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LÁTOGATÁS NÉHÁNY HOLLAND EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY MÁRTA*

Hollandiában az egyetemi szintű felsőoktatási intézményeknek két típusa van: az 
egyik az egyetem (universiteit), a masiK a főiskola (hogeschool). Közöttük a különbség 
csak formális: az egyetemeken legalább három karnak kell működnie, amelyek között 
orvosi vagy matematikai és természettudományi karnak is lennie kell.

A holland egyetemek közül négy, ún. állami egyetem (Rijksuniversiteit), amelyek 
alapítási évük sorrendjében a következők: Leiden (alapítási éve: 1575), Groningen 
(1614), Utrecht (1636) és Rotterdam (1973). Ezenkívül az egyik amszterdami egyetem 
(1632) a város, míg a másik a protestáns egyház (Vrije Universiteit, 1880) fennhatósága 
alá tartozik, Nijmegenben katolikus egyetem (1923) működik.

A főiskolák száma öt, ezek közül három műszaki (Delft, Twente és Eindhoven), 
egy mezőgazdasági (Wageningen) és egy társadalom-, közgazdaság- és jogtudományi 
(Tilberg).

A holland könyvtárak kooperációja

A holland tudományos könyvtárak az utóbbi másfél évtizedben az automatizált 
könyvtári rendszer megszervezésére fordították energiájukat. Ennek következtében az 
egyes könyvtárak -  anyagi és személyi feltételeiktől függően -  különböző időpontok
ban kezdték meg a gépesítést. Ez azzal a következménnyel járt, hogy mindig az akkor leg
modernebbnek, vagy a legjobbnak vélt hardvert, az azzal járó szoftverrel vették meg. így 
különböző számítógépcsaládok üzemelnek, de többnyire egymással kompatibilisek és az 
adatok átvétele egymástól nem okoz különösebb problémát.

A PICA. Több éves előkészítés után, 1977-ben, a hágai Királyi Könyvtár (Konin- 
klijke Bibliotheek) és hat egyetemi könyvtár hozta létre a PICÁ-nak (Project for Integ
rated Catalogue Automation - Integrált Automatizált Katalógusterv) nevezett kooperatív 
számítógépes katalogizálási rendszert és adatbázist. Azóta már 9 egyetemi könyvtár, 
közművelődési és szakkönyvtárak egész sora -  összesen kb. 50 könyvtár -  tagja a PICÁ- 
nak, kivéve a műszaki egyetemi könyvtárakat, amelyek a SALINFO-ban tömörültek. 
(A PICÁ-ról itt nem szólunk részletesen, erről a következő írás tájékoztat bővebben.)

* A szerző 1986 szeptemberében a kulturális együttműködési munkaterv keretében hollandiai tanul
mányúton vett részt.
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Az Akadémiai Könyvtár, a Delfti Műszaki Egyetem Könyvtára, a Mezőgazdasági 
Dokumentációs Központ és a Wageningeni Mezőgazdasági Főiskola tagjai a kooperációs 
rendszernek.

A SALINFO-ba tömörült négy intézmény állománya: 30 200 kurrens folyóirat- 
cím, 980 200 könyv és kongresszusi kiadvány és 700 000 kutatási jelentés mikrofilmlapon.

A kooperáció a dokumentumok beszerzése, a disszertációk, kutatási jelentések 
es egyéb, ún. szürke irodalom beszerzése, az online szakirodalomkeresés, a profiljukba 
tartozó irodalom központi katalógusának -  tehát műszaki KK -  vezetése (kartonon, nem 
adatbázisban) és a könyvtárközi kölcsönzés területén működik. A négy könyvtárba napon
ta kb. 1800 kérés, illetve kérdés érkezik különböző formákban.

