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K E D V E S O LV A SÓ N K !

őrömmel értesítjük, hogy az OSZK KMK — vezetőségének döntése 
alapján — 1989-től saját kiadásában jelenteti meg a Könyvtári Figyelőt a 
megszokott évi 6 számban.

Nem szívesen, de az anyagárak folyamatos emelkedése miatt kényte
lenek vagyunk az egyes füzetek árát 60,— Ft-ra emelni. Miután 1988-ban 
a két összevont szám csak számozásában, de nem terjedelmében volt dupla, 
így a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (HELIR) az előfizetett 6 számból 
két szám árát, 60,— Ft-ot minden előfizetőnek jóváír.

A kiadócserével járó technikai, szervezeti, adminisztratív teendők miatt 
az első számok hosszabb átfutási idővel készülnek el, de reméljük a továbbiak
ban visszatérhetünk a kéthavonkénti megjelenésre.

Köszönjük türelmüket és bízunk benne, hogy lapunk ezután is meg
nyeri az Önök tetszését.

A szerkesztőség
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ABSTRACTS

ZSIDAI József: The sensitive present and endangered future of special libraries. — The crisis of the 
1980s is reflected in librarianship as well. Increasing inflation cuts back the acquisition of libraries 
seriously. A way out of the crisis may be for libraries to cover a part of their costs from resources of 
the utilization of libraries’ own resources, the provision for the fundamental operating conditions of 
modern libraries is the task of state budget. -  The great backlog of Hungarian librarianship -  as com
pared to highly developed countries -  is the lack of a national automated system. However, there is 
development in the organization of databanks, in the computerization of library catalogues, and in 
the use of foreign databanks. The question of professionals is also an important factor influencing 
librarianship. Beside the feminization of the profession, low salaries and the employment of computer 
specialists in libraries axe the major problems, [pp. 351-358]

ARATÓ Attila: Our libraries in the years of restriction, is there a way out for public libraries?. -  The
unsolved problems of librarianship have become even more serious in the crisis. The gradual elimina
tion of the causes of backwardness requires not only financial resources, but also the change of the 
value system of the government and that of cultural policy. The establishment of a modern, efficient 
and effective, nationally and internationally compatible computer network is an indispensible condition 
of the revival of librarianship; so is the realization of the systems approach, and the union consideration 
of the importance of personnel factors. Cooperation and the union of powers are realized through 
new forms partnership (economic partnership, limited liability company). Libraries made efforts to 
counterbalance the restriction of central financial resources in two ways: by retrenchment and by 
searching for new resources. These solutions cannot make up for state subsidy in the long run.
[pp. 359-366]

FRANK Róza: The teaching of literature search in the Budapest University of Technology. -  User 
education is a traditional service of the Central Library of the Budapest University of Technology. 
From among Hungarian university libraries, this was the first where the teaching of literature search 
was started in 1958. Today the theory and practice of literature knowledge is a compulsory subject 
at four faculties of the BUT; at two there are only lectures given. The methods of teaching and testing 
are different depending on the subject. The effectiveness of teaching is influenced by the level of the 
curriculum from the point of view of the subject, the motivation of students, and by the timing of the 
teaching, [pp. 374-386]

MARÓT Miklós: Some current issues of the exchange of publications in Hungarian libraries. -  We have 
not got a detailed picture of the whole of Hungarian exchange, since collections do not register exchan
ge according to the same principles, and since many of the collections participating in exchange prog
rammes are not to be found in national statistics. Collections with a smaller publication background, 
with less favourable personal and financial conditions cannot participate in exchange projects. Special 
libraries get 140,000 documents a year -  it is 16% of their annual accessions -  and send 160,000 do
cuments. The major part of the exchange limited to official and institutional publications; parlia
mentary, acedemic issues, standards, university „actas”, textbooks, etc. At a national average onethird
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of the exchanged publications is periodical: 20,000 units come from the West, 25,000 items from so
cialist countries. Books, available commercially, are hardly asked for by the partner institutions, thus 
we cannot reduce our lack of foreign currency through the exchange of publications. The quantitative 
approach should be given up in exchange as well: the reduced exchange may represent higher quality, 
[pp. 367-373]

BARCZI Zsuzsa: An attempt for modelling the interests of readers. — The habits of a sample of 1,000 
people representing the adult readers of the Metropolitan Ervin Szabó Library were surveyed, repeating 
an investigation carried out 50 years ago. On the basis of the documents borrowed during the 1984 
survay the selection strategies and attitudes characteristic of borrowers were modelled. The types of 
readers’ attitudes were analysed (intellectual, relaxing, aesthetic, everyday informational, social, cur
rent, pragmatic, relaxing with information) and its relationship to the factors influencing the choice 
of reading matter (occupation, sex, age, educational level, mobility, way of life, value system) was 
revealed. A number of mathematical-statistical methods (cluster analysis, multidimensional scaling, 
canonic correlation analysis) were applied for the processing of the database, [pp. 387—405]

MOKÁNYNÉ NAGY Katalin: On the member libraries of the network of the Hungarian of Sciences.
-  There are 20 socialscience and 28 natural science libraries forming a network around the Library of 
the Hungarian Academy of Sciences. Their collections consist of over one and a half million items. In 
spite of the considerable increase of their forint and foreign currency utilization, the acquisition bud
get cannot keep pace with the dramatic increase of periodical and book prices. The leaders of the lib
raries urge international exchange as well for the improvement of acquisition. Interlibrary lending is 
also increasing. The majority of the libraries have problems with their storage capacity. There axe 123 
full-time and 60 parttime librarians working in the libraries of the network. From among the full-time 
ones 74 have professional, and 33 havi medium level qualification, [pp. 406-412]

BALÁZSNÉ VEREDY Katalin: The International Association of Law Libraries. 1988 conference in 
Budapest. -  The IALL has been working and helping the international cooperation of libraries and law 
librarians for 30 years. Its journal, the International Journal of Legal Information is effectively aiding 
the professional orientation of both librariens and lawyers. The Association is a member of IFLA. 
The IALL meeting took place in June, 1988 in Budapest and was organized by the Library of the Par
liament. Its subject was „The legal aspects of East-West commerce and the law librarian.” Professional 
lectures, discussions, visits and other social events gave opportunity for the participants for getting 
acquainted with one-anothers’ countries and professional relations, [pp. 413-414]

VÉGH Ferenc: The investigation and preservation of university traditions. -  The case for university 
archives started to develop in 1971. Various special archives were established: in 1972 the Archive of 
the Budapest University of Technology was founded. The most valuable part of ist collection to be 
investigated that has been organized for long years dates back to the beginning of the last century. The 
togetherness of the Archive and the Central Library that has been characteristic for decades is reinfor
ced by the organization of joint exhibitions. The work of the archivists is helped by the Association of 
Hungarian Archivists founded in 1986. The most imported task of today of the Archiva of the BUT 
and of other institutions is sponsored by the National Scientific Research Fund: it is the collection 
and processing of the work of technological experts, scientists, researchers, etc. both Hungarian and 
foreign of Hungarian origin living in the 1 9 ^  and 2 0 ^  centuries. In order to promote the work of the 
archives, the Archive of the BUT has estabhshed cooperation with both Hungarian and foreign insti
tutions. They consider the foundation of the research of the future to be one of their tasks as well, 
besides the discovery of the past. [pp. 415-421]
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Abroad

BROOM, E. M.: Effective library planning. The English experience, [pp. 4 2 2 —432]

BUCHMÜLLER, H.: Problems of library policy and maintenance in Austrian public litraries. (Trans
lated by ZEHERY Miklós.) [pp. 4 3 3 - 4 3 5 ]

KRAMÁROVA, A.: The forecast of the development of librarianship in Slovakia until 2 )10.
[pp. 436 4 3 8 1

Reviews

Improving communication in the library. Barbara CONROY and Barbara SCHINDI ’R JONES. -  
Phoenix, Ariz.: Oryx Pr., 1986. -  VIII, 195 p. (Rev.: MÁNDY Gábor) [pp. 4 3 9 - 4 4 3 ]

WATERS, P.: Procedures for salvage of water-damaged. Washington: Library of C ngress, 1975. 
(Rev.: ZOLTÁN Imre) [pp. 444 -446]

Online public access to library files. Ed. by Janet KINSELLA. -  Oxford: Elseviei International 
Bulletins, 1985. 202 p. Rev.: RÓNAI Tamás) [pp. 447 - 448)
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INHALTSANGABEN

ZSIDAI József: Die empfindliche Gegenwart und gefährliche Zukunft der Fachbibliotheken. -Die 
kritische Lage der 80er Jahre beeinflusst auch das Biliothekswesen. Die steigende Inflation verhindert 
bedeutend die Anschaffung der Bibliotheken. Um die Krisis zu vermeiden, müssen die Bibliotheken 
einen Teil der Kosten aus eigenen Kräften decken. Trotz den aus eigenen Kräften gewonnenen positiven 
Erfahrungen, ist die Sicherstellung der Grundbedingungen auf dem Gebiete des Betriebes einer modernen 
Bibliothek, die Aufgabe des Staatshaushaltplanes. -  Der Rückstand ungarischen Bibliothekswesens -  
im Vergleich mit den entwickelten Ländern -  entstand mangels des automatisierten Systems vom 
staatlichen Wirkungskreis. Demgegenüber zeigt sich die Entwicklung in der Organisierung der Daten
banken, in dem auf Maschinen gespeicherten Kataloge und in der Benützung der ausländischen Daten
banken. Das Problem der Fachleute ist ebenfalls ein das Bibliothekswesen beeinflussender wichtiger 
Faktor. Ausserdem, dass der Beruf effeminiert wurde, gibt es auch weitere Sorgen, uzw. die niedere 
Belohnung und die Tatsache, dass in den Bibliotheken solche Personen angestellt werden sollen, die 
auch in der Komputertechnik und ihren Gebieten kundig sind. [S. 351-358]

ARATÓ Attila: Unsere Bibliotheken in den Jahren der Restriktion; gibt es einen Ausweg für die
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken? -  In der kritischen Lage spritzten sich die unlösbaren Probleme 
des Bibliothekswesens immer schärfer zu. Die allmähliche Liquidierung der Gründe des Rückstandes 
erfordert nicht nur finanzielle Kraftquellen, sondern auch die Änderung seitens der Regierung und die 

kulturpolitische Wertordnung. Das Pfand der Erneuerung des Bibliothekswesens ist die Entwicklung 
eines komputertechnischen Systems, das modern wirksam, wirtschaftlich sein soll und auch im Landes
verhältnis und international kompatibel ist. Das Denken in einem solchen System muss verwirklicht 
werden; die Bedeutung der persönlichen Faktoren muss vor Augen gehalten werden. Im Interesse der 
Zusammenarbeit, der Zusammenstimmung und der Kräfte entstanden neue Vereinigungen (Gesell
schaft mit beschränkter Haftung; Wirtschaftsvereinigung). Die Bibliotheken trachten die Verringerung 
der zentralen, finanziellen Quellen nach zwei Seiten hin auszugleichen: mit Sparsamkeit und mit 
Erforschung neuer Quellen. Diese Lösungen können aber in langer Sicht die staatliche Unterstützung 
nicht ersetzen.[S. 359-366]

MARÓT Miklós: Einige aktuelle Fragen des Publikationstausches in den ungarischen Bibliotheken. -
Wir haben kein genaues Bild über den gesamten ungarischen Tauschverkehr, da die Sammlungen nicht 
auf gleicher Ebene und nach gleichen Prinzipien registriert werden und da viele Tauschsammlungen 
in der Landesstatistik nicht figurieren. Jene Sammlungen die nur einen kleinen Publikations hinter- 
grund haben und über keine persönliche und finanzielle Bedingungen verfügen, konnten sich dem 
Tauschverkehr nicht anschliessen. Die Fachbibliotheken erhalten jährlich 140 000 Dokumente -  dies 
entspricht 16% ihres jährlichen Zuganges -  und senden 160 000 Dokumente ins Ausland. Der grosse 
Teil des Tauschverkehrs beschränkt sich auf amtliche und institutionelle Veröffentlichungen: Parla
ments-, Akademiepublikationen, Normen, Universitätsakten, Jahrbücher, Lehrbücher usw. Dem 
Landesdurchschnitt gemäss ist ein Drittel des Tauschverkehrs Periodika: 20 000 Einheiten sind gegen 
Devisen und 25 000 Einheiten gelangen in sozialistischen Austausch. Bücher, die im Handelsverkehr 
gelangen, werden von den Partnerinstituten nur selten verlangt. Wir können also unseren Devisen-
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mangel auf dem Wege des Tauschverkehis nicht mässigen. Auch im Publikationsaustausch muss man 
die quantitative Auschanung aufgeben den verminderten Tauschverkehr kann man auf einen höheren 
Inhaltsniveau bringen. [S. 31A -  3 86 ]

