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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