A meglátogatott intézmények

A Leideni Egjseterni Könyvtárat (Universiteitsbibliotheek Leiden) az egyetem ala
pítása után alig néhány évvel, 1587-ben -  tehát 400 éve — alapították. A híres középkori 
egyetemi könyvtár értékes állománya ma már meghaladja a 2 millió könyvtári egységet, 
amelyek között számtalan ősnyomtatvány, régi nyomtatvány és kézirat is található. Az 
egyetem már az 1970-es évek elején foglalkozni kezdett egy új könyvtár építésének a ter
vével, amely néhány év alatt valóra is vált. Hamar kiderült, hogy az első tervváltozat, 
amely egy 150 m magas kolosszust tervezett, nem illik a környezetbe. A díjnyertes terv 
alapján a Witte Singel csatorna partján, közel az Akadémiához, a botanikus kerthez, 
20 percnyire a városközponttól, az új egyetemi kari épületek mellett, azok környezetébe 
illő, kb. 15 m magas, háromszintes, sok kiszögelléssefi kiugróval, nagy üvegablakokkal, 
impozáns és megnyugtató épület valósult meg 1983-ban. Az épületet konvex és konkáv 
oszlopfők tartják, nemes burkolóanyagai — francia piros tégla és fa — jól kiegyenlítik a 
nyersbeton felületeket. Szimmetrikus megoldása három belső udvar köré fűzi fel a mun
kaszobákat, illetve az olvasótermeket. Alap területe meghaladja a 17 000 m2-t, illetve a 
88 000 m3-ti 7,20x7,20 m-es raszterben épült, előregyártott betonelemekből. Különösen 
elegáns megoldás a két acélszerkezeten nyugvó üvegkupola és a belül fával, kívül rézle
mezekkel borított harmadik kupola a belső udvarok felett. Az előcsarnokban és a felette, 
oldalt elhelyezett galérián nagyon sok zöld növény díszük. A galériáról, az I. emeleten 
nyílnak az olvasótermek, a II. emeleten a munkaszobák, amelyeknél személyenként 
12 m2-t vettek figyelembe. A könyvtárban panoráma-lift működik (hasonló a pesti Át
rium Hyatt szállóéhoz), az olvasók otthonosan mozognak, élvezik a szép környezetet. 
A könyvtár két pinceszintjén helyezték el a raktárakat, férőhelyük kb. 20—30 évre elég. 
Az olvasótermekben 700 férőhely van, de csak 150 000 kötetet helyeztek el szabadpol
con. Itt a központi könyvtárban ezek elsősorban a különböző nyelvek irodalmát, törté
nelmet, teológiát, művészetet, a jog- és társadalomtudományokat képviseük. E tudomány
ágak hallgatói a szomszédos épületekben tanulnak, így számukra az elhelyezés roppant 
előnyös. A könyvtár terve az, hogy amint más tudományágak is új kari épületekbe költöz
hetnek, azokhoz mindjárt megépítik a szaktudománynak megfelelő, modern könyvtárat 
is, és akkor majd megszűnnek a kisebb tanszéki könyvtárak. Visszatérve a főépületre, 
még meg kell jegyeznünk, hogy a tervező négy bejáratot tervezett, hogy a kari épületek-
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bői közvetlenül lehessen belépni a könyvtárba, de később ezeket a bejáratokat lezárták. 
A főbejárat mellett, a földszinten helyezték el a ruhatárat (érmével működő gardrób- 
szekrényekkel) és a kávézót. Ezután lehet belépni a könyvtári térbe és csak ugyanitt lehet 
távozni. Ez az ellenőrző pont, itt van a „recepció’5. Távozáskor keresztül kell menni az 
elektronikus biztonsági folyosón, amely azonnal jelez, ha az olvasó illetéktelenül, kiköl
csönzés nélkül vinne el egy könyvet. A könyvek gerincében elhelyezett biztonsági szál 
nem drága és egyetemi hallgatók pár hónap alatt behelyezték a könyvekbe. Drága viszont 
az érzékelő berendezés, a Knogo amerikai cég gyártmánya. A földszinten helyezték még 
el a katalógusokat, a referenszműveket, az információs ügyeletet, a másolókészülékeket, 
és itt történik a gépesített kölcsönzés regisztrálása. (Vonalkódétikettes, fényceruzás 
megoldást választottak, a régebbi könyvek etikettezése akkor történik, amikor kikölcsön- 
zi valaki, vagyis nem törekedtek arra, hogy a 2 milliós állományt egyszerre etikettezzék.)

A központi könyvtár gyarapítási kerete mintegy 2 millió Gulden, kb. 30 000 köte
tet szerez be és 11 000 folyóiratra fizet elő. A hálózatban működő könyvtárak ellátására 
1,5 millió Guldent juttat az egyetem. Az orvostudományi és természettudományi könyv
tárak részére a központi könyvtár rendeli meg a könyveket és feldolgozás után iuttatja 
el hozzájuk, a bölcsészet-, társadalom-, jogtudományi művek 95%-a a központi könyv
tárba kerül.

A Leideni Egyetemi Könyvtár egyik alapító tagja a PICÁ-nak. A PICA-rendszerrel 
való kooperáció, tehát a katalogizálási adatok beadása, illetve lehívása a rendszerből, 
a PICA szoftver adaptálása stb. évente csak 200 000 Guldenbe kerül, ami a gyarapítási 
költség 10%-a. A bibliográfiai leírást terminállal végzik, éves átlagban egy fő óránként 
négy könyvet tud katalogizálni a terminállal, de ha a leírandó dokumentumot a PICA 
adatbázisban megtalálja, lehívja, akkor a teljesítmény 10—50 mű óránként. A beérkező 
könyvek 80%-a megtalálható a rendszerben.

Az 1963 óta megjelent könyvek leírásai COM-mikrofilmlap katalógusban, 532 mik
rofilmlapon találhatók meg, ezekhez évente kétszer kiegészítést készítenek. A közel
múltban vezették be párhuzamosan az online katalógusok használatát, a terminálok keze
lését rövid használati utasítás mutatja be. Az olvasók az online katalógus használatát 
máris megkedvelték, könnyebben keresnek benne, mint a cédulakatalógusban.