FRANK Róza: Unterricht der fachliterarischen Forschung an der Budapester Technischen Universität.
-  Die Bildung der Bibliotheksbenutzer ist eine traditionelle Dienstleistung in der Zentralbibliothek 
der Budapester Technischen Universität. Von den ungarischen Universitäten wurden hier allererst, 
im Jahre 1958, die Kenntnisse auf dem Gebiete der faehliterarischen Forschung unterrichtet. Gegen
wärtig ist auf vier Fakultäten der Budapester Technischen Universität die Theorie und Praxis der 
fachliterarischen Kenntnisse ein vorgeschriebener Gegenstand, an zwei Fakultäten werden nur Vorträge 
gehalten. Vom Fach abhängig unterscheiden sich die Methoden des Unterrichts und des Abfragens. 
Die Wirksamkeit des Unterrichts wird davon beeinflusst, welche Ansprüche sich in dem Unterricht des 
Lehrfaches der Thematik gegenüber zeigen, welches Interesse bei den Studenten auftaucht und wie 
sich Unterricht zeitlich anordnen kann. [S. 367-373]

BARCZI Zsuzsa: Experiment zur Modellierung des Leserinteresses. -  Die Ausleihgewohnheiten eines 
Versuchsmusters, bestehend aus 1 000 Personen, die zu den Erwachsenenleser des Netzes der Haupt
städtischen Szabó Ervin Bibliothek gehören, wurden untersucht; damit wiederholte man eine vor 50 
Jahren durchgeführte Datenaufnahme. Während der Untersuchung im Jahre 1984, modellierte man 
aufgrund der ausgeliehenén Dokumente, welche Auswahlstrategien, Attitüden die Verleiher charak
terisierten. Analysiert wurde die Verbindung zwischen den Typen der Lesermentalitäten (intellek
tuelle, ausspannende, ästhetische, sich mit Hilfe von Informationen ausspannende) und den Faktoren, 
die den Buchauswahl bestimmen (Beruf, Geschlecht, Alter, Schulbüdung, Mobilität, Lebensweise, 
Wertsystem). Während der Verarbeitung der Datenbasis verwendete man verschiedene mathematisch
statistische Methoden, (Qusteranalyse, vieldimensionierende Graduierung, kanonisierende Korre
lationsberechnungen). [S. 3&7-405]

MOKÁNYNÉ NAGY Katalin: Über die Netzgliedbibliotheken der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften. -  Gegenwärtig gruppieren sich um die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften insgesamt 48 Institutionsbibliotheken, darunter 20 mit gesellschaftswissenschaftlichem und 
28 mit naturwissenschaftlichem Profil. Ihr Bestand beträgt über anderthalb MÜlionen. Obzwar der 
Forint, bezw. Devisenbetrag für die Anschaffung bedeutend erhöht wurde, kann der Betrag mit den 
kräftig wachsenden Zeitschriften- bezw. Buchpreisen nicht Schritt halten. Um den Zugang auf ent
sprechendem Niveau zu halten, drängen die Bibliotheksleiter darauf eine umfassende Tauschtätig
keit zu entwickeln. Der auswärtige Leihverkehr zeigt ebenfalls eine zunehmende Tendenz. Die meisten 
Bibliotheken kämpfen mit Sorgen, die sich wegen ungenügendem Speicherraum ergeben. In den Netz
bibliotheken arbeiten 123 hauptberufliche und 60 teilzeitige Bibliothekare. Unter den hauptberuf
lichen Bibliothekaren haben 74 Universitäts und 33 mittelstufige Fachbildung. [S. 4Q6-412]

BALÁZSNÉ VEREDY Katalin: Internationaler Verband juristischer Bibliotheken. -  Budapester 
Beratung im Jahre 1988. -  Der Internationale Verband der Juristischen Bibliothekare (International 
Association of Law Libraries = IALL) funktioniert seit 30 Jahren und unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit der Bibliotheken und der Reehtsbibliothekare. Der Verband veröffentlicht die 
Zeitschrift International Journal of Legal Information, und hilft diese die Bibliothekare und die 
Juristen in dem Erhalten der Informationen. Der Verband ist Mitglied der IFLA, Die Zusammenkunft 
der IALL wurde im Juni 1988 in Budapest seitens der Parlamentsbibliothek organisiert. Das Thema 
war: juristische Beziehungen und die Rechtsbibliothekare in dem Ost-West Handel. Fachvorträge, 
Diskussionen, Besuche und verschiedene gesellschaftliche Programme haben Gelegenheit geboten, 
damit die Teilnehmer ihre Länder und Berufsbeziehungen gegenseitig kennenlernen. [S. 4h3-414]
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VÉGH Ferenc: Forschung, Erschliessung, Aufbewahrung der Traditionen in den Universitäten. -
Das Wesen der Universitätsarchive entwickelte sich bereits seit 1971. Die verschiedenen Facharchive 
haben sich ausgebildet: in 1972 das Archiv der Budapester Technischen Universität. Das Schrift
material vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts bildet den wertvollsten Teil des forschbaren 
Materials, sie wurden in den langen Jahren in Ordnung gebracht. Die Symbiose des Archivs und der 
Zentralbibliothek, die sich seit Jahrzehnten entwickelte, wurde von der Organisierung gemeinsamer 
Ausstellungen gestärkt. Die Arbeit der Archivare wurde von der im Jahre 1986 gegründeter Vereini
gung Ungarischer Archivare unterstützt. Das Archiv der Budapester Technischen Universität hat mit 
mehreren Insti tutionen gemeinsam auf dem Wettbewerb der Staatlichen Wissenschaftlichen For
schungsbasis ihre gegenwärtig wichtigste Aufgabe gewonnen: die Einsammlung und Erschliessung 
der Lebenswerke jener einheimischen und im Ausland, jedoch ungarischer Abstammung lebenden 
technischen Schaffenden, Wissenschaftler, Forscher usw., die zwischen dem XI und XX Jahrhundert 
arbeiteten. Um die Archivtätigkeit zu fördern, hat sie die Zusammenarbeit sowohl mit den einheimi
schen als mit den ausländischen Insti tutionen ausgebaut. Sie betrachtet als ihre Aufgabe -  nebst der 
Erschliessung vergangener Zeitperioden -  auch die Gründung der zukünftigen Forschungsarbeit. 
[S. 4 1 5 - 4 2 1 ]

A u s b l i c k

BROOM, E. M.: Die wirksame Bibliotheksplanung. Englische Erfahrungen. [S* 4 2 2 - 4 3 2 ]

BUCHMÜLLER, H.: Die Probleme der Bibliothekspolitik und ihre Erhaltung in den österreichischen 
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken. (Übersetzt: ZEHERY Miklós) [S. 4 3 3 - 4 3 5 ]

KRAMÁROVA, A.: Pro gnose der Entwicklung des slowakischen Bibliothekswesens bis 2010.
|S. 4 3 6 - 4 3 8 ]

R e z e n s i o n e n

Improving communication in the library. (Verbesserung der Kommunikation in der Bibliothek). 
Barbara CONROY and Barbara SCHINDLER JONES. -  Phoenix, Ariz.: Oryx Pr. 1986. - VIII. 195 p. 
(Rez.:MÁNDY Gábor) [Su 4 3 9 - 4 4 3 ]

WATERS, P.: Procedures for salvage of water-damaged. (Rettung der vom Wasserschaden getroffenen 
Bibliotheks -  materialien). Washington Library of Congress. 1975. (Réz.: ZOLTÁN Imre)
[S. 4 4 4 - 4 4 6 ]

Online public access to library files. (Online Zugang zu bibliothekarischen Datenbanken) Ed, by 
KINSELLA -  Oxford: Elsevier International Bulletins, 1985. 202 p. (Réz.: RÓNAI Tamás)
|S. 4 4 7 - 4 4 8 ]
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РЕЗЮМЕ

ЖИДАИ Йожеф: Чувствительное настоящее и угрожаемое будущее научно-технических биб
лиотек. -  Кризис 1980-ых годов оказывает влияние и на библиотечное дело. Нарастающая 
инфляция в значительной мере снижает приобретение библиотек. Библиотеки могут выби
раться из кризиса, если они покрывают часть расходов своими силами. Хотя имеется положи
тельный опыт по хозяйствованию своми силами, обеспечение основных условий деятельности 
собременной библиотеки — это задача государственного бюджета. -  Венгерское библиотечное 
дело в значительной мере отставает от развитых стран из-за недостатка государственной авто
матизированной системы. В то же время достигнуты результаты в организации баз данных, 
автоматизации библиотечных каталогов, и использовании зарубежных банков данных. Важный 
фактор, влияющий на библиотечное ледо, связан со специалистами. Кроме того, что в библио
течной профессии преобладают женщины, представляют затруднение низкая заработная плата 
и прием на работу в библиотеках специалистов в области вычислительной техники.
(стр. 351-358 )

АРАТО Аттила: Наши библиотеки в годы ограничений; могут ли найти выход массовые 
библиотеки? — В кризисе неразрешенные проблемы библиотечного дела заострились. Посте
пенная ликвидация причин отставания требует не только финансовых средств, но и изменений 
в системе ценностей правительства и культурной политики. Залогом обновления библио
течного дела является создание современной, эффективной, экономичной системы ЭВМ, 
совместимой как в государственном, так и в международном отношении; осуществление 
системного мышления, учитывание значительности личных факторов. В интересах сотрудни
чества, координации, соединения усилий созданы новые формы объединений (общества с 
ограниченной ответственностью и т.н. экономические общества). Библиотеки стремятся ком
пенсировать уменьшение центральных финансовых ресурсов сбережением и разысканием 
новых ресурсов. Эти решения в течение долгого времени не могут заменять государственную 
поддержку, (стр. 359-366)

ФРАНК Роза: Обучение поиску специальной литературы в Будапештском техническом универ
ситете (БТУ). -  Традиционная услуга Центральной библиотеки БТУ подготовка пользовате
лей библиотекой. Первым из венгерских университетских библиотек в 1958 г. здесь началось 
обучение знаниям поиска специальной литературы. Сегодня теория и практика знаний по спе
циальной литературе является обязательным предметом на 4-х факультетах, на 2-х только 
читаются лекции. Методы обучения и опроса студентов различны в зависимости от курса. 
На эффективность обучения оказывают влияние: требовательность обучения тематике в рам
ках специальных предметов, заинтересованность студентов и установление времени обучения 
среди других предметов, (стр. 367-373)

МАЮТ Миклош: Актуальные вопросы обмена изданиями в венгерских библиотеках. -  О пол
ном обмене изданиями в Венгрии не имеется точных знаний, потому что обмен регистрируется 
собраниями не на одинаковом уровне и не по единым принципам. Многие обменивающие
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собрания даже не фигурируют в государственной статистике. Собрания, у которых число 
собственных изданий меньше, у которых не имеются личных и финансовых условий, не могли 
включаться в оборот обмена. Научно-технические библиотеки получают 140 тысяч документов 
в год -  это представляет собой 16% новых приобретений и высылают 160 тысяч докумен
тов. Большая часть оборота ограничивается официальными и институтскими изданиями: напр. 
Парламента и АН, стандартами, известиями университетов, ежегодниками, учебниками и т.д. 
В среднем в стране одну треть обмена составляют периодические издания: 20 тысяч заглавий 
из капиталистсческих, 25 тысяч заглавий из социалистических стран. Учреждения-партнеры 
редко просят у нас книги, продаваемые в торговом обороте, таким образом мы путем обмена 
не можем сократить дефицит валюты. И в обмене изданиями следует бросить количественный 
подход: сокращенный оборот можно осуществлять на более высоком уровне с точки зрения 
содержания, (стр. 374-386)

