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SW ETS & ZEITLIN G ER  -  HÍD A  K IADÓ K  É S A  K Ö N Y V T Á R A K

KÖZÖTT

ANNE BEIN

Szorosan kapcsolódik a konferencia témájához (a könyvtárak szerepe az informá
ciócserében) egy sajátos információs szervezet, a beszerzési ügynökség tevékenysége, 
amely különösen a könyvtárak állománygyarapítását kívánja segíteni. Az ügynökség leg
nagyobb része a folyóiratok és sorozatok beszerzésére összpontosított, ugyanis a könyv
tári költségvetések átlagosan 60-80  százalékát folyóiratok beszerzésére fordítják. (Az 
angol—amerikai nyelvterületen nem is folyóiratokról és sorozatokról beszélnek, hanem 
az összefoglaló „serials” elnevezést használják.) A hármas üzleti kapcsolatban (Kiadó — 
Ügynökség — Könyvtár) az ügynökség közvetítő szerepet tölt be a könyvtár és a kiadók 
között. Magyarországon ez idő szerint ez a kapcsolat így fest:

Kiadó -  Kultúra Külkereskedelmi V. — Könyvtár, vagy 

Kiadó — Ügynökség — Kultúra Külkereskedelmi V. — Könyvtár

Folyóiratok

A kutatók számára a folyóiratok a legfontosabb és a legnaprakészebb tájékozódási 
eszközt jelentik; mindennapi munkaeszközei a tudományos információnak. A folyóira
tokat mindenütt használják, olvassák: munkába menet, a hivatalban, az ágyban stb. A 
folyóiratok a könyvtárakon keresztül hozzáférhetők, ám maguk a folyóiratok nem ingye
nesek. Áruk csillagászati magasságokat, néhány száz dollárt is elérhet. Az első folyóiratok 
a 17. század második felében jelentek meg. A 18. század elején már 100 folyóirat volt; 
1900-ban már 10 000. A mai becslések nagyon elütnek egymástól: 70 000-től (a British 
Library listája) 1,5 millió címig (Schmüser) teijednek. A természettudományok és az or
vostudomány területén legalább 40 000 folyóirat létezik. Az Ulrichs International Perio
dicals Directory kb. 100 000 folyóiratot regisztrál. A nyugat-berUni folyóiratbankban 
kb. 415 000 tétel található (ZfBB 33/86).

A Swets & Zeitlinger cég (S & Z) adatbankja kb. 100 000 folyóiratot tartalmaz. 
Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy ebbe az adatbankba csupán azok a tételek van
nak betáplálva, amelyre aktív előfizetők vannak, vagy voltak az utóbbi években. Évente 
kb. 3000 új folyóirattal és kb. 1000 megszűnéssel lehet számolni. Az S & Z cég kb. 1100 
új folyóiratot vezet be évente adatbankjába.
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Maguk a folyóiratok mindjobban szakosodnak az állandóan fejlődő specializálódás 
következtében és mind kisebb példányszámban jelennek meg. A kisebb példányszám auto
matikusan magasabb árakat eredményez, miután a költségek kevésbé oszlanak meg.

Kiadók

Hány van belőlük? Miben különböznek egymástól? Végül is mindenki lehet kiadó. 
Intézmények, magánszemélyek, egyetemek, kormányszervek és természetesen nem feled
kezhetünk meg a „hivatásos” kiadókról sem.

A természetudományi kiadványok esetében az irányvonal teljesen egyértelműen a 
nagy kiadók felé vezet (Elsevier, Kluuwer, Pergamon, Academic Press, Spinger stb.). 
Némely kiadó csak marketing és terjesztő tevékenységet folytat s számos kiadó a tényleges 
terjesztés céljára kisebb szakosított cégeket vesz igénybe. Sajnos a végső megrendelő szem
pontjából ez nem mindig jár pozitív eredménnyel, mivel ezek az elhatárolások és a föld
rajzi korlátok gyakran egymástól eltérő árakat vagy szállítási zűrzavart eredményeznek. 
Erről a témáról külön szemináriumot lehetne tartani.

A társadalomtudományok és szellemtudományok területén a folyóiratok eléggé 
vontatottan jelennek meg, áruk alacsony, előállítási költségeik stabilak, kevésbé teqe- 
delmesek és gyakran nem a nagy kiadóvállalatok gondozásában jelennek meg. A természet- 
tudományok, az orvostudomány és a műszaki tudományok területén a folyóiratok jellem
zői: aktualitás, magasabb ár (a színes ábrák, táblázatok stb. következtében növekszenek az 
előállítási költségek), növekvő terjedelem, nagy kiadóvállalatok.