A könyvtár 120 státuszán 160 munkatárs dolgozik (részben részmunkaidősök), 
közülük húszán szakreferensek, ők gondoskodnak a közel 1700 főnyi oktatószemély
zet és több, mint 17 000 hallgató szakirodalommal és információval való ellátásáról.

A Groningeni Egyetemi Könyvtár (Universiteitsbibliotheek Groningen) alapítá
sáról alig fél évvel az egyetem ünnepélyes megnyitása után, 1615 februárjában, a parla
ment határozott, és amelyet valahol ott helyeztek el, a ferencrendi kolostor épületében, 
ahová most az új könyvtárat építették. 1669-ben már kiadták a könyvtár nyomtatott 
katalógusát, de 1815-ig a hallgatók nem kölcsönözhettek. 1864-ben, a 250 éves jubileum 
évében új épületet avattak, ahová a könyvtár 40 000 kötettel költözött be. 1986-ban az 
egyetemi könyvtár állománya meghaladta az 1,8 millió egységet, amelyből 1 millió a köz
ponti könyvtárban nyert elhelyezést a 10 000 kurrens folyóirat, 1100 kézirat és 200 ős- 
nyomtatvány mellett. Természetesen az állomány növekedése összefüggésben állt a szá
zadok folyamán a hallgatói létszám emelkedésével. A 17. századi évi 70 hallgatóval szem
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ben 1986-ban már 17 000 hallgató tanult Groningenben. Egyre világosabbá vált, hogy a 
megnövekedett igényeket a meglévő épületben már nem lehet kielégíteni. Ezért hosszú 
előkészítő munka után a régi könyvtári épület mellé úgy sikerült felépíteni két ütemben 
az új komplexumot, hogy átköltözés után azonnal hozzáfogtak a régi lebontásához és a 
második ütemben ide épül tovább a könyvtár. Az új könyvtárat 1985-ben adták át, a má
sodik ütemben épülő kiegészítés 1988-ban lesz kész. Az épület 14 000 m2 hasznos terü
letet, összesen mintegy 20 000 m2, illetve 75 000 m3 beépített területet foglal el. A pince 
és a földszint tömörraktárai 2 millió kötetnek adnak helyet, a földszinten az előcsarnok
ban 850 ingyenes, önkiszolgáló ruhatári szekrényt helyeztek el, továbbá itt tárolhatják 
a dolgozók a kerékpárjukat, itt van a könyvkötészet, a postabontó stb. Az I. emeleten 
helyezték el a 18x50 m-es katalógustermet, a bibliográfiai apparátust a tájékoztatószol
gálattal, körülötte alakították ki a kölcsönzési nyilvántartást, az igazgatást, a feldolgo
zást, az online irodalomkutatást és a tankönyvgyűjteményt. A 11. emeleten a folyóirat
raktár és az olvasóterem, a nagy olvasóterem, a történettudományi és a művészettörté
neti szakolvasóterem, a III. emeleten az orvos-, a természet-, a jog- és a közgazdaságtu
dományi, valamint a műszaki olvasótermek kaptak helyet. A 240 m2-es biztonsági terü
leten helyezték el a régi értékes nyomtatványokat, köztük 200 ősnyomtatványt, térké
peket, kéziratokat. A IV. emeleten a filozófia, a teológia és a különböző nyelvek szak- 
irodalmát helyezték el a szakolvasótermekben. Az olvasótermek területe összesen 
4578 mz, 1500 olvasóhellyel. Ezen a legfelső szinten található még a büfé, az olvasói 
és a személyzeti kávézó, és egy óriási, zöld növényekkel díszített, ülőgarnitúrákkal beren
dezett tetőterasz, ahol szép időben a pihenés perceit tölthetik el a használók egy kávé 
mellett. A könyvtár előcsarnokában kiállításokat, az 50 személyes előadóteremben elő
adásokat rendeznek.

Az összes egyetemi könyvtár közül itt láttam a legmodernebb audiovizuális felsze
relést. Különleges segítséget nyújt a használóknak a 7 db Tulip PC és 3 db Olivetti M24 
PC IBM kompatibilis, nyomtatókkal ellátott számítógép. A személyi számítógépek hasz
nálata fél napra 5 Gulden, vagyis két villamosjegy ára, de ingyen használhatják a csak 
szövegszerkesztő számítógépeket, amelyekkel a hallgatók szívesebben készítik dolgoza
taikat, disszertációjukat, mint villanyírógéppel, holott az is rendelkezésükre áll több fül
kében. A könyvtár szoftvereket is kölcsönöz. Minden emeleten önkiszolgáló xerox-auto
maták működnek, csak a védett művekből készítik a könyvtárosok a másolatot. Termé
szetesen a mikortümekről, mikrofilmlapokról is készíthető xerox:másolat. Az olvasókat 
még azzal is „kényeztetik”, hogy dolgozófülkéket igényelhetnek, ahol több napon át 
dolgozhatnak a kikért dokumentumokkal.