БАРЦИ Жужа: Эксперимент по моделированию читательского интереса. -  Исследование 
включило 1000 лиц как образца, представляющего взрослых читателей сети Столичной библио
теки им. Эраина Сабо. Этим повторился сбор данных, происшедший 50 лет назад. На основе 
документов, взятых на дом во время исследования в 1984 г., составлен модель относительно 
стратегии и поведения выбра, характеризующего читателей. Анализирована связь между 
типами читательской настроенности (интеллектуальная, развлекающаяся, эстетическая, инфор
мирующаяся, социальная, практическая, информируясь развлекающаяся) и факторами, опре
деляющими выбор чтива (профессия, пол, возраст, школьное образование, подвижность, 
образ жизни, система ценностей). При обработке базы данных применены различные мате
матико-статистические методы (кластер-анализ, многогранная шкала, каноническое исчисле
ние корреляции). (стр. 387-405 )

МОКАНЬНЭ НАДЬ Каталин: О библиотеках-членах сети Библиотеки Венгерской академии 
наук. — К Библиотеке ВАН сегодня присоединяется 20 институтских библиотек в области 
общественных наук, и 28 в области естественных наук. Их фонд превьшает 1,5 миллиона еди
ниц. Хотя их использование финансовых ресурсов в форинтах и валютах в значительной мере 
увеличивается, средства, выделенные на приобретение не могут поспевать за сильно возраста
ющими ценами книг и журналов. Заведующие библиотеками стремятся сохранить уровень 
новых приобретений и широким обменом. Межбиблиотечный абонемент также имеет тенден
цию роста. Для большинства библиотек представляет трудности дефицит складского места. 
В библиотеках сети работает 123 штатных и 60 внештатных библиотекарей. Из штатных у 
74 есть высшее, у 33 среднее специальное образование, (стр. 406-412)

БАЛАЖНЭ ВЕРЕДИ Каталин: Международная ассоциация юридических библиотек. Совещание 
в 1988 г. в Будапеште. — Ассоциация работает уже 30 лет и помогает международное сотрудни
чество юридических библиотек и библиотекарей. Журнал ассоциации „International Journal of 
Legal Information” эффективно поддерживает специальную информацию как библиотекарей, 
так и юристов. Ассоциация является членом ИФЛА. Совещание Ассоциации состоялось в июне 
1988 г. в Будапеште и было организовано Парламентской библиотекой, под заглавием „Юри
дические аспекты восточно-западной торговли и юридический библиотекарь”. Лекции, дискус
сии, посещения и различные общественные программы дали возможность участникам ознако
миться со странами и профессиональными отношениями друг друга, (стр.413-414)

ВЕГ Ференц: Исследование, раскрытие, сохранение университетских традиций. -  Архивы при 
университетах стали развиваться с 1971 г. Были созданы различные специальные архивы, 
среди них в 1972 г. Архив Будапештского технического университета. Его материал был 
организован в течение долгих лет. Самые ценные документы происходят с начала прошлого 
столетия. Архив и Центральная библиотека сотрудничают уже десятилетия, они организуют и



Резюме 349

совместные выставки. В работе архивистов помогает и Общество венгерских архивистов. 
Архиву БТУ, вместе с другими институтами, была поручена самая важная его ныне задача по 
конкурсу Государственного фонда научных исследований: это сбор и раскрытие творчества 
технических деятелей, ученых, исследователей и т.д. венгерского происхождения, живущих в 
Венгрии и за рубежом в 11-20 столетиях. Архив БТУ сотрудничает и с венгерскими и зару
бежными учреждениями. Кроме раскрытия прошедшего считает своей задачей и обоснование 
исследовательской работы будущего, (стр. 415-421)

Библиотечное дело за рубежом

БРУМ, Е.М.: Эффективное планирование библиотек. Опыт из Великобритании, (стр.422—432 )

БУХМЮЛЛЕР, Г.: Вопросы библиотечной политики и содержания библиотек в массовых 
библиотеках Австрии. (Перев.: Миклош ЗЕХЕРИ) (стр.433-435)

КРАМАРОВА, А.: Прогноз развития словацкого библиотечного дела до 2010 г. (стр. 436-438 )

Обзор

Improving communication in the library. Улучшение коммуникации в библиотеке. Barbara 
CONROY and Barbara SCHINDLER JONES. -  Phoenix, Ariz.:Oryx Pr., 1986. -  VIII. 195 p. (Рец.: 
Габор МАНДИ) (стр.439-443 )

WATERS, Р.: Procedures for salvage of water-damaged. Спасение библиотечных материалов,
пострадавших от наводнения. Washington: Library of Congress, 1975. (Рец.: Имре ЗОЛЬТАН) 
(стр. 444-446)

Online public access to library files. Он-лайн доступ к библиотечным массивам. Ed. by Janet 
KINSELLA -  Oxford: Elsevier International Bulletins, 1985. 202 p. (Рец.: Тамаш ЮНАИ)
(стр.447-448 )



K Ö N Y V T Á R O SO K N A K  A JÁ N L JU K !

Ha kevés az ideje és mégis szeretné a maga és kollégái szakmai ismereteit 
naprakészen tartani, jó segítőtársat ajánlunk fel Önnek. MANCI nevű adat
bázisunk tartalmazza a magyar könyvtári cikkirodalmat a teljességre törekedve, 
a külföldi folyóiratokból pedig széles körű válogatást ad. Visszakeresése 
tárgyszavak, szerzők neve ill. egyéb kulcsszavak szerint lehetséges.

A mintegy 6000 rekordos alapfájlt 1989. december 31-ig ingyen bocsátjuk 
rendelkezésére azoknak a könyvtáraknak, amelyek min. 512 kbyte központi 
táró PC XT/AT számítógéppel és a micro-ISIS programmal rendelkeznek és 
ezen igényüket bejelentik. (Az adatbázis üzemeltetéséhez kb. 10 Mbyte 
szabad kapacitás szükséges.)

Térítéses szolgáltatásaink:

— A helyszínre utazó kollégánk üzembe helyezi a rendszert és megtanítja 
az adatbázis kezelését.

— Nyomtatott használati útm utatót és a kereséshez tárgyszójegyzéket bizto
sítunk.

Tervezzük,

hogy éves előfizetési díj ellenében negyedévenként floppyn aktualizáljuk az 
állományt. A szolgáltatás feltételeit egy, a későbbiekben megszövegezendő 
szerződésben fogjuk rögzíteni.

Várjuk jelentkezésüket!

OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
1827Budapest, Budavári Palota F. épület
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A SZ A K K Ö N Y V T Á R A K  É R Z É K E N Y  JELENE É S  
V E SZ É L Y E Z T E T E T T  JÖVŐJE

ZSIDAI JÓZSEF

Vállalt tisztem szerint arra a kérdésre kellene válaszolnom, hogy „mi lesz veletek 
szakkönyvtárak?”. A kérdésfeltevést a könyvtárak általános helyzetképének nagyarányú 
romlása és a jövőkép elbizonytalanodása indokolja.

A szakkönyvtári ellátásban vezető szerepet vivő könyvtárak — véleményem szerint — 
három alapvető nehézséggel küzdenek:

•  az állománybeszerzés kritikus helyzete,
•  a korszerű számítógépesítési információszolgálat kiépítésének lassú üteme,
•  a szakemberellátottság romló tendenciája.
Számos egyéb gondot, feladatot, törekvést fel lehetne még sorolni, azonban azt gondo
lom, hogy a három témakör markánsan súlyozza mind a jelenlegi helyzet lényegét, mind 
a tennivalók csomópontjait.

Mielőtt a megnevezett témakörrel kapcsolatban kifejteném személyes véleménye
met, elengedhetetlennek tartom, hogy a mögöttünk álló évek néhány jellegzetes vonását 
visszaidézzem.

Visszatekintés...

A pillanat, része a folyamatnak. Nincsen magában lévő jelen, és nincsen jövőkép a 
múlt tárgyilagos ismerete és ésszerű integrálása nélkül. Nemcsak azért, mert az építőkövek 
időrendben egymásra épülnek (néha ugyan összenyomódnak), hanem azért is, mert okulni 
kell a tévedésekből és a kudarcokból.

Az elmúlt 20—25 év eredményei miatt nincsen szégyenkezni való. Szépívű pályán 
haladtak a könyvtárak. Emlékezzünk csak vissza az 1950-es évekre, amikor a nagyobb 
könyvtárakban is alig-alig volt szaktájékoztatás. Tervszerűen kiépült és szakszerűen meg
valósított referensz szolgálat talán csak a budapesti Egyetemi Könyvtárban volt Szent- 
mihályi János vezetésével. Az Országos Széchényi Könyvtárban sem voltak tájékoztatók 
ebben az időben. Waldapfel Eszter 1957-ben készített, az OSZK felszabadulás utáni mű
ködéséről számot adó terjedelmes tanulmányában a tájékoztatás, mint feladat, mint mun
kaféleség meg sincs említve.1 Az Országos Műszaki Könyvtár is szinte ünnepelte az 1951-es 
esztendőt, amikor az első tájékoztató könyvtáros az olvasók elébe állt. „Az 1951-es év 
eredményes volt a könyvtári tájékoztatás történetében. Az év elején főfoglalkozású tájé
koztató könyvtárost kapott a nyilvános szolgálat...” — írja Benedek Jenő az OM1KK cen
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tenáriumi könyvében.2 Szóbeli tájékozódás alapján feltételezhető, hogy a MTA Könyvtá
rában sem volt kiépített tájékoztató szolgálat. Hasonlóképpen az olvasók szolgálatára ren
delt reprográfia sem volt a könyvtárakban. Talán egyedül az OSZK-ban működött mikro
filmtár, amelyet 1951-ben alapítottak.3 Itt is azonban az állományvédelem volt a közpon
ti feladat, nem pedig az olvasók kiszolgálása.

A tényszerű, de igen szórványos emlékezés után érzékelhetjük igazán, hogy az 
1950—1960-as évek fordulójától számítva, kiváltképpen az 1960-as évtizedben mennyire 
jó úton jártak a könyvtárak, és mily szépen haladtak előre.

Kiépítették szervezetüket; létrehozták a tájékoztató szolgálatot, amely egyaránt 
megtestesült a hasznos segédeszközök megszerzésében, gyűjteménnyé szervezésében és az 
értő szakemberek hadrendbe állításában; megteremtették a reprográfiai szolgálat feltéte
leit immár az olvasók javára; számottevő eredményeket értek el a könyvtárhasználati is
meretek tévesztésében; bekapcsolódtak a nemzetközi könyvtári élet forgatagába; és fel
javították a káderállományukat.

Az 1970-es és az 1980-as években a szakkönyvtárak képe tartósan árnyfoltossá, fá- 
jóan ellentmondásossá vált. Egyidejűleg voltak, vannak jelen igen korszerű, és erős akara
tokat tükröző törekvések; védekező, stagnáló leállások; erőt és tartást veszítő, romló kon
díciók; és drámaian kesergő, megtorpanó, elbizonytalanodó emberi motivációk. Ebbe a 
sorba tartoznak a számítógép könyvtári alkalmazására kibontakozó, életerős kezdemé
nyezések; ebben az időszakban sokszorozódtak meg az erők a szakirodalmi ellátás szín
vonalának kitartó védelmére (ide sorolandók a különböző kooperációk, a köteles példány 
szolgáltatás bővítése, az alapítványok kiaknázása, a saját bevételek fokozása az állomány
beszerzés javára stb.). Mindezzel szemben visszatérő gond lett a technikai fejlődés eszköz- 
telensége; a káderállomány hanyatlása, számos könyvtár esetében az épületek állagának 
romlása, vagy a helyhiány; a sikerélmény szürkülése folytán megingott a hit a könyvtáros 
pálya értelmében; és megannyi vajúdás és ellentmondás.