Ügynökségek

Az előbbiek már utalnak arra, hogy mi a voltaképpeni jelentőségük az ügynöksé
geknek a könyvtárak és kiadók szempontjából. Mik is tulajdonképpen ezek az ügynöksé
gek (Agenturen, subscription agencies)? Az ilyen cégek 1876-ban tűntek fel az USA-ban 
a Stechtert ügynökséggel, (Párizsban, Londonban és Lipcsében lerakattál), valamint 
Európában a Lemcke és Buchner cég (az USA-ban lerakattál). 1987-ben már 5 cég mű
ködik az USA-ban. A nagy nemzetközi folyóirat-ügynökségek túlnyomóan hagyomá
nyos könyvüzletekből fejlődtek ki, mint például B. FAXON, DAWSON vagy a S &Z is. 
Mennyi a számuk jelenleg? Talán 400 és 1600 között ingadozik. Ezeknek az ügynöksé
geknek azonban pusztán egy töredéke képes nemzetközi és átfogó szolgáltatást nyújtani. 
Az ügynökségek fontosságát érzékelteti, hogy egy felmérés szerint az Egyesült Államok
ban 1850 könyvtárból 95% veszi igénybe egy vagy több ügynökség szolgálatait, a Nagy- 
Britanniában is a vizsgált könyvtárak 70%-a.

Az ügynökségek időközben egyenjogú partnereivé váltak a kiadóvállalatoknak és 
a könyvtáraknak. Ezt bizonyítja két csoportosulás is: az UK—Serials Goup és a NASIG 
az USA-ban. Mindkettőben képviselve vannak a könyvtárosok, a kiadók és utoljára, de 
nem utolsó sorban az ügynökségek. E csoportoknak az a célja, hogy előmozdítsák az egy
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más közötti megértést, hogy jelezzék a kölcsönös igényeket, informálják egymást a fejlő
désről, kiküszöböljék a nehézségeket, s a könyvtári munkának megfelelő szabványokat 
alkalmazzanak. Eltérően a könyvüzletektől vagy az export- és importvállalatoktól (mint 
például a KULTÚRA), az ügynökségek majdnem kizárólag a könyvtárakat célozzák meg a 
folyóiratokkal (serials) és egyéb szolgáltatásaikkal. Az ügynökségek tevékenységét ma már 
nem lehet egyszerűen a „venni” és „eladni” fogalmakkal jelölni. Az ügynökségnek közve
títő szerepe van a kiadók ezrei és a sok ezer könyvtár között, továbbá megbízás alapján 
könyvtári munkák elvégzését is elvállalja, s a folyóiratok, valamint a beszerzés területén 
igen jártas információs szakértő. Egy jó ügynökség az egyedi könyvtár igényei szerint 
dolgozik.

A Swets és Zeitlinger ügynökség

Az S & Z 86 éve működik. A céget 1901. október 7-én alapította Amszterdamban 
Adrian Swets és Heinrich Zeitlinger. A Swets család eredetileg Csehszlovákiából, Zeitlin- 
gerék Ausztriából jöttek. A könyvüzlet kezdettől fogva antikvár és új tudományos folyó
iratokkal és könyvekkel foglalkozott. A könyvtárak már igen korán a vevőkör súlypontját 
képezték. A cég igen hamar nemzetközi méretekben is kiépítette magát.

Az Indonéziából, Afrikából, Dél- és Észak-Amerikából valamint a Távol-Keletről 
jelentkező új vevők legnagyobbrészt máig megmaradtak és régi vevőkké váltak. A közeli 
piacokat sem hanyagolták el és nemsokára egész Európában kiépültek a kapcsolatok a 
vevőkkel. Heinrich Zeitlinger később visszavonult az üzlettől, de a cég az iránta való tisz
teletből megtartotta nevét továbbra is.

A S & Z ügynökség öt tartópilléren nyugszik. Jelenleg kb. 2,5 millió kötettel ren
delkezik, mint Európa legnagyobb antikváriuma (1. pillér). Ez a részleg a háború után 
különösen az új egyetemek alapításában és a fennálló hiányok pótlásában játszott fontos 
szerepet. Az eredetileg vállalt feladatok mellett sor került akifogyott folyóiratévfolyamok 
reprint kiadására is. Nagyon sokan nem tudják, hogy S & Z egyike Hollandia legfontosabb 
kiadóinak, a pszichológia területén (2. pillér). Többek között a Psychology Today holland 
kiadását ő jelenteti meg. A cég alapítója már korábban észrevette, hogy az Egyesült Álla
mokban nagyon elterjedtek a pszichológiai tesztek és ennek nyomán elhatározta egy ilyen 
teszt-részleg felállítását (3. pillér). A cég politikája igen rugalmas, állandóan figyeli az új 
fejlődési irányzatokat. így már idejében felismerte a mikrofilmlapok és mikrofilmek 
jelentőségét, s következésképpen kiépítette mikro-média részlegét is (4. pillér). Legna
gyobb részlege azonban továbbra is az előfizetési szolgálat maradt (5. pillér). A vállalat 
központja közvetlenül a tulipánokról világhírű Keukenhof szomszédságában, Lisse-ben 
van. Több mint 200, több mint 20 nemzetiségű munkatárs dolgozik itt. Ez igen előnyös 
különösen a vevőszolgálat és a kiadói kapcsolatok szempontjából. Nagyon megbecsülik a 
tapasztalt munkatársakat, mert a feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek a kiadói és a 
könyvtári, valamint egyéb szakterületeken (például üzemgazdaságban) jártas munkatársak.