1969-ben csatlakozott a könyvtár a PICA kooperatív katalógusrendszerhez, azóta 
folyik számítógéppel a katalogizálás. Eleinte még párhuzamosan szerkesztették a cédula- 
katalógusokat, 1981-ben ezt megszüntették, az azóta megjelent könyveket a COM-mik
rofilmlap katalógusok tárják fel; jelenleg már több, mint 250 000 leírást tartalmaznak. 
1984-ben megkezdték a retrospektív feldolgozást, egyelőre 1960-ig visszamenőleg (évi 
kb. 100 000 tétel). 1984 óta a könyvtár az egyetemi számítóközpontban elhelyezett 
saját nagy számítógépével (PDP 11/44) dolgozik, így 1986-tól kezdve — már az új épü
letben — az 1981 óta megjelent publikációk leírását az ún. OPC-ben, vagyis az online
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public catalogue-ban — terminál képernyőjére kivetítve — lehet keresni szerző, szerkesztő, 
cím, testület, kongresszus és tartalom szerint. Az online katalógusban való keresésnél 
az olvasó választhat a menürendszer és a parancsrendszer között: az elsőnél lépésről 
lépésre halad a keresésben, a másodiknál a keresést parancsokkal maga végzi. A terminál 
kezelése egyszerű, a melléje helyezett rövid tájékoztató eligazítja az olvasókat, akik ma 
már jobban szeretik ezt a katalógust, mint amit régen megszoktak, a keresés semmi prob
lémát nem okoz.

A kölcsönzés is automatizált, vonalkódé tike ttes. A raktárban a vertikálisan és ho
rizontálisan egyaránt működő szállítószalagon a könyvszállító kocsikat elektronikusan 
lehet működtetni, 10 állomásról vezérelni. A raktárban a kölcsönzési terminálon keresztül 
kért könyv azonosító adatait a raktárban a megfelelő állomás melletti nyomtató kinyom
tatja, a raktáros kikeresi a könyvet és szállítószalagon felküldi. A kijáratnál és a vészki
járatoknál Knogo-féle elektronikus jelzőberendezés figyelmeztet, ha az olvasó illetékte
lenül j kölcsönzés, vagyis a vonalkód olvasóceruzával való áthúzása nélkül akaija a könyvet 
kivinni. A könyv útja a megrendeléstől a kölcsönzésig automatizált, a legmodernebb 
technikai megoldásokkal. A könyvtár nemcsak nagyszerű felszerelésével, hanem „olvasó
barát” nyitva tartásával is kitűnik. Minden nap reggel fél kilenctől este 10 óráig, illetve 
pénteken este fél 6-ig tart nyitva. Az olvasótermek szombaton 10-17 és vasárnap 12-16 
óra között is használhatók és kölcsönözni is lehet szombaton 12—12.30-ig.

Az egyetemi könyvtári rendszer még kétlépcsős, vagyis a hálózathoz 95 tanszéki, 
intézeti könyvtár tartozik, s ezek mintegy 40 épületben működnek. Közülük 10-15 
kb. 40 ezer kötetes állománnyal rendelkezik, a többinek azonban nincs nagy állománya. 
A központi könyvtár 4—5 szakgyűjteményt már átadott az intézeteknek, s itt is az a tá
volabbi cél, hogy az egyetem állományát a központi könyvtáron kívül néhány, maximum 
20, ún. részkönyvtárba koncentrálják. Ezek nagy része a campuson kerülne kialakításra, 
mivel a központi könyvtár egyes szakolvasótermei bizonyos témákban már betöltik a rész
könyvtári funkciókat is.

A könyvtár a jövő feladatának tekinti, hogy kiépítse a tanszéki könyvtárakkal a 
lokális hálózatot, amely a már említett, automatizált munkafolyamatokkal lehetővé te
szi, hogy a karokon bárhol elhelyezett terminálokról kapcsolatot teremtsenek és pl. az 
online katalógusból lekérdezhessenek. Az adatátvitelnek már van is konkrét példája, 
egyik mozgássérült dolgozójuk otthon, a saját terminálján készíti a dokumentumleírá
sokat és így teljes értékű munkát tud végezni.

A könyvtár az online számítógépes irodalomkutatás alkalmazásában is élen jár. 
Érdekes, hogy a költségeket nem egyformán fedezik. Egyes karok, pl. a természettudo
mányi, az orvosi, év elején nagy összeget fizetnek be a könyvtárnak és ameddig a kon
tingens tart, a hallgatók ingyen igénybe vehetik az online keresést. Más karok, amelyek 
nem fizetnek a hallgatókért, azoknak a könyvtár kedvezményesen számol, vagyis csak kb. 
100 Guldent keresésenként. Az egyetem dolgozói a kérdést megfogalmazó kérőlapon fel
tüntetik, milyen csekkszámlaszámra (tanszéki) terheljék rá a költséget.