Mégis le kell rögzíteni, hogy a könyvtárak dolgoztak, helytálltak, ellenük társadalmi 
méretű panaszáradat nem volt, a könyvtári teljesítmények megfeleltek az igényeknek.

A könyvtárak biztonságos helyzete először 1982-ben ingott meg, sőt kritikussá 
vált, amikor a valutaválság a beszerzéseket drasztikusan megtépázta. Azt követően 1985 
után az infláció felerősödése mért csapást a könyvtárakra. Nemcsak a külföldi szakiroda- 
lom finanszírozásának alapjai csúsztak meg, hanem a könyvtáros szakemberek jelentős 
része is hátat fordított a szakmának, mert a gyatra anyagi megbecsülés folytán a hűséget 
és lelkesedést kiszorította a megélhetés napi gondjainak sűrűsödése, ezért jobban fizető 
pályamódosításra kényszerültek. Kétségtelen, hogy a nagykönyvtárak a válság küszöbéhez 
érkeztek.

Nehéz helyzetben az állománybeszerzés...

A legkorszerűbb információszolgáltató technológiák immár 10-20 éve üzemelnek a 
fejlett országokban. Gyorsaságuk és a távolság teljes kiküszöbölése, újdonságuk és megerő
södött létük sem tudta az eredeti szakirodalmi forrásokat nélkülözhetővé tenni.
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A könyvtárközi kölcsönzést fűtheti a szorgalom és a könyvtárosi lelkiismeret, adhat 
útbaigazítást a referáló lap és a géppel kezelt adatbank, a vérbeli kutató azonban sohasem 
mond le a folyóiratról, és a könnyen kezelhető könyvről. Ebben a könyvtárak szerepe 
nem csökken, sőt növekszik. A könyvtárközi kölcsönzés nemzetközi és hazai, idevágó ada
tai ismeretesek. Ezen túlmenően tanúi vagyunk sajnálatosan annak a folyamatnak is, 
amelyben a jobbmódú szakemberek is a könyvtárakhoz fordulnak a dokumentumokért, 
mivelhogy az információhordozókat állandóan növekvő áruk miatt megvenni nem tudják. 
Elmúlt az az idő, amikor egy egyetemi tanár vagy egy orvos, négy-öt külföldi folyóiratot 
járatott a lakására. A külföldi szaklapok átlagára 1987-ben címenként 15—16 ezer Ft kö
rül mozgott, így az egyéni előfizetés teljesen ellehetetlenült.

Az egyetemi könyvtárakban 1988 nyarán, mintegy 100 millió Ft fedezet hiányzott 
a folyóiratok, elsősorban a nyugati periodikumok finanszírozásához. Intézményenként 
3—5—6 millió Ft a hiány. Ehhez hozzá kell számítani, hogy a könyvbeszerzés is visszaszo
rult, mert az arra fordított korábbi pénzösszegek — kényszerűségből — átkerültek a folyó
iratok védelmi sáncaira. Az 1988. júliusában történt ismételt Ft leértékelés további félmil- 
Hó—egymillió Ft-tal növelte intézményenként az adósságállományt. Igen nehéz helyzet 
alakult ki. A kérdés most az, hogy vagy lesz jelentős mérvű költségvetési növekmény, (a tá
mogatás kb. 50%-os emelése szükséges), vagy a devizás folyóiratok számát hasonló mérték
ben 50%-kal csökkenteni kell. Ez utóbbi a kutatás szempontjából katasztrofális következ
ményekkel járna.

A veszélyesen kiéleződött helyzetben néhány kérdés tárgyüagos megvilágítása szak
mai kötelesség.

Gyakran beszéd tárgyát képezi a könyvtárak ellátottsági színvonala. Nem luxus-e a 
sok folyóirat, nem köve telnek-e túlságosan sokat a könyvtárosok? Néhány becsült adat 
nem az igények túlnövekedésére, hanem a könyvtárosok felelősségére, lelkiismeretességé
re és szakmai hűségére utal. Magyarországra kb. 18 000 féle külföldi folyóirat jár megkö
zelítően 80 000 példányban, vagyis átlagosan 4 példányban érkezik be egy-egy folyóirat. 
Ez országosan igen alacsony szám! Régebben egy nagyobb egyetemen a fontosabb folyó
iratokból 5 -6  példányra is előfizettek, megalapozott igények alapján.

A 18 ezer cím nagyságrendjét pedig az minősíti, hogy kb. 120 ezer féle folyóirat 
jelenik meg a világon (fele az USA-ban), amelyből mi, mindössze 15%-nyi hányadot tu
dunk megszerezni. Úgy gondolom, hogy a drasztikus csökkentés az előbb említett ka
tasztrófához vinné a könyvtárakat, illetve az alkotó szellemet. Csak két összehasonlító 
adat: az NSZK-nak egyetlenegy könyvtára, az Universitätsbibliothek und Technische 
Informationsbibliothek, Hannover 19—20 ezer folyóiratra fizet elő; a The British Library 
Document Supply Centre (Boston Spa) 55 ezer féle folyóiratot szerez meg a létező 120 
ezerből.)

A második nyugtalanító tényező amiről szólni kell, az pedig az egyre jobban elural
kodó gondolat, amely a könyvtárak öneltartásának alternatíváját ajánlja, sőt néha követe
li a költségvetés folyósítása helyett. Az egyetemeket pl. arra ösztönzik, hogy működési 
költségeik jelentős hányadát maguk teremtsék elő kutatómunkával és eladható szolgálta
tásokkal. Néhány egyetemen a saját erőből prezentált költségvetési hányad eléri, sőt meg
haladja a 30%-ot. Ebben a helyzetben elvárják, hogy a könyvtár is igazodjék az egyetemi

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5—6.
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rendhez, bármi áron tegyen szert minél nagyobb árbevételre. A miskolci egyetemi könyv
tár állományának gyarapításához évente 3 millió Ft-ot tesz hozzá a költségvetéshez a ma
ga által létrehozott erőforrásaiból. Erre alig van példa az országban, de külföldön is keres
ni kell a hasonló eseteket. A miskolci könyvtár úgy tűnik, ebben a kérdésben jobbára 
megfelel a követelményeknek. A húsz sikeres évre visszatekintő gyakorlat nyomán szemé
lyesen is megvolna az okom a megjelölt, a megmutatott, a megjárt út követésének ajánlá
sára. Mégsem teszem azt, sőt az önjáró idea gondolatával eleve szembehelyezkedem. Az a 
határozott véleményem — mondhatom közösségi vélemény —, hogy a könyvtárak műkö
désének alapfeltételeit az állami költségvetésből kell megfelelő szinten biztosítani.

A könyvtárhasználat állampolgári jog. A könyvtár a társadalomban megszerezhető 
pozícióhoz esélyegyenlőséget nyújtó olyan ingyenes, azaz bárki számára hozzáférhető 
szolgáltatás, mint az oktatás. Ahhoz, hogy az ország különböző területein a különböző 
típusú könyvtárak környezetében élő állampolgárok könyvtári ellátása biztosítsa ezt az 
esélyegyenlőséget, a könyvtárak állományát garantáltan korszerű szinten kell tartani. En
nek pedig garanciája az állami költségvetés, nem pedig a saját bevétel, mert az eléggé eset
leges, nem biztosíték az egyenletes ellátáshoz, és így az esélyegyenlőséghez sem. (Azt hi
szem, nem ártana tanulmányozni az USA adórendszerét és a könyvtáraknak juttatott 
költségvetés összefüggéseit.)

Mindeme gondolatok sérelme nélkül természetes követelmény, hogy a könyvtárak 
szolgáltatásaiért fizessenek azok a szervezetek (nem magánszemélyek), amelyek profit- 
szerzésre használják fel a megszerzett információs anyagokat.

Az igen szorító körülmények között is kell találnunk valamilyen rést, amelyen ke
resztül fény világlik a holnapra. Az eszközök ésszerű és határozott koncentrálásával kel
lene a legfontosabb gyűjtemények folytonosságát és a szolgáltatások színvonalát megőriz
ni. Felfogásom szerint 15—20 nagykönyvtárat kellene kiemelten kezelni (nem 123-at, 
mint ma), mind az állománybeszerzés, mind a technikai felszereltség, mind pedig a sze
mélyi dotáció tekintetében. Erre leginkább az országos jellegű szakkönyvtárak és a kuta
tóintézeti könyvtárak egy része látszik alkalmasnak. Ehhez a fenntartók szándékaitól 
függetlenített, célra orientált pénzeszközök összpontosítására lenne szükség.

Sűrűn ju t eszembe egy, az NSZK-ban két éve szerzett tapasztalás. Alsó-szászországi 
kormánytisztviselőkkel beszélgettem Hannoverben és ők azt mondták az 1970-es években 
megélt ottani recessziós évekről, hogy egy dologra nagyon vigyáztak: a könyvtárak gyűj
teményeit nem engedték tönkre menni, mert jóvátehetetlen hiba lett volna az irodalmi 
beszerzések visszafogása. A kultúra más területein volt restrikció, de a könyvtárak állomá
nyát illetően a folyamatosságot megvédték, fönntartották.

Végülis csak azt lehet mondani, hogy minden lehetséges eszközzel szolgálni, védeni 
kell a gyűjtemények folytonosságát, bizakodva a jobb napokban.

A korszerű információszolgálat rögös útján...

Eredményeinket, megküzdött pozíciónkat és a létre nem hozott hatékony rendszer 
hiányát és okait többféle módon lehet megítélni. A jelenségek többarcúak — mondta Pi
casso, attól függően, hogy honnan nézzük őket.
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Hatékony és gazdaságosan működő információs szolgálat csak hálózatok útján, 
tervszerűen alakított, vagy profitra orientált rendszerek révén valósítható meg. Ehhez el
engedhetetlen a nemzeti információs politika, amelyet ez ideig nem tudtunk kidolgozni. 
Ezzel összefüggésben a korszerű információs és könyvtári rendszer modelljét sem tudtuk 
megteremteni. (Ez pedig nem pénzkérdés!) És a legnehezebb lenne mindezt funkcióba 
helyezni és zökkenőmentesen működtetni. Akik ezen a területen dolgoznak és konstruk
tívan részesei a történéseknek azok jól tudják, hogy mennyire nagy, összetett és pénzigé
nyes feladatról van szó.

Az előttünk álló külföldi példák is arra utalnak, hogy ahol bővében vannak az anya
gi eszközöknek, ahol profi szervezetek (pl. IBM) hozzáértő szolgáltatásait lehet igénybe
venni a számítástechnika installációjához (ide értve a szellemi felkészítést is), és ahol a 
munkahelyi kényszer is erőteljes ösztönzőként támogatja az ügyet, ott is igen nehezen 
jönnek létre korszakváltó rendszerek és szolgáltatások.

Ha körülnézünk a környező országokban, akár a legfejlettebb államokban is, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy magas színvonalon kialakult és minden tekintetben kifogástalanul 
működő hálózati rendszer sehol sincsen. Igaz, hogy Anglia messze előttünk jár az adattá
rak létrehozásában; az is igaz, hogy például a skandináv államok sokkal intenzívebben 
használják az amerikai adattárakat, mint mi; és még az is igaz, hogy a nemzeti dokumen
tumtermés automatizált feldolgozásában messze lemaradtunk, de az is igaz, hogy másutt 
sem jutottak be az optimális megoldás kánaánjába. — Az NSZK-ban például az utóbbi 
években formálják az automatizált, osztott feldolgozáson myugvó hálózatokat a könyv
feldolgozás, és a folyóiratnyilvántartás tekintetében, de csak tartományi keretben találnak 
rá a megoldás útjára, szövetségi kapcsolódásban nem. Annak ellenére nincsen országos 
hálózati rend és rendszer, hogy pénz van bővében és a tennivalókhoz immár 15 éve irány
tű az 1973-ban kibocsátott „Bibliotheksplan”.4

A franciák, nemzeti, izolált ügyüknek tekintik az információszolgálatot is, ezért 
építik — többek közt — a PASCAL rendszert közel 20 éve. Svájcban a tőkés vállalkozá
son nyugvó DATASTAR adatközponttal próbálják megoldani az információs feladatokat, 
de az utóbbi 1—2 évben mind jobban a külföldi tőke ellenőrzi az eredendően svájci, nem
zeti programot. A Közös Piac szervezésében az 1970-es évek közepén indult és igen nagy 
hangerővel bejelentett EURONET csomagterv lenyűgözte a szakmai közvéleményt, ma
napság alig hallani valamit a gigantikus vállalkozásról.