Hollandia aránylag kis ország, ezért lakosainál már hagyomány, hogy a határokon 
túlra tekintsenek. így viszonylag korán alakultak meg az S & Z külföldi leányvállalatai
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az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Brazíliában, Franciaországban, Svédország
ban, Japánban és a Német Szövetségi Köztársaságban. Frankfurt, Oxford, Párizs és Berlin 
már online kapcsolatban vannak a holland anyavállalattal; Tokió a jövőben kapcsolódik 
hozzá műholdon keresztül. A folyóirat ügynökségek területén az S & Z már rég megtörte 
az angol-amerikai monopóliumot és kezdettől fogva az európai megközelítést érvényesí
tette.

Miért érdemes igénybe venni az S & Z ügynökséget?

Az ügynökség az a speciális szervezet, mely tehermentesíti a nagy és kis könyvtára
kat a súlyos adminisztratív terhektől, jó, megbízható módszerekkel és szolgáltatásaival 
beszerzi a világ minden részéből, igen kedvező feltételek mellett, a folyóiratokat és soroza
tokat. Ebben a tekintetben egyfajta állomásként működik.

Ezért kell érvényes és pontos adatokat nyilvántartania, az árakat és a bibliográfiai 
információkat naprakészen regisztrálnia, a rendeléseket és az előfizetési megújításokat, 
a reklamációkat és a lerendeléseket azonnal elintéznie, a számlákat pontosan és a kérések
nek megfelelően kiállítania. Rendelkeznie kell egy hatékony információs rendszerrel, 
mely tartalmazza a bibliográfiai változásokat, az új címeket és a saját előfizetések helyze
tét. A fennakadások elkerülése végett katalógusokat kell összeállítania, próbafüzeteket 
rendelnie, a kiadók számláit postafordultával és a legkülönfélébb valutanemekben kifi
zetnie. Felkérésre könyvtári feladatokat kell átvennie, a kiadókra és feltételeikre vonat
kozó pontos ismeretekkel kell rendelkeznie, a pénzügyi elszámoláshoz a megfelelő bizony
latokat kell kiállítania. Szüksége van egy tartalékállományra másodpéldányokból és egy 
önálló számítógépes rendszerre.

Az S & Z szolgáltatásai

A folyóiratelőfizetéseknél a következő szempontokra van figyelemmel az ügynökség:

— a cím naptári év vagy kötet szerint rendelendő?
— a következő vagy a legutolsó füzettel indul az előfizetés?
— a befizetés időpontjától kezd járni a folyóirat?
— hol kell megrendelni?
— milyen pénznemben fizetendő?
— folytatólagos vagy egy évre szóló rendelés?
— több sorozata van-e a folyóiratnak?
— mellékletekkel vagy nélkülük jelenik meg?
— előre fizetendő? stb.

Elasonlóan számos szempont adódik a folyamatos előfizetéseknél, a megújítások
nál, a reklamációknál és a le rendeléseknél.
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A reklamáció mindig is érzékeny probléma volt és az is marad, hiszen a könyvtár 
azt szeretné, hogy az évfolyam komplett legyen. (Különösen az egyesült államokbeli fo
lyóiratokat kell gyakran reklamálni, ráadásul ezek hamar ki is fogynak.) Az S & Z évente 
tízezer reklamációt intéz; 20%-ukat azonnal és térítésmentesen a saját másodpéldány
bankjából elégíti ki. Ez a másodpéldány-bank jelenleg kb. 120 000 számot tartalmaz az 
utóbbi két évből. Az S & Z ügyfeleinek pénzt és munkaidőt takarít meg és ráadásul kü
lönleges szolgáltatásokat és információkat is nyújt nekik. Az csak természetes, hogy 38- 
féle fizetőeszközben tud elszámolni és a könyvtárak mindenkori szükségleteinek meg
felelően különböző számlatípusokkal szolgál. Mindez számítógép nélkül lehetetlen volna, 
bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy éppen a beszerzés automatizálható a legnehezebben.