Utrechti Egyetemi Könyvtár (Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht). Az egye
tem a hallgatók létszámát tekintve Hollandiában a legnagyobb: már több mint 22 000 
hallgatót oktat. Az egyetemi könyvtár 1820 óta működik Bonaparte Lajos király volt 
palotájában. Története 400 évre nyúlik vissza.
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A könyvtárat 1584-ben alapították, akkor a Janskerk templom épületében az akko
ri városi könyvtárnak 380 kódex mellett 200 nyomtatott könyve volt. Később, az 1634- 
ben alapított egyetemhez csatolták, s 1670-ben állománya már 6100 könyv mellett 460 
kéziratot számlált. A palotaépületben az utóbbi években némi átalakítást végeztek és egy 
modern üveges ele épületet emeltek, ide került a bejárat, az előcsarnok, a katalógusok, 
a xerox-másolók, bibliográfiai segédkönyvek és az igazgatási szárny. A régi bálteremben 
alakították ki a 18 000 polcfolyóméteres folyóiratraktárt. Az egyetemen 1975-ben még 
144 tanszéki, intézeti könyvtár működött, most 7 kar van és a tanszéki könyvtárakat 
a szakterületeknek megfelelő 12 részkönyvtárba kívánják összevonni. Főként a campuson, 
az új épületekben elhelyezett karok mellett akarják az űj részkönyvtárakat kialakítani.

A központi könyvtárban kb. 2 millió, a hálózatban kb. ugyanennyi az állomány. 
A gyűjtemény értékes része a mintegy 60 000 kötet 15—18. századi könyv, és a kb. 900 ős
nyomtatvány. A kurrens folyóiratok száma 18 000, és több ezer az av dokumentumok, 
mikrofilmek, mágnesszalagok, számítógépes diszkek száma.

A központi könyvtár évi beszerzése 10000 kötet könyv körül van és a tanszéki 
rendelések is ide futnak be. A szerzeményezés, a feldolgozás itt történik, számítógép 
segítségével.

Saját számítóközpontjukban 1982 óta két Geac 8000 berendezés működik, me
lyek minimális memóriája 160 MB, maximális 4740 MB. A GLIS (Geac Library Informa
tion System -  Geac Könyvtári Információs Rendszer) komplex, integrált rendszer, a 
szoftvereket a könyvtár igényeinek megfelelően dolgozták ki a következőkre: rendelés, 
beszerzés, katalogizálás, online katalógus, kölcsönzés, statisztika, hálózat, helyi infor
máció.

A rendszert 250 000 dollárért vették meg, hardverrel, szoftverrel együtt. Az évi 
számítógépes költségekre a költségvetés másfél százalékát költik. Jelenleg 200 terminál
lal (Geac 230 tip.) dolgoznak az egyetem területén a könyvtárakban. A régióban a köz- 
művelődési könyvtári hálózatban 35 könyvtár ugyanezt a kanadai Geac rendszert alkal
mazza, így azok is jól tudják az egyetemi könyvtár állományát használni. Rövidesen 300 
terminál lesz az egyetemen a könyvtárakban, sőt az a cél, hogy az oktatószemélyzet más 
célra használt személyi számítógépét is be lehessen majd kapcsolni a rendszerbe és így a 
tanszéki íróasztaltól is lekérdezhető lesz az irodalom az online katalógusból. Az online 
katalogizálás UK MARC formátummal történik.

Évi 100 000 könyvet 20 munkatárs katalogizál, ennek 40%-a rekatalogizálás, 
amelyhez a karok is adnak pénzt.

A katalógusok itt is háromfélék: a régi cédulakatalógusok, amelyeket itt is kis kö
tetekbe kötnek össze (10 000 kötetbe!), a mikrofilmlap katalógusok, amelyek 130 pél
dányban készülnek és kerülnek szétosztásra az egyetemen, olvasását igen jó készülékek 
biztosítják, az 1982 óta beérkezett művekről pedig már a GLIS rendszerrel készült és 
lekérdezhető online katalógust használják, melyhez 12 terminált helyeztek el a ka
talógusteremben. A COM-mikrofilmlap katalógusok 900 000 mű leírását tartalmazzák, 
de mivel a 130 példányban való előállítás évi kumulációja nagyon drága, rövidesen beszün
tetik, lezárják.
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A katalógusteremben a tájékoztatást felváltva végzi a könyvtár 20, különböző 
osztályokon dolgozó munkatársa, annak érdekében, hogy jobban megismerjék a haszná
lók igényeit és ne legyenek elzárva az olvasóktól. A könyvtárnak 30 000 beiratkozott 
olvasója van, a gépesítéssel 3 belső munkatárs foglalkozik, akik nem számítástechnikusok, 
de együtt nőttek fel a rendszerrel, pl. a kölcsönzési programot egyikük írta. Az automa
tizált, vonalkódetikettes, fényceruzás kölcsönzés itt is sok mechanikus munkát vált ki.