A fenti példákra is figyelve, észrevéve az árnyoldalakat is, úgy gondolom, hogy az 
ellentmondásos helyzetkép, ami eddig nálunk létrejött, normális állapot. Mi is a gond 
tulajdonképpen? Nincsen országos hatáskörű gépesített rendszer, sőt erre mutató koncep
ció sincs. Felemás módon van megoldva a nemzeti dokumentumtermés gépi adattárai
nak létrehozása (ami van MNB, azzal nem tudunk mit kezdeni). Nincsen rendezve, szabá
lyozva a külföldi adattárakhoz való hozzáférés ökonomikus rendje. Mérhetetlenül elmara
dott az adatátvitel infrastruktúrája, ami viszont nem a könyvtárügy bűne.

Ezzel szemben van sok apró, lokális tapasztalat az indexelésben, az adattárak szer
vezésében, a könyvtári katalógusok gépre vitelében. Jelentős előrehaladás történt a külföl
di adatbankok használatában, miután ez idő szerint országosan mintegy 30 terminálon le
het elérni a világ több száz adattárát.
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Lemaradásunk kétségtelenül számottevő, de nem behozhatatlan. De mondjuk ki 
nyíltan azt is, hogy információs rendszerünk mai állapota egyáltalán nem takargat nagyobb 
visszamaradást, mint a gazdasági élet sok sok területe. Nemcsak az információszolgálat 
frontján maradtunk el a legfejlettebb államoktól, hanem a nemzeti jövedelem termelési 
ütemében is, az egy főre jutó nemzeti jövedelem abszolút összegében is és a növekmény
ben is, szervezettségben, munkakultúrában, nyelvtudásban, stb.-ben hasonlóképpen. Az 
információszolgálat önmagában nem járhat az általános fejlődés előtt, minthogy a kocsi 
sem szokta elkerülni, lehagyni a lovat, vélekedik ilyetén a népi frazeológia.

Az információszolgálat intenzív fejlesztésében akkoriépünk majd nagyokat és akkor 
gyorsítjuk majd lépteinket, ha a társadalom ez irányú hiányérzete kikényszeríti, idő
szerűsí ti majd cselekvésünket. Ez az időszak minden bizonnyal közeledik. Most az a 
dolgunk, hogy készüljünk, gyűjtsük a tapasztalást, gazdagítsuk a gyorsan konvertálható 
tudásanyagot, legyen elegendő hitünk és energiánk a kísérletezéshez. Akire pedig tartozik 
a nagy terv kidolgozása (MM, MTA, OMFB), azok végre fogjanak munkához. Hogy magam 
mit várok, azt már korábban kifejtettem e lap hasábjain.5

Fogynak a jó könyvtárosok

A könyvtárügy alakulásának tényezői között meghatározó hely illeti meg a könyv
tárosokat, a szakembereket, ezért ebben az írásban is szólni kell a szakemberellátottság 
helyzetéről, illetve gondjairól. Mindenképpen — ismételve — négy problémakör szembe
tűnő:
•  kiemelkedő képességű, lehetőleg könyvtár szakos, felsőfokú végzettségűek feltűnő 

hiánya,
•  az elnőiesedés nemkívánt mértéke,
•  a korszerű technikák bevezetésére termettek esetlegessége, a nyelvtudás visszaesése.

A szakember-összetétel minősége két-három évtizeddel ezelőtt, lényegében jobb 
volt a mainál. Sok korábbi kiváló könyvtáros hiányát szenvedjük ma. Kimutatható, hogy 
a harmincas évektől kezdve és még a háború után is, három irányból jöttek az okos férfi
emberek (néhány nő is) erre a pályára.

Az 1930-as évektől kezdődően, a munkanélküli értelmiségiek közül számosán ké
pezték át magukat könyvtárosnak a szakmai egyesület és az Országos Széchényi Könyvtár 
jóvoltából. Dezsényi Béla, Goriupp Aliz, Ladányi Antal, Sebestyén Géza; egy ideig könyv
táros volt: Dercsényi Dezső, Györke József, Halász Gábor, Sinkovits István, Tolnai Gá
bor, és még folytathatnám a sort.

Volt egy másik, meglehetősen népes csoport, melynek tagjait a politika, a politikai 
kegyvesztettség, vagy a politikai erőszak sodort ide időlegesen, vagy maradtak könyvtá
rosok véglegesen. Az időpontokra még jól emlékszünk: 1945-1946; 1949-1952; 1957- 
1958. Benda Kálmán, Dercsényi Dezső, Bitó  István, Borzsák István, Csapodi Csaba, Féja 
Géza, Jóború Magda, Keresztúry Dezső, Komjáthy Aladár, Kosári Domokos, Kovács Máté, 
Moravek Endre, Prohászka Lajos, Rátonyi Nagy László, Rózsa György, Szalay Sándor, 
Szentmihályi János, Tombor Tibor, Tóth András, hogy csak a legismertebbeket említsem.
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A harmadik csoportot az ún. áttelepülőkből lehet összeállítani. Ők a Trianont 
megerősítő 1949-es békeszerződést követően az elcsatolt területekről jöttek haza folytat
ni a korábban megkezdett szakmát, vagy itt tanulva ki a könyvtárosságot. Néhány név kö
zülük: Jékely Zoltán, Kéki Béla,Miszti László, Szalatnai Rezső.

Az itt szóba hozottak többsége valamely tudományterületen kiválóan felkészült 
szakember volt, rendszerint széles körű nyelvtudással rendelkezett és a szinte követhetet
len munkaszeretet segítette valamennyit a szorgos és alkotó munkában. A különböző 
szaktudományok művelése jól összefért náluk a gyakorlatias könyvtári munkával. Kár, 
hogy közülük már csak 2—3 fő neve és közreműködése ékesíti a könyvtárosságot. Az újabb 
nemzedék többsége pedig nődolgozó (85—90%), amely tény — és a sértés szándéka nélkül — 
nem kedvez az alkotó munkának, a középszerűség lett úrrá a szakmán.

Külön is nehéz feladat a számítástechnika és a kapcsolódó területek értőinek könyv
tári alkalmazása. Akadály az alacsony könyvtárosi bérezés, de ugyanúgy akadály a korsze
rűsítés lassúsága is, mert a tétovázás, a helyben járás nem teremt jó közeget a sikerélmény
hez. Ezért gyakori, hogy az ide tévedt szakemberek sietve továbbálnak.

Ha most aggódva azon tépelődünk, hogy mikor lesz ismét sok jó szakember a könyv
tárakban, akkor azt kell mondanunk, hogy akkor, amikor becsülete lesz a könyvtáros 
szakmának. Akkor, ha majd a tudás, a műveltség, az ismeretek kreatív alkalmazása, a mér
hető értékteremtés adja a rangsort a hierarchiában és a javak elérhetőségében. Akkor, ha 
majd a gazdaság és az egész társadalmi élet ismét prosperitásba lendül. Én ebben a kérdés
ben is bizakodó vagyok. Meg vagyok győződve arról, hogy hatékony könyvtári szolgálat 
nélkül nem lesz prosperitás, márpedig annak lennie kell, mert a nemzet léte függ tőle.

A kitartás és a harc időszakát éljük

Ahhoz, hogy a könyvtári és információs szolgáltatás fejlesztésében felzárkózzunk 
a fejlettebb országokhoz, behozzuk a lemaradásunkat, ahhoz az ügynek meg kell nyerni a 
kormányzati szerveket. Tudatosítanunk kell, hogy társadalmi méretű, hatalmas átalakítási 
program a szakkönyvtárak és általában az információszolgálat igen erőteljes fejlesztése 
nélkül nem vihető véghez. Az iparilag fejlett államokban az elektronika hordozta forradal
mi átalakulás a könyvtári és az információs szférára is kiteljedt. Újólag is el kell mondani, 
hogy az automatizált szolgáltató rendszerek mögött hatalmas könyvtári bázisok állnak és 
szolgáltatják lenyűgöző mennyiségben az eredeti dokumentumokat. A II. világháború 
után eddig ismeretlen gazdagságú gyűjteményeket hoztak létre. Álljon itt néhány példa.

Frankfurtban az 1946-ban alapított Deutsche Bibliothekben 1986-ban már 
3 688 000 kötet gyűlt össze; az 1970-ben alapított düsseldorfi egyetemi könyvtár állomá
nya 1986-ban 1,9 miihó kötet; az 1965-ben alapított konstanzi egyetemi könyvtári háló
zat összállománya 1986-ban 1,105 millió kötet; az 1964-ben létesített regensburgi egye
temi könyvtár állománya 1986-ban 2,1 miihó kötet. -  Az 1973-ban létesített, már emlí
tett „The British Library Document Supply Centre” 1986-ra 4,5 millióra fejlesztette ál
lományát. Amellett, hogy 1973-tól fogva szinte könyvtári erődrendszerré építették ki a 
brit nemzeti könyvtári csoportot (7 hatalmas könyvtár összevonásával), Londonban to-
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vábbi 70 igen jelentős, világszinten álló könyvtár működik. Sok példát lehetne még ide
állítani arra, hogy a fejlett államokban a könyvtári ellátás is igen magas szinten áll a leg
korszerűbb technika alkalmazásával.

Itt is, ezúttal is elmondom, megismétlem sokadszor, hogy miközben hangosan ma
gyarázkodunk, agitálunk és követelődzőnk a könyvtárak védelmében, egy percre se feled
jük, jelenlegi munkavégzésünk bizonyító ereje a legfontosabb. Minden nap bizonyítanunk 
kell munkánk hasznát, s ezáltal van csak esély a jobb holnapot előmozdító eszközök meg
szerzésére. Van ok a kesergésre, de szabjunk határt a Mohács hangulatnak, mert a fennma
radást csak a hangyaszorgalom, a védekezés, de egyben a támadás, vagyis a harc és az épít
kezés szavatolhatja.
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K Ö N Y V T Á R A IN K  A  RESTRIK CIÓ  É V E IB E N ,
V A N -E  K IÚ T A  K Ö ZM Ű V ELŐ D ÉSI K Ö N Y V T Á R A K  SZÁ M Á R A ?

ARATÓ ATTILA

Átvészeljük-e? Kérdés a Figyelő szerkesztőségétől. Átvészelj ük-e? Kérdezi a társa
dalom mindannyiunktól. Szerencsére a szerzőnek csak a szerkesztőség kérdésére kell vála
szolnia és a hibás, bizonytalan válasznak nincs nagy kockázata. A könyvtárügynek, a köz- 
művelődési könyvtáraknak, s nekünk könyvtárosoknak tevékenységünkkel a gyakorlatban 
kell választ — járható utat — találni lehetőleg kevés úttévesztéssel a jövőbe. Ennek a vá
lasznak már lényegesen nagyobb a kockázata, mivel az úttévesztések és a hibák árát nem 
csak a könyvtárak, hanem az egész társadalom fizeti meg.

