapjaival és legfőbb eszközeivel foglalko
zott. Elnöki tisztét M. Straube, a bécsi Műszaki Egyetem professzora töltötte be, referens
nek pedig a nálunk is ismert I. Dahlberg nyugat-német professzort, az International Classi
fication szakfolyóirat főszerkesztőjét kérték fel. Különösen érdekes E.J. (ISO,
Géni) előadása, amely értékes forrásokat, adatokat és következtetéseket tartalmaz az ISO 
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) terminológiai szabványosítási erőfeszítéseit illetően. 
A tanulmány a témában írott alapműnek tekinthető, függeléke részletesen felsorolja a 
terminológiai munkában közreműködő valamennyi ISO munkacsoportot. A fentiekhez 
kapcsolódik H. Felber második előadása, amely az ISO 37. számú technikai bizottságának 
tevékenységét elemzi. Az ISO, az Infoterm és egyéb nemzetközi szervezetek mellett a 
világban folyó terminológiai információcserében kiemelkedő befolyással bírnak egyes 
nagy, nyugati informatikai vállalatok is, mint például a Chemical Abstracts Service (USA), 
amelynek képviselője, K.L. Loening teqedelmes előadásában ismertette az IUPA (Nemzet
közi Alap- és Alkalmazott Kémiai Egyesület) terminológiával kapcsolatos tevékenységét. 
P.V. Nesterov (VINITI) a szovjet tudományos és műszaki szabványosítás alapelveit 
fejtette ki.

A 2. szekció az energetikai terminológiai hálózatok területén a konkrét alkalmazá
sok és gyakorlati eredmények összefüggéseit vizsgálta. Hasonló fokú gyakorlati vizsgá
latokkal csak a 4. szekció foglalkozott, amelynek témája a számítógépeknek a terminológiai 
hálózatokban történő hasznosíthatósága, alkalmazása volt. P.G. Harhammer (IBM, Bécs) 
előadása a számítógépesített terminológiai adatfeldolgozásnak az energiagazdálkodásban 
betöltött kulcsszerepével, H.J. Stellbrink (Nemzetközi Gáz Egyesülés) a terminológiai 
hálózatok kiépítésénél alkalmazott hardver és szoftver fejlesztési módszerek ismertetésé
vel foglalkozott.

A 3. szekció a terminológiát, mint a technológiai-átvitel egyik elválaszthatatlan kísé
rőjét és nélkülözhetetlen eszközét tárgyalta. Nem véletlen tehát, hogy az előadók túl
nyomó része a fejlődő országok képviselőiből került ki (nevezetesen Kínából, egyes arab 
országokból, Nigériából és Tanzániából). Szervesen illik még a szekció anyagába két japán 
előadás, amely a nyugati és a japán terminológiák közötti bonyolult különbségek meg
oldási lehetőségeit boncolgatták.

Az 5. szekció a terminológiai szabványosítás nemzetközi hálózatainak a kiépítését 
sürgette. E szekció egyik legalaposabb tanulmányát M. Krommer-Benz írta. A szerző egy
ben az egész kötet szerkesztője is. (Ki szeretném emelni, hogy a TermNet funkcionális és 
szervezeti felépítését jól áttekinthető, igen találékonyan megszerkesztett ábra segítségével 
mutatja be (425. p.) Részletesen kifejti mindazokat az elgondolásokat, amelyek Felber 
professzornak a már említett vitaindító előadásában szerepelnek.
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Azoknak a könyvtáraknak és dokumentációs központoknak a számára, amelyek a 
jövőben aktív szerepet kívánnak játszani a különböző nemzetközi terminológiai hálózatok 
kiépítésében és működtetésében, véleményem szerint elsőrendű tanulságokkal szolgálhat 
P. De Grace (Fordító Iroda, Dokumentációs Igazgatóság, Kanada) tanulmánya, amely a 
CLEARTERM (Terminológiai Dokumentációs Kliringállomás) módszereit ismerteti.

Ugyancsak a szakirodalmi tájékoztatással függ össze az a tanulmány, amelyet a 
francia N. Degremont (MIDIST) írt a „Nyelvi és fordítási iparágak” címmel. Előadását 
annak a felismerésnek a kifejtésével kezdi, mely szerint napjainkban már valóságos nyelvi 
iparról beszélhetünk, amely elsősorban a korszerű ipari termékek, csúcstechnológiák kuta
tásával és fejlesztésével, valamint kereskedelmével kapcsolatos. Óriási a kereslet az ún. 
nyelvész-mérnökök iránt, akik a szaknyelv és a terminológia, az információkereső nyelvek, 
a szakfordítás és az informatika egymással összefüggő problémáival foglalkoznak. Ez a 
fajta tevékenység évente átlagosan 20 milliárd francia frankos forgalmat bonyolít le, és 
kb. évi 9%-os növekedés is várható. Az AFNOR (Francia Szabványügyi Hivatal) a MIDIST 
segítségével állandóan fejleszti számítógépesített terminológiai adatbankját, a NORMA- 
TERM-et. Franciaországban többféle szoftvert is kidolgoztak a terminológiai problémák 
megoldására, ezek közül a mi szakmánk számára a LEXIMAPPE a legérdekesebb, amely 
a különböző információkereső nyelvek deszkriptorai közötti szemantikai kapcsolatok 
automatizált feltárását igyekszik megvalósítani. Fontos feladata a rendszernek az is, hogy 
szinte keletkezésük pillanatában azonosítja az újonnan született szakszavakat. Felhasznál
ható olyan alapkutatásoknál is, amelyek az új tudományos és műszaki ismeretek létre
jöttének mechanizmusait próbálják feltárni.

A 6. szekció foglalkozott a legelvontabb témákkal: „A terminológiai munka tudo
mányos alapjai -  terminológia-tudomány és a terminológiai hálózatok létrehozását meg
alapozó rokon tudományszakok” . A legrészletesebb előadást I. Dahlbert professzor tar
totta, „Terminológia-tudomány és a társadalomtudományok sajátos nyelvi problémái” 
címmel. Hosszan foglalkozott az INTERCONCEPT (Nemzetközi Társadalomtudományi 
Fogalmi Tájékoztatási Rendszer) programmal, továbbá a COCTA (Tárdadalomtudományi 
Fogalmi és Terminológiai Elemzési Bizottság) által megrendezett 1981. évi bielefeldi kon
ferenciával, valamint az UNESCO által kezdeményezett Többnyelvű Társadalomtudomá
nyi Integrált Tezaurusz problematikájával is. Meg kívánom még jegyezni azt is, hogy 
Dahlberg professzor jegyzetei elsőrendű forrásként kezelhetők (30 bibliográfiai tétel, 
536-537. p.)

A 2. Infoterm Szimpózium kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a nemzetközi 
terminológiai hálózatok mihamarabbi létrehozása és eredményes működtetése korunk 
tudományos és műszaki fejlődésének egyik fontos feltétele. Az erre irányuló erőfeszítések
ben az egyik legfontosabb szerepet minden bizonnyal a szakkönyvtárak és az információs 
központok fogják játszani.

SEBESTYÉN György



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) 
kérjük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
túros 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 teijedelme 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 
hozzájámlása 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



Ára: 30,- Ft
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