A munka társak száma a részidősökkel együtt 150, akik közül 12 szakreferens 
fél időben a központi könyvtárban, fél időben a részkönyvtárban, illetve tanszéki könyv
tárban dolgozik, előszerzeményez a részkönyvtáraknak is, a megtekintés után kiválasztja 
a beszerzendő könyveket, megállapítja a szakrendet és telefonon történt egyeztetés után 
ellátja az online szakirodalomkeresést. A könyvtár ezt a szolgáltatást 1972-ben vezette 
be, évi 100 000 Gulden a bevétele, pedig 250 Guldenig a hallgatók részére ingyen végzik 
az irodalomkeresést. A keresések száma évi 800 körül mozog. Itt érdekes megoldás: 
a „rabszolga terminálnál” a kérdező ül például a kórházi könyvtárban, s az előzőleg már 
egyeztetett és kidolgozott stratégia alapján a lekérdezésnél interaktív módon kommuni
kálnak egymással a központi könyvtárban ülő, közvetítő kollégával. Az olvasótermek 
este 11 óráig tartanak nyitva.

A z Amszterdami Szabad Egyetem Könyvtára (Universiteitsbibliotheek Vrije Uni- 
versiteit Amsterdam) 20 éve költözött ki az űj campusra. Az egyetem főépülete 15 szin
tes, nyersbeton toronyépület, a könyvtár a földszint egy részét és felette még két eme
letet foglal el. Az egyetemi karokon oktatott szaktudományok -  alfa, béta, gamma- és 
orvostudományok — részére ún. részkönyvtárak működnek. Az alfatudományok a köz
gazdaság-, a jog-, a történet-, a nyelvtudományt, valamint a filozófiát és a hittudományt 
foglalják magukba. A bétatudományok a mi terminológiánk szerint a természettudomá
nyi karok profiljának felelnek meg, a gammatudományok szociológiával, pszichológiá
val, pedagógiával foglalkoznak. Ezek közül a legtöbbet az egyetemi könyvtári szintek fe
lett a 3—14. emeleten rendezték be. Minden emeleten a részkönyvtár a kar, illetve szak 
szemináriumi és oktatótermeihez, az olvasóterem pedig a háromszintes könyvraktárhoz 
kapcsolódik. A részkönyvtárak — akárcsak a központi könyvtár -  állományát zömében 
szabadpolcos olvasótermekben szolgálják ki, általában reggel 9 órától este 5-ig, 6-ig, az 
általános olvasóteremben este 11-ig.

A gammatudományok könyvtárainak nagy része még mindig a belvárosi régi épület
ben működik, szintén szoros közelségben a tantermekkel.

Az egyetemi könyvtár egységes integrált egész. A hálózatot az említett tudomány
ágak 20 részkönyvtára, valamint az orvostudományi klinikák és karok szétszórtsága miatt 
7 helyen működő orvosi könyvtárak alkotják. A könyvtári hálózat a külső felhasználó
kon kívül 650 főnyi oktatószemélyzetet és 13 000 hallgatót szolgál. A munkatársak szá
ma 105, de sok a részmunkaidős, ugyanis a családos nők többsége csak 4—6 órát dolgo
zik. Egyetlen költségvetésből gazdálkodnak. Az évi dokumentumbeszerzés és feldolgo
zás 32 000 kötet. Húsz egyetemet végzett szakreferens dolgozik a könyvtárban, akik a 
20 részkönyvtár profiljának megfelelő szakirodalmat gondozzák az előszerzeményezéstől 
a beszerzésen át a szakozásig, a saját pénzkeret ésszerű felhasználásáig figyelemmel kí
sérik szakterületüket. Az állomány kb. 1 millió kötet, ebből 600 000 címet már bevit
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tek az adatbázisba, éspedig úgy, hogy egy ezzel foglalkozó céget megbíztak a munkával, 
s a gyakorlott adatrögzítők a cédulakatalógus kartonjairól vitték be az adatokat a rend
szerbe, s így alig egy év alatt elkészültek a munkával. Erről a feldolgozott állományról 
190 mikrofilmlapból álló COM-mikrofílmlap katalógust állított elő a cég betűrend, il
letve szak szerint, melyhez évente többször supplementumot készítenek.

1986 szeptemberében úgy döntött az egyetem vezetése, hogy r szerintük legmo
dernebb (és talán legdrágább) amerikai számítógépes rendszert, a Computer Library Ser
vices Internationalt (CLSI) veszi meg a hardverrel és a több modulból álló szoftverrel 
együtt, mintegy 1 millió dollárért, amelyből a szoftver mintegy 200 000 $ volt.

A CLSI rendszer a DATALINK telekommunikációs szoftver elnevezést viseli. 
Olyan komplex rendszer, amellyel megvalósítható az egyszeri feldolgozás, többszöri 
felhasználás elve, s amely egyetlen adatbázisban tartja nyilván a következő munkafolya
matokban születő adatokat: beszerzés és az azzal kapcsolatos mindenfajta adat nyilván
tartása (szállító, kiadó, felhasználási mérleg, számlák, statisztikák stb.); periodikumok, 
sorozatok nyilvántartása; katalogizálás (MARC II. formátum szerint), a katalogizálási 
modult kiegészíti az ASCII program, amely összesen 256 extra jellel és betűvel (pl. 'á, ö, 
á) egészíti ki a dokumentumleírási programot; online katalógusok használata (az adatbá
zisban szereplő rekordok bármikor menüvezérléssel különböző szempontok szerint le
hívhatók a Public Access Catalogban = РАС); kölcsönzési rendszer (nyilvántartás, lejárat, 
felszólítás, előjegyzés vonalkódtechnikával); egyéb könyvtári munkák.