A könyvtárak állapota mindig megfelelt az adott társadalom fejlettségének és érték
rendjének. A magyar könyvtárügy állapotát is meghatározza az ország helyzete — jövőjét 
a jelenleg zajló gazdasági és társadalmi folyamatok sorsa. Ebből azonban nem következik, 
hogy mivel a kocka elvettetett nincs más dolgunk mint figyelni melyik szám lesz felül 
— azaz szerencsénk lesz-e? Hitünk szerint a magyar könyvtárügynek is van önmozgása, 
múltja — jelene és remélem rajtunk is múló jövője. A könyvtárak szerves részei a társada
lomnak, mint ilyenek az információs forradalom időszakában különösen fontos szerepük 
van, lehet egy ország gazdasági, társadalmi arculatának formálódásában, teljesítőképessé
gének alakulásában. Ezeket az evidenciákat leírva máris válaszolhatnánk a kezdő kérdésre. 
Persze, hogy átvészeljük! Egy olyan intézményrendszernek, amelyik közel egyidős az írás
beliséggel, amelynek hazánkban is sok százados múltja és a jelenben tagadhatatlan ered
ményei vannak — jövője is lesz, -  még a Gutenberg Galaxis „válságának” időszakában is. 
íme az egyszerű és támadhatatlan válasz!

A baj csak az, hogy nem ez az igazi kérdés amit feltesz nekünk könyvtárosoknak a 
társadalom, hanem az, hogy hogyan vészeljük át? Mit kell nekünk tenni? Mi függ tőlünk 
a tekintetben, hogy a társadalmi válság időszakából a magyar könyvtári rendszer a pozitív 
társadalmi folyamatok erjesztőjeként, megújúlva és megerősödve kerüljön ki.

Az átalakulás napjainkban társadalmi életünk, gazdaságunk, politikai intézmény- 
rendszerünk minden „szereplőjétől” elsősorban a következőkre vár feleletet: hogyan érté
keljük a múltunkat? Mit tartunk megőrzendőnek, mit elvetendőnek? Milyen célt tűzzünk 
magunk elé?

Ma már történelmi tanúlság, hogy olyan célmeghatározás amit egy „mindentudó” 
szervezet, egy „mindenre igaz és érvényes választ adó elmélet” birtokában megadhat szá
munkra — nem létezik. Ezért a fárasztóbb utat kell járnunk — a válaszokat, az utakat és 
az eszközöket nekünk kell megtalálnunk. Ogy tűnik utat tört magának az a felismerés, 
hogy a válságból — legkisebb veszteséggel -  csak előre haladva, cselekvő innovatív maga
tartással lehet kijutni. Biztató, hogy ez a folyamat a magyar könyvtári rendszerben -  ha
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nagyon különböző mértékben is —, de megindult az egyes könyvtárak és az irányítás 
szintjén is.

A gyorsan romló feltételek miatt könyvtáraink kezdeti bizonytalansága nem rekedt 
meg a siránkozásnál, sérelmeink lobogtatásánál, hanem egyre inkább a helyzet reáUs fel
mérésére, lehetőségeink számbavételére irányul. Mintha szűnőben lenne az egymásra mu
togatás, formálódik egy sajátos feladat- és munkamegosztás, amely céljait tekintve a jelen 
meghaladására, a problémák leküzdésére törekszik.

Rég ismert tanulság, hogy a szükségből erényt is lehet kovácsolni. Mintha ez lenne 
az eredője egyre több könyvtárunk innovatív magatartásának.

Következtetéseink biztosabb alapra helyezése megkívánja, hogy gyors mérleget von
junk. A mérleg egyik serpenyőjében a kétségbevonhatatlan eredmények, másikban könyv
tárügyünk régen meglévő gyengéi, megoldatlan problémái sorakoznak fel, amelyeket csak 
kiéleztek, pregnánsabbá tettek a restrikció és a forráscsökkenés évei, s a kultúra és műve
lődés számára kedvezőtlen össztársadalmi folyamatok. Könyvtáraink helyzetét vizsgálva 
tehát nem szabad egyedül a mai állapotokat hibáztatnunk; sokkal inkább az elmúlt más
fé l-két évtized mulasztásait, amelyben a külső és belső tényezők elválaszthatatlanul ösz- 
szefonódnak. A társadalom és a művelődés hibás értékrendje, a maradékelv alkalmazása, 
a kívánatos szintű feltételek hiánya, az irányítás következetlenségei egyrészt, másrészt a 
mi gyengeségeink, a rendszerfejlesztés elhanyagolása, a források és a szervezet elaprózott
sága, funkcionális és szervezeti megmerevedés, elkényelmesedés egyaránt tagadhatatlanul 
az okok között szerepelnek.

Azt azért úgy hiszem — nem szakmai elfogultság kimondani, hogy a jelen állapot ki
alakulásában -  a könyvtári rendszer hiányainak és elmaradottságának kialakulásában
— nem a szakmán belüU okok játszották a fő szerepet. Ezt azért kell egyértelműen kimon
dani, mert egy korszerűbb, hatékonyabb könyvtári és információs rendszerhez eljutni
— csak az elmaradáshoz vezető okok fontossági sorrendjének megfelelő „orvoslással” 
lehet.

A társadalomnak, a gazdaságnak, egyszóval az országnak van szüksége — égetően és 
elodázhatatlanul — egy hatékony és korszerű könyvtári és információs rendszerre és csak 
az országnak van lehetősége az ehhez szükséges erőforrások megteremtésére. A felzárkó
záshoz nem csupán anyagiakra, hanem a társadalmi (kormányzati és művelődésen belüli) 
értékrend váltakozására van szükség.

Helyesebbnek érezzük azonban, ha a továbbiakban „házunk táján sepregetünk”. 
Elsősorban azért, mert itt vannak igazi lehetőségeink a cselekvésre, s ezen keresztül a tár
sadalmi folyamatok számunkra kedvező befolyásolására.

Az előzőekben a kedvező változásokról volt szó, amelyek kibontakozóban vannak a 
magyar könyvtárügyben. Melyek hát ezek? Mindenekelőtt van reáUs helyzetértékelésünk 
és ezen alapuló programunk. A helyzetértékelést illetően a Művelődési Minisztérium által 
a szakma részvételével összeállított ,A  magyar könyvtárügy helyzete és fejlesztésének 
feladataiГ  című dokumentumra gondolunk amelyet megtárgyalt az MSZMP KB Agitációs 
és Propaganda Bizottsága, majd az Országgyűlés KultúráUs Bizottsága. E testületek vitája 
és állásfoglalása alapján a legfontosabb tennivalókat -  véleményünk szerint — jól összegzi 
a Művelődési Minisztérium intézkedési terve a magyar könyvtárügy fejlesztésére.
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Az a több mint negyedszázados tapasztalat amit a pályán magunkénak mondha
tunk, kissé lehűti az előző bekezdés optimizmusát, a múlt ördöge suttogja: máskor is volt 
a szakmának helyzetértékelése és programja, lásd az országos könyvtárügyi konferenciák 
határozatait. A legfontosabbak késve, hiányosan vagy nem valósultak meg. Mi a garancia, 
hogy most másképpen lesz? Mire észrevettük már le is írtuk: mi vagyunk a garancia... 
Nem tűnik meggyőzőnek ... a suttogás folytatódik; nincs rá garancia!

Ideje befejeznünk a nem teljesen veszélytelen gondolati játékot. Minek is keresünk 
mindig garanciákat? Inkább higgyünk a cselekvés erejében s a pozitív társadalmi folya
matok visszafordíthatatlanságában. Észre kell vennünk az egyre több könyvtár részéről 
tapasztalható innovatív magatartást; az együttgondolkodás fokozódását a szakmai viták
ban, a különböző konferenciákon. Utalhatunk a MKE szekszárdi vándorgyűlésére, a szak
lapjaink tartalmára, az írások színvonalára s a híranyagból is tükröződő megújulást, sok
színűséget mutató gyakorlati kezdeményezésekre.

A továbbiakban a közművelődési könyvtárak számára legfontosabbnak ítélt kérdé
sekhez kapcsolódunk.

Számítógépesítés

Papp István íija: „A számítástechnika alkalmazásának általános elterjedésétől függ, 
hogy könyvtárügyünk,benne a közművelődési könyvtárügy megreked-e aXX. század első fe
lének szintjén, vagy pedig beléphet a XXI. századba/51 Valóban ez a kulcskérdése az 
egész magyar könyvtárügy megújulásának! A cél és feladatmeghatározás azonban már ö t -  
tíz éve adott volt könyvtárügyünk fejlesztési programját illetően, mégis inkább az egyes 
intézmények, mintsem a rendszer szintjén születtek eredmények. Ugyané cikkben írja 
Papp István „ha továbbra is arra várnak az egyes könyvtárak, hogy majd egy minden te
kintetben megfelelő integrált számítógépes rendszert kapnak valamely központból, elma
radásuk csak tovább fokozódik55. Igen, valószínűleg ez így is van, de érdemes elgondol
koznunk azon, hogy miért nem érvényesültek az egységesítés ésszerű követelményei a szá
mítógépesítés során és miért kell lemondanunk a továbbiakban is erről? Engedtessék meg, 
hogy most magamtól idézzek egy kicsit hosszabban. 1983. januáijában írtam:2 „A számí
tógépes technika értelmes és gazdaságos alkalmazása tehát a magyar könyvtárügy egész 
rendszerének tudatos átformálását igényli. Feltételezi a könyvtári munkafolyamatok, a 
hagyományos munkaszervezet átértékelését és átalakítását. Ki kell dolgozni a számítógé
pesítés különböző szintjeinek intézményi modelljeit, nemcsak a munkafolyamatok gépesí
tését tekintve, hanem annak szervezeti, személyzeti, képzési vonzatait is. Aligha kell hang
súlyoznunk, az idejekorán elvégzett tervezés szükségességét, ismerve gépesítési lehetősé
geinket, a felkészülés időigényességét és az elvégzendő feladatok bonyolultságát. A mielőbb 
elkészítendő, átgondolt, teljes körű program intézménytípusonkénti modellezése lehetővé 
tenné az egységes, egymáshoz jól illeszkedő gépi rendszerek beszerzését, esetleg hazai 
gyártásuk megszervezését, vagy szociaUsta országból való megvásárlását. Megszüntethetné 
azt a veszélyes és pazarló gyakorlatot, amelyet Vajda Gábor fogalmazott meg Intelligens 
terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerében című írá
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sában”3 ... ahány nagyobb könyvtár, annyi önmagában szép, de együttműködésre képte
len gépi rendszer jön létre ... ”

„A fejlesztési terv végrehajtása során természetesen elsőbbséget kell kapni a megva
lósítás logikai sorrendjének megfelelően a központi szolgáltatásoknak és a velük össze
függő feladatoknak, s a rendszer aktív elemeinek. De már ekkor meg kell kezdeni az in
tézmények széles körének felkészítését a számítógépes szolgáltatások fogadására, majd a 
munkamegosztásban való szervezett részvételre.

A szakma ki tudja dolgozni a kor követelményeit és hazai könyvtárügyünk lehetősé
geit reálisan figyelembe vevő átfogó számítógépes programját, de ennek megvalósítása a 
hazai könyvtárfejlesztés eddigi gyakorlatára alapozva lehetetlen.

A különböző főhatóságok és könyvtárfenntartók belátásától és hozzáállásától függ
ne, nemcsak a feltételek biztosítása, de a program puszta elfogadása is; — ezért csak álla
milag garantált fejlesztési tervként realizálható.”

Lényegében most is ez a véleményem! Az állami garancia elmaradt, a dilemma meg
maradt, a kérdés ugyanaz. Különböző szinten gépesített könyvtárakból, hogyan lesz kor
szerű, hatékony és gazdaságos országos és nemzetközi viszonylatban is kompatibilis rend
szer?

Nemcsak az államilag garantált fejlesztés hiányzott, hanem a megkívánható szakmai 
koordináció is. Nem volt aki ezt a feladatot felvállalja, sem az MM, sem az OSZK, sem 
más. Ha mindenben igaza van is Papp Istvánnak, megállapításai nem cáfolják hanem ép
penséggel -  logikailag igénylik egy országos koordinációs szervezet kiépítését a magyar 
könyvtárügy számítógépes rendszerének életrehívása érdekében.

