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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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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.)