A központi számítógépet az egyetemi könyvtárban helyezik el, a terminálokat há
lózatba kapcsolják. A könyvtár munkaállomásain mintegy 50, az olvasói katalógusokhoz 
és az olvasótermekben mintegy 80 terminált helyeznek el. Ezen kívül a részkönyvtárakat 
is megfelelő számú terminállal szerelik fel. A rendszer lényege, hogy az egyetemi tanszé
kek minden termináljáról, sőt a másik amszterdami egyetem termináljairól is lehívhatók 
lesznek az egész állományról készült adatok. Az olvasónak tehát még a könyvtárba sem 
kell mennie, hogy ott az online katalógusban a terminálon megnézze, megvan-e egy könyv 
a rendszerben, mert az íróasztalán álló terminálról is felteheti az adatbázisnak a kérdést, 
és azonnal meg is kapja a választ. A rendszer bevezetése után rövid ideig még vezetik, 
majd megszüntetik a cédula- és a mikrofilmlap katalógust.

Az egyetemi könyvtár még jó néhány különgyűjteménnyel is rendelkezik, többek 
között 12 000 régi nyomtatvánnyal és kézirattal, 25 000 db térképpel és 2000 atlasszal, 
szisztematikusan rendezett személyi dokumentációval, melyet bel- és külföldi napilapok
ból állítanak össze mikroformában. A médiatéka audiovizuális programokat, videoszala
gokat gyűjt és katalógusában más egyetemek és főiskolák av állományát is feltünteti.

A Delfti Műszaki Egyetem Könyvtárának (Bibliotheek Technische Hogeschool 
Delft) alapítási éve 1842. Hallgatóinak létszáma 11 000, az épület -  stílusát és korát 
tekintve -  hasonló a Budapesti Műszaki Egyetemhez. A központi könyvtár a központi 
épületben nyert elhelyezést. Állománya 500 000 kutatási jelentés mikrofilmlapon, 
650 000 kötet könyv és folyóirat. Az utóbbi állomány a raktárban van elhelyezve, nincs 
hely szabadpolcos állomány részére. Helyhiánnyal küszködnek, az állományt nem tudják 
szabadpolcra helyezni. Az épülettel szemben, az udvaron egy modul épületben rendeztek 
be egy külső raktárt.
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A könyvtár 1978-ban saját központi számítógépet vásárolt: IBM 4361-es típust. 
Negyven terminállal, nyomtatókkal együtt 1,5 millió Guldent fizettek érte, s még a kar
bantartásáért is évente fizetni kell egy bizonyos összeget. Az egyetemi könyvtárak részére 
Dortmundban és Leuvenben kifejlesztett DOBIS/LIBIS (Dortmund/Leuven Library Sys
tem) elnevezésű könyvtári rendszert vették meg. Holland rövidítés szerint AUBID (Auto
matisch Bibliotheek Informatie System Delft -  Delfti Automatikus Könyvtári Informá
ciós Rendszer) néven fut, A rendszer kiépítésével eddig lassan haladtak, egyelőre még 
csak a kezdeti szakasznál tartanak. Az online katalógust ez évben akarják bevezetni. 
A kölcsönzés viszont már jól működik. Érdekes a folyamat: most még az olvasó csak a 
cédulakatalógusból tud informálódni, a könyv 8-jegyű raktári számát, amely egyúttal 
a vonalkód száma is, bebillentyűzi a terminálba, a terminál kijelzi, hogy hányas ablak
nál hány perc múlva kapja meg a könyvet. A raktárban nincs terminál, csak nyomtató, 
amely a számítógép parancsára kinyomtat egy slipet a könyv raktári számával. Ha a rak
táros megtalálta a könyvet, abba beleteszi a slipet és csúszdán a kölcsönzésbe küldi. Itt 
a szokásos vonalkód-áthúzással megtörténik a kölcsönzés.

A könyvtár évi könyvbeszerzése kb. 15 000 kötet könyv és 10-11 000 folyóirat. 
Jelenleg — mint említettem — még hagyományos katalógusok vannak: betűrendes, szisz- 
tematikus (43 nagy csoport) és tárgyszó szerinti. Utóbbit 1929 óta vezetik és oly sok 
tárgyszót tartalmaz, hogy számítógéppel a tárgyszavak listáját rendszeresen kinyomtatják 
és így megkönnyítik a keresést, mind a tárgyszó, mind a szisztematikus katalógusban.