Megindult -  jelentős anyagi ráfordítással -  az OSZK saját számítógépre alapozott 
könyvtártechnológiai fejlesztési programjának megvalósítása, amely a központi szolgálta
tások döntő részére ki fog terjedni, így valamennyi könyvtárhálózat érdekelt eredményes 
működésében és abban, hogy az OSZK adatbázisára rákapcsolódhasson. Az akadémiai 
számítógépes hálózat kiépítése nagyléptekkel halad előre. Megújulnak az ágazati nagy
könyvtárak számítógépes rendszerei. Első lépéseiket teszik a nagy közművelődési könyv
tárak is. Mindezeknek őszintén örülhetünk! De megengedhetjük-e azt a luxust, hogy 
mindezen számítógépes rendszerek kapcsolódását utólag oldjuk meg? — ha egyáltalán 
megoldható lesz. Kívánatos lenne, hogy az állandó koordináció szervezeti kereteit maguk 
az érdekelt könyvtárak alakítsák ki. A rendszer szempontjából ez nem azonos az egyköz- 
pontúság követelésével, annak az ideje már valószínűleg lejárt. De koordináltan lényegesen 
jobbak lennének az anyagi ráfordítások lehetőségei korszerű nagy teljesítményű számító- 
géprendszerek beszerzésére. A koordináció irányába tett ígéretes lépésnek tekinthetjük, 
hogy a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének az Akadémiai 
Könyvtárnak és a Széchényi Könyvtárnak részvételével megalakult a K+F Infrastructúra 
K ft у és azt, hogy a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Gazdasági Tár
saságot, (GT) hoztak létre tevékenységük és érdekeik összehangolása, valamint anyagi esz
közeik hatékonyabb felhasználása érdekében. A GT tervei között első helyen a komplex 
számítógépesítés szerepel. Mire e sorok megjelennek, talán a GT jogi engedélyezésének a 
procedúrája is befejeződik és elkezdhetjük közös dolgaink rendezését.
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Források csökkenése — új források keresése

Könyvtáraink jelentős része az állami pénzügyi források csökkenését kétféle módon 
próbálja ellensúlyozni. Takarékossággal illetve új források keresésével.

A közművelődési könyvtárak helyzete, a tartalékok mértéke és az új források fel
tárása szempontjából igen különböző. A kisközségek és általában a községek könyvtárai
nak — az alacsony szintű költségvetés és az eladható szolgáltatások hiánya s a helyi 
társadalom szociális és struktúrális helyzete, igénybeli differenciálatlansága — nem nyújt 
érdemi lehetőséget az állami források pótlására. Itt már a jelenlegi szint is ellátásromlást 
jelent és a jövőt veszélyezteti.

A nagyobb közművelődési könyvtárak lehetőségei sem egyformák. Mindegyiknek 
„helyzete” van és ez a helyzet külső környezet, belső feltételek tekintetében igen sokféle. 
A válsághelyzet és a restrikciós politika hatásainak kivédésére tehát nem lehet egységes re
ceptet adni. Ennek igazát bizonyítja a gyakorlat sokszínűsége is.

A piacgazdaság — különösen ha még nincs is — hatásaival és követelményeivel a kul
turális intézmények nem lehetnek tisztában, így a könyvtárak is sok dologgal próbálkoz
nak. (Adományok, alapítványok; könyvtári ingyenes szolgáltatások térítésessé tétele; be
iratkozási díjak szedése, emelése; nem könyvtári funkciók vállalása, kifejlesztése kifejezet
ten pénzszerzési céllal stb.) A tabló tehát igen színes.

A kényszer sokszor adott és ad ma is felmentést elvek alól. Elvekre mégis szükség 
van. Ha receptek nincsenek is, az alábbi elvi meggondolásokat mérlegre tenni talán érde
mes.

Minden ideiglenes szándékból bevezete tt önkorlátozás vagy lemondás véglegessé vál
hat, ugyanígy minden esetleges pénzforrás el is apadhat. E zért nem szabad olyan látszatot 
keltenünk , hogy az állami források csökkenése tartósan ellensúlyozható. Ez még a 80-as 
évek elejének Angliájában a Thatcher kormány közkiadásokat csökkentő politikájának 
időszakában, a nálunk lényegesen fejlettebb angol közművelődési könyvtáraknak sem si
került. Ők is minden utat végigjártak, olyanokat is, amivel mi most próbálkozunk a saját 
források növelése és az önkorlátozás terén. Nem sok eredménnyel. Az adózó állampolgá
rok világosan kifejezték, hogy nem kívánnak fizetni az addig ingyenes szolgáltatásokért, 
sem közvetlenül, sem a helyi adók emelésével. A vége az lett, hogy a kormány jelentősen 
növelte a könyvtárak központi költségvetési támogatását. Mindezt az angol parlament a 
demokratikus tradíció őrzése, valamint a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének társa
dalmi szükségességét fel és elismerve tette. Talán mi is eljuthatunk egyszer idáig.

A fentiekkel összecseng Benjámin Juditnak 1987. december 9-én az Országgyűlés 
Kulturális Bizottságában elmondott hozzászólása.4 ... „gondolkodjunk el azon, hogy ed
dig az állam által felvállalt ellátások közül melyek azok, amelyeket továbbra is állami fela
datnak kell tekinteni és melyekért fizessen a jövőben a lakosság térítést. Ügy gondolom, 
hogy az állam által eddig vállalt feladatok egyoldalú áthárítása nem valósítható meg, mert 
ezek költségeit a bérek nem tartalmazzák, ezért az emberek nem tudnák megfizetni eze
ket.” Mi is így gondoljuk!

Magam részéről azokkal a kezdeményezésekkel tudok elsősorban egyetérteni, ame
lyek a saját tevékenységünk kritikus elemzése alapján születnek, és egybevágnak egész 
könyvtári rendszerünk megújulási törekvéseivel. Olyan adományok és alapítványok elfő-
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gadását, keresését helyeslem, amelyek nem járnak a könyvtárak demokratizmusának, nyi
tottságának beszűkülésével még azáltal sem, hogy egyes társadalmi csoportoknak külön
leges könyvtárhasználati jogokat, kivételes szolgáltatásokat biztosít. Elsősorban olyan új 
szolgáltatások térítéses nyújtását, amelyek társadalmilag szükségesek (ezt nem mindig 
könnyű megítélni) de az állam jelenleg nem biztosítja a fedezetet. Ne feledjük azonban, 
hogy minden új szolgáltatás — még új pénzforrások esetében is — ugyanarra a könyv
tári bázisra telepíthető — ezért legtöbbször valaminek az elhagyása árán valósítható 
csak meg.

Mi lesz, ha a szolgáltatások skálája a jövedelemszerző szolgáltatások irányába toló
dik el, és a rendelkezésünkre álló személyi erők egyre meghatározóbb részét (mennyiségi 
és minőségi tekintetben egyaránt) ezek kötik le. Mi marad az ingyenes, tehát általános, 
mindenkinek állampolgári, ráadásul adófizetői jogon járó szolgáltatásokból? Mivel a térí
téses szolgáltatások eleve szűkítik a használók körét a fizetőképes könyvtárhasználókra, 
nagyon lényeges kérdés hol vonjuk meg a határt! A könyvtár — ha ragaszkodunk a demok
rácia alapintézménye jelző igazságtartalmához -  nem lehet a tehetősek intézménye, nem 
tehet különbséget fizetőképesség alapján az állampolgárok között. Jogosan mondhatják 
sokan, hogy ez a probléma nem egészen valós, felnagyított, másrészt azt is, hogy eddig is 
tettünk különbséget ezen az alapon az állampolgárok között, valamint azt is, hogy ez a 
folyamat most általánosan jellemző, a társadalom anyagi differenciálódása megy végbe a 
piacgazdaság kibontakozásának logikája és mértéke szerint, s hogy ez a folyamat megál
líthatatlan. Mindez igaz, de mert az, foglalkoznunk kell vele, és nem mindennel kell azo
nosulnunk mert van! Persze a tények makacs dolgok, ezért ki sem kerülhetők. Magam úgy 
vélem, a különbségtételhez többféle megközelítésben juthatunk el. Ezek között vízválasz
tónak tartom a jövedelemszerző, illetve profitteremtő tevékenységhez nyújtott könyvtári 
szolgáltatások ellentételezését, és ugyanide sorolom a közületi szférát. Az állampolgári 
jogon nyújtott könyvtári ellátás körében kevéssé érzem korlátozásnak a beiratkozási dí
jak — differenciált — jelentősebb emelését. Persze ez sem veszélytelen.

Rendszerfejlesztés, ellátó rendszerek

Mindannyiunknak a korszerű magyar számítógépes könyvtári rendszer létrehozásá
nak szempontjából kellene gondolkodnunk, terveznünk és fejlesztenünk. A közművelődé
si könyvtárak jövőbeni szerepe, feladat és funkció vállalása is csak ennek keretében értel
mezhető.

A dokumentumbeszerzési források csökkenésének a megállítása a közeljövőben nem 
várható, ezért a beszerzést is aszerint lehetne ésszerűen alakítani, hogy ami fontos, az a 
rendszerben legyen meg, azon a ponton, ahol a rendszer egészében leginkább használható. 
Ez természetesen prioritások meghatározását és a források átcsoportosítását, no meg a 
túlzott megőrző és statisztikai szemléletről való tényleges lemondást egyaránt megkívánja.

Hálózati rendszer — ellátórendszer -  a kettő nem ugyanaz. Kívánatos az igazgatási, 
szervezeti, módszertani jellegű hálózatokat ellátórendszerekké változtatni, egymásra 
épülő szolgáltatások útján. Ez a folyamat már megindult, a kisközséges megyékben nincs 
is más járható útja a lakosság színvonalas könyvtári ellátásának.
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A legígéretesebbnek a nagy közművelődési könyvtárak (megyei könyvtárak és a 
FSZEK) Gazdasági Társaságának megalakulását látom. A GT társasági szerződése feladat- és 
tevékenységkörét így rögzíti: „ ...a  teljes könyvtári működés, működtetés korszerűsítése, 
új eljárások bevezetése, a könyvtárak közötti gazdasági együttműködés szervezése, a kö
zös beszerzés és hasznosítás. A tevékenységi körben meghatározott feladatok eredményes 
végzésére szervezi a tagok közötti hatékony információcserét, összehangolja a különböző 
fejlesztéseket, együttműködik más szervezetekkel, javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki, ta
pasztalatcseréket és tájékoztatókat szervez.”5

Reméljük a GT a jogi jóváhagyás után elkezdheti munkáját és hatékony tényezővé 
válik szakmai érdekeink képviseletében is, példát adva az önszerveződésre.

Az országos könyvtári rendszer működőképessége szempontjából nélkülözhetetlen 
szerepe van a megyei könyvtáraknak -  a „nélkülözhetetlen” jelző itt nem önértékelés
ként szerepel, pusztán annak a ténynek a rögzítése, hogy mint az egész országban működő 
általános nyilvános könyvtárak hálózati központjai, tevékenységük átfogja az egész orszá
got. Feladatuk -  amit vállalnak is —, hogy közvetítsék az országos nagykönyvtárak szol
gáltatásait. Ez nemcsak a megyei könyvtárak érdeke, de a bárhol folyó oktatási, termelési, 
kutatási stb. tevékenység követelménye is! E nélkül a közvetítő szerep nélkül az „orszá
gos” jelző érvénye is fogyatkozást szenved.

A jelenlegi pénzszűke miatt a megyei könyvtárak egyre több szakkönyvtár informá
ciós kiadványait, szolgáltatásait kénytelenek lemondani. Ennek oka az is, hogy az áraik 
túlzottan megemelkedtek. A fenti érvek súlya, valamint annak a tevékenységnek a propa
ganda értéke, hogy a megyei könyvtárak tájékoztatni tudják a vidéken élő szakembereket 
az országos könyvtárak és információs intézmények tevékenységéről, szolgáltatásaikról, 
kiadványaikról; nem érné-e meg tizenkilenc példányt ingyenesen vagy kedvezményes 
áron megküldeni a megyei könyvtáraknak?

Személyi tényezők

Végül a legfontosabbról. Tény, hogy az elmúlt években a létszám növekedése nem 
járt együtt a személyi állomány minőségének, felkészültségének egyértelmű növekedésé
vel. Sőt a kiöregedés és a fluktuáció sok értékes nagy egyéniségtől és tehetséges fiataltól 
fosztotta meg könyvtárainkat.