Az S & Z már az 50-es évek végén lyukkártyákkal dolgozott, ma pedig egy integrált 
folyóiratügykezelési rendszerrel rendelkezik. Közel minden adat a cím révén van össze
kapcsolva. A rendszernek olyan, különösen a könyvtárak szempontjából érdekes mellék- 
termékei vannak, mint:

— árajánlatok,
— árelemzések,
— évi katalógus (kb. 26 000 címet tartalmaz, kiadó és ár megjelölésével),
— szakterületi listák,
— számlakészítés,
— a rendszertelenül megjelenő címek előfizetésének automatikus megújítása,
— a minden 6 hétben megjelenő „helyzetjelentés” (Customer Status Report), 

amely a bibliográfiai változások listáját tartalmazza,
— újonnan induló folyóiratok az egyes könyvtári profilok alapján,
— a rendelések, a reklamációk és a le rendelések listázása.

Az ügynökségek közül elsőként vezettük be egy teljesen integrált és automatizált 
folyóiratnyilvántartó rendszert (FAST). Általában az egyes számokat a kiadók közvet
lenül a könyvtáraknak küldik meg, a FAST-szolgáltatás igénybevétele esetén azonban az 
S & Z-nek szállítják. A megjelenési gyakoriság betáplálása nyomán a reklamációkat auto
matikusan intézi a rendszer. Évente több, mint 750 000 szám érkezik be, ami naponta 
3250 füzetet jelent! Ez a rendszer összesen kb. 100 000 előfizetést ölel fel. A British 
Document Supply Center szerint ez a világ legnagyobb kardex-nyilvántartása. A könyv
tárak részére igen fontos előnyöket nyújt ez a szolgáltatás:

— az amerikai címek egy részét légi úton, gyorsabban szállítja,
— a különböző folyóiratok számai nem egyenként, hanem együtt érkeznek,
— az ügynökség garantálja az évfolyam teljességét, — nincs többé (fáradságos) 

reklamáció,
— minden szállítmányt jegyzék kísér,
— kéthavonkúnt összesített kimutatás érkezik,
— a számlázás — ha lehetséges — az USA belföldi árak szerint történik.

A rendszer jelenleg egy IBM 4381 pc2 számítógépen üzemel, amelyhez kb. 150 
munkaállomás kapcsolódik online módon. Az ügynökség adatbankjának neve DATA—
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SWETS. Az adatbank éjjel-nappal, megszakítás nélkül áll nagy vevőink rendelkezésére.
Az adatcsere a nemzeti hálózatokon keresztül történik (például DATEX—P az 

NSZK-ban). Az ügyfelek az alábbi adatokhoz juthatnak hozzá:

— az összes bibliográfiai adat,
— a kiadókra vonatkozó információk,
— kiadói árak,
— címnyilvántartás,
— saját előfizetések (számlázás stb.),
— másodpéldány-bank,
— saját postai szolgálat.

A reklamációkat és megrendeléseket ugyancsak online lehet megtenni. A fejlesztés 
következő lépése az érdekelt kiadók bekapcsolása, hogy ők is online adhassák be infor
mációikat.

Igen fontos, hogy az összes felsorolt szolgáltatást — kivéve a FAST-ot - ,  az ügy
felek ingyen vehetik igénybe, azaz használatukat az előfizetői ár magában foglalja. Ez ér
vényes a DATA—SWETS-re is.

A S & Z integrált számítógépes rendszere

Több érdekelt könyvtár jelezte, hogy szívesen alkalmazná maga is az elektronikus 
kardex-nyilvántartást. Ezért az S & Z kifejlesztette a SAILS-t (Automated Independent 
Library System), ez egy önmagában megálló könyvtári rendszer egy IBM nagyszámító
gépre és egy digitális FAX-ra.

Az adatok összekapcsolása a címen keresztül történik. A SAILS egy komplett és 
integrált számítógépes könyvtári rendszer és tartalmazza az összes könyvtári funkciót. 
Kipróbálása folyamatban van az Egyesült Államokban és Írországban.

A komplett rendszer mellett azonban, elsősorban a közepes és kisebb könyvtárak 
részéről, jelentős igény mutatkozik egy mikroszámítógépes verzióra, különösen a folyó
irat- és sorozatnyilvántartás műveleteit illetően. Ezért kifejlesztettek egy mikroszámító
gépes rendszert is, amely 3000—5000 előfizetést tud kezelni.

A Micro—Sails rendszer minden valószínűség szerint 1988 folyamán kerül gyakor
lati tesztelésre.