Az utóbbi két évben azon fáradoznak, hogy a számítógépes katalogizálás és online 
katalógus bevezetéséhez megfelelő konkordancialistákat készítsenek. A 15 holland tu
dományos könyvtárban 9-féle szakrendszert alkalmaznak, beleértve az ETO-t is. Az ada
tok bevitele előtt finomítani akarják a szakrendszert. A Nemzetközi Fordítási Központ 
(International Translations Centre) is a könyvtárban működik, de önálló szervként. 
900 000 fordítást őriz, de maga nem végez fordítást. A „World Transindex” c. kiadvány
ból és annak adatbázisából nyújt tájékoztatást.

A különböző adatbázisokból az online irodalomkutatás nagyon jól kiépített szol
gáltatás a könyvtárban. 1985-ben 1108 keresést 550 óra alatt teljesítettek. Az online 
keresés alapján szükséges irodalmat azonnal, terminálon lehet igényelni a Dialorder szol
gáltatáson keresztül a Dialógtól DELFTLIB kóddal. A másolatok légipostán érkeznek.

A nyitva tartási idők itt is késő estig biztosítják az olvasók kiszolgálását: 9—17 és 
19—21.30 óráig, szombaton 10-12.30-ig. Az olvasóterem nagyon kicsi, és mindössze 600 
referensz művet tudtak elhelyezni a polcokon. A folyóirat-olvasóteremben 4000 kurrens 
folyóirat számai találhatók meg.

Három másolóberendezést használhatnak az olvasók, az ár 0,25 Dfl oldalanként. 
Ha a könyvtár készíti a xerox-másolatot, akkor 0,40-et, a mikrofilmeknél felvételenként 
0,15 Dfl-t számolnak. A 48 oldal felvételt tartalmazó mikrofilmlap ára 2,25 Dfl. 25 nyel
ven lehet nyelvi kazettákból tanulni, óránként 0,50 Dfl-ért. Ugyanennyit kell fizetni az 
írógép használatáért. Az összegek jelképesek (kb. 1 zsemlye ára).

A könyvtár nagy könyvtárközi kölcsönzési forgalmat bonyolít le, de nem ingyen. 
A havonta megjelenő új szerzemények jegyzékének előfizetési ára 3 0 ,-  Dfl, a hallgatók
nak 5 Dfl.
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A munkatársak száma 144, Ez a viszonylag magas szám valószínűleg még a számí
tógépesítés tervezési szakasza miatt indokolt, az automatizálás viszonylagos kezdetleges
sége miatt itt még nem lehet felszabaduló munkaerőről beszélni.

összegzés — kitekintés

A fentiekben ismertetett egyetemi könyvtárakon kívül lehetőségem nyűt a hágai 
Királyi Könyvtár, az amszterdami Akadémiai Könyvtár és a rotterdami Városi Könyvtár 
meglátogatására is, így elég sok vetületben ismerhettem meg a holland könyvtárügyet.

összefoglalva tapasztalataimat, s összehasonlítva azokat az Ausztriában, Finnor
szágban és az NSZK egyes tartományaiban látottakkal, meg kell állapítani, hogy Hollan
dia könyvtárügye nagyon fejlett, technikailag magas színvonalon áll.

A holland új egyetemi könyvtárépületek, berendezéseik, technikai felszereltségük 
— és ez nemcsak a könyvtári munkafolyamatok számítógépes hátterére vonatkozik, ha
nem az olvasók kiszolgálását szolgáló különféle berendezésekre is — a legkorszerűbbek 
közé tartozik Európában. A munkaszervezéssel -  például a szakreferensi rendszer —, 
a munkafolyamatok gépesítésével megsokszorozódott a könyvtárak feldolgozási, kölcsön
zési stb. teljesítménye.

A legfontosabb külföldi tapasztalataim egyike, hogy az egyetemi könyvtárak szer
vezetére vonatkozóan az egyes országok felsőoktatási törvényei előírásokat tartalmaz
nak, amelyek meghatározzák az egyetemi könyvtár helyét és szerepét az egyetemen be
lül és az országos információs rendszerben. A másik, hogy országos tervek készültek a 
számítástechnikai koncepció kialakítására minisztériumi szinten, vagy kifejezetten erre 
a célra hoztak létre országos szintű, 5—10 főből álló bizottságot. Könyvtárosok és számí
tástechnikus szakemberek kaptak megbízást a külföldi számítástechnikai piac kínálatának 
feltérképezésére, az optimális hardver és szoftver tanulmányozására, kiválasztására, to
vábbá ajánlások kidolgozására.

A külföldi megoldások azt is példázzák, hogy egységes koncepció kialakítása, 
néhány -  legjobbnak tartott — rendszer kiválasztása, azok egységes alkalmazása a könyv
tárakban, hozza meg azt az eredményt, hogy egy-egy rendszert csak egyszer kell meg
venni drágán, a következő könyvtár már olcsóbban kapja, illetve a saját fejlesztésű szoft
verek esetében (pl. az ausztriai GRIBS kölcsönzési rendszernél) az egyik egyetemi könyv
tár kidolgozza, a többi pedig átveszi, legfeljebb adaptálja saját szükségleteihez.

Közösen kidolgozott országos fejlesztési koncepció és együttműködés a záloga 
a könyvtárak további eredményeinek!
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