Az okokról cikkek, felmérések, tanulmányok bőségesen vallanak. Ezeket nem is
métlem meg. A helyzet javítása, a pályaelhagyások megállítása érdekében kétségtelen, 
hogy szükség van jelentős béremelésre. Örvendetes, hogy ezért a szakszervezetek az eddi
ginél sokkal határozottabban fellépnek a kormánnyal szemben. A szakmának is fel kell 
használni minden eszközét ennek mielőbbi kikényszerítésére. A helyzet megfordításához 
mindez azonban nem elég. A társadalom és a tárca felelősségén túl, a kialakult helyzetért 
a közvetlen könyvtárfenntartók és a könyvtárvezetők vállán van a felelősség legnagyobb 
súlya. Ez utóbbiról: az egyszemélyes és a kislétszámú könyvtárak vezetői nem sokat te
hetnek, de a nagy létszámú intézmények vezetői annál többet. A munkaköröket sokkal 
inkább úgy kell kialakítani, hogy azok testreszabottak legyenek és biztosítsák a tehetsé-
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gek, az egyéni adottságok érvényre jutását. Bármennyire nehéz, lépnünk kell a munka- és 
érték szerinti erőteljesebb különbségtétel irányába is a bérek, jutalmak, címek, kedvezmé
nyek tekintetében. Ezek nehéz és népszerűtlen vezetői szerepek, de az intézményeken 
belüli légkör és szemlélet pozitív változásához vezethetnek, hajói és igazságosan, demok
ratikusan, nyíltan csináljuk!) Ha értékeink megbecsülését a szakmán belül nem tudjuk 
megoldani, ha a „húzó” embereknek nem lesz nagyobb becsülete és a szakma derékhadá
nak jó közérzete, a pályánk tovább szegényesedig Ezt pedig nem hagyhatjuk.
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A  K IA D V Á N Y C SE R E  N É H Á N Y  ID Ő SZ E R Ű  K É R D É S E  
A  M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R A K B A N

MARÓT MIKLÓS

Az Országos Könyvtárügyi Tanács napirendjén 1987 decemberében szerepelt a kér
dés. A gyarapításnak ez a formája országos gyűjteményeinkben azóta szokásos, amióta 
ezek a könyvtárak kapcsolatba léptek a külföldi társintézményekkel. Magyar nyelvű szak- 
irodalma igen gyér, talán a legutolsó Gombocz István: A magyar könyvtárak nemzetközi 
kiad vány cseréje, amely 1963-ban jeíent meg, pedig érdekes lenne nyomon követni, hogy 
hogyan találták meg egymást először Európa-szerte, majd vüágszerte a nemzeti, akadémiai, 
országgyűlési városi majd később a különböző tudományági könyvtárak és milyen külön
böző indítékok hatására építették ki a nemzetközi csereforgalmat. Ma nemzetközi cseré
ről beszélünk, de a múlt század politikai körülményei között a nemzeti csere volt a meg
határozó, hiszen csak így alakulhattak ki a széttagolt országok nemzeti gyűjteményei. 
(Egyik továbbélő formája ennek az állapotnak a mi hungarikagyűjtésünk minden gondja.)

A tömeges kiadvány csere a korai polgári (állami) könyvtárügy szülötte: az intézmé
nyi-testületi, kereskedelmi forgalomba nem került kiadványok ezen az úton jutottak el a 
nagy gyűjteményekbe. Jelentősége, és ezzel együtt a csereforgalomba került dokumentu
mok mennyisége, úgy növekedett, ahogyan a testületek, az állami és községi igazgatási 
intézmények egyre szaporították kiadványaikat. A kiadvány-özönhöz hozzájárultak a nem
zetközi szervezetek és az ipar—kereskedelem-infrastruktúra nyomtatványai, ezeknek eljut- 
tatási módjává is a csere vált. Mindennek a jelentősége máig sem változott, a csereutak bo
nyolult hálózatán jönnek-mennek a dokumentumok. (Újonnan alapított könyvtáraknak 
csábító volt és csábító ma is, hogy az első időkben a cserepartnerek megkeresésével „fel
futtatják” állományukat. A csábítás nem csökkent, annak ellenére, hogy az áramló kiad
ványok egy részére az igény minimális, de ez nem zavarja a jövés-menést.)

A magyar szakkönyvtárak, a rendelkezésünkre álló adatok szerint, az elmúlt évek
ben a nemzetközi forgalomban évi kb. 140 000 dokumentumot kaptak cserébe — évi gya
rapodásuk kb. 16%-át — a küldött 160 000 dokumentum ellenében.

I.

A kiadványcsere vizsgálatát számos körülmény nehezíti.
1.) A „cserepéldány” fogalma a statisztikai bejelentésre kötelezett könyvtárak 

naplóiban jelentkezik csak egyértelműen. Ebből viszont két dolog következik:
a) Nincsenek nyilvántartva azok az intézmények, hivatalok, szervezetek stb., ame

lyek „viszonosság” alapján, munkaeszközként kapják a sokszorosított dokumen
tumokat, s nem iktatják be szakkönyvtáraik állományába. (Például teljesen ki
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zárt, hogy a közlekedés- és postaügyi hálózat évente csak 400 dokumentumot 
kap és küld. Csak a menetrendek, telefonkönyvek messze meghaladják ezt a szá
mot.)

b) Ha a viszonosság alapján érkezett dokumentumok a fenntartóhoz érkeznek s ő 
továbbítja azokat, akkor ott már a növedéki naplókban, leltárakban „ajándéka
ként szerepelnek. Ugyancsak nem kerülnek a cserenyilvántartásba az elküldött 
példányok sem. (Nem tartozna ez a kérdés a szűkebb értelemben vett könyvtári 
csere vizsgálatába, ha nem arról lenne szó, hogy értékes, alapvető dokumentumok 
jáqák ezt az utat.)

2. ) A jelentésekből összesítve megismerhetjük a nemzetközi cserébe érkezett doku
mentumok darabszámát, de nincsen reális összehasonlítási alapunk ahhoz, hogy ezekből 
mennyi került be az állományokba. (Még az Akadémiai Könyvtár jelentésében is. kb. 
2000 egységgel nagyobb a csereforgalom, mint az állományba iktatott cserepéldány. Ők 
viszont közlik, hogy ezt a felesleget köröztették a hálózatban is. Más intézmények bevall
ják, legalább szóban, hogy az „udvariassági” cserében érkezett kiadványok a hazai gyűjte
ményekben oly feleslegesek, hogy meg sem próbálják továbbküldeni őket.)

3. ) A hivatalos kiadványok eljuttatásának szükségéből létrejött nemzetközi cserefor
galmat zömmel máig is elkerülte a kereskedelmi szellem — a felek nem törekszenek érték 
egyenlegre —, de óhatatlanul dominál a hivatalos intézményi jelleg.

a) A könyvtárak cserebázisát elsősorban a fenntartó szervezet kiadványai alkotják, 
és a partnertől is elsősorban ezeket kérik. Olyan racionalizmussal, hogy mihelyst a 
kapott kiadványok számukra értéktelenek, a kapcsolatot köszönettel megszünte
tik. A könyvtár így meglehetősen kiszolgáltatott, nincsen sok lehetősége irányí
to tt cserére. Az egyetemi könyvtárak például nagyrészt csak olyan társintézmé
nyekkel állhatnak cserekapcsolatban, amelyekkel az egyetem átfogó együttmű
ködési szerződést kötött. (Más kérdés, hogy a kiadványcseréről szóló miniszteri 
rendelet az önálló kezdeményezést is lehetővé teszi, de ritkán élnek ezzel a lehe
tőséggel, mert az adott cserebázist szegényesnek érzik a kezdeményezéshez. Ha 
semmilyen cserebázissal nem rendelkezik a könyvtár, lemond a nemzetközi cse
réről, mint például a főiskolai, kórházi, kisebb kutatóintézeti stb. könyvtárak 
többsége.)

b) A kiad vány csere, mint alapvetően hivatalos folyamat, természetesen átszőtt poli
tikai, művelődéspolitikai tartalommal. Egyrészt a küldő fél igyekszik eljuttatott 
kiadványaival a legkedvezőbb képet adni magáról, így nem kevés a csereforgalom
ban a propagandisztikus, efemer értékű kiadvány (habár ezek egy része aján
dékba érkezik). A címzett könyvtárnak viszont, mint említettük, lehetősége van 
válogatni, mit dolgoz fel, mit nem. Másrészt sok intézmény lép kapcsolatba olyan 
partnerrel, amelynek küldeményei előreláthatóan holt anyagot jelentenek nyel
vük vagy szakmai színvonaluk miatt, de a politika kívánja vagy ösztönzi a kap
csolat fenntartását. Jól fogalmazza ezt a Széchényi Könyvtár jelentése, amely 
„támogatás” -nak nevezi a cserének ezt a formáját. A magyar helyzetben így 
mennek a könyvek a környező magyar érdekeltségű könyvtárakba és jönnek 
hozzánk a mi csereanyagunknál értékesebb nyugati kiadványok. Ezt a szőve-
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vényt lehetetlen felbontani, annyi szín van benne és annyi anyagból fonódtak a 
szálak.

4.) A fölöspéldány-csere, — a csereforgalom másik nagy folyamata — egészében úgy
szólván ellenőrizhetetlen, mert a felajánló jegyzékek — évek óta immár több ezer — más 
utakon járnak a könyvtárak között. Egyedül áttekinthető az OSZK fölöspéldány-elosztó 
tevékenysége, amelyet összekötve a tárolókönyvtári feladatokkal, egy előterjesztésben 
az elmúlt évben feldolgoztak és az OKT is megvitatta.* Gyümölcsözőek a külföldi gyűjte
mények alkalmilag küldött fölöspéldány jegyzékei és sajnálatos, hogy a magyar gyűjtemé
nyek csak ritkán tudják ezeket hasonlóval viszonozni.

II.

Az értékelhető nemzetközi kiadvány csere ezek után az elmúlt években így alakult a szak- 
könyvtárakban:

Év 1982 1983 1984 1985

A cserében kapott 
dokumentumok száma 134 179 124 368 134 618 139 458

Ezek %-os aránya a 
beszerzésben 18,5 16,3 18,4 15,4

Árnyaltabb képet kapunk, ha azt nézzük, hogy az MM évi statisztikájában szereplő 
összes (123) könyvtár között hogyan oszlik meg a részvétel a csereforgalomban.

Az érkező dokumentumok A másik 40% ötvenhárom
40%-a négy (!) könyvtárba jött: könyvtárba érkezik:

Felsőoktatási könyvtárak 17,0%
Szabványügyi Hivatal 21,0% Akadémiai hálózat 9,4%
OSZK 8,8% AGROINFORM 7,6%
Országgyűlési Könyvtár 6,3% Építésügyi Tájékoztató
MTA Könyvtára 5,0% Intézet 6,5 %

Összesen: 41,1 % Összesen: 40,5 %

A maradék 25 000 cserepéldány 66 könyvtárba érkezett. (25 könyvtár egyáltalán nem vett 
részt a csereforgalomban.)

* SONNEVEND Péter: Tervszerű állományapasztás -  fölöspéldány-hasznosítás -  könyvtári anyagok 
megőrzése = Könyvtári Figyelő 33. évf. 1987. 6. sz. 604—610 p.

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5—6.
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A küldött dokumentumok 39,3%-a indult a fenti négy nagy gyűjteményből. (1985- 
ben az OSZK-ban 9000 egység a küldési többlet, az Országgyűlésiben 8500 az érkezési 
(többlet! Az okot felesleges magyarázni.) A második csoportba sorolt intézmények küld
ték a cseie 37,4%-át. (Feltűnő, hogy pl. az MTA Világgazdasági Intézet 11 000 dokumen
tummal többet küldött, mint kapott, míg a két tájékoztató intézetben (AGROINFORM, 
ÉTI) fordított a cserearány 15 000 darabbal. Bizonyítva érezzük azt, hogy a tudományág 
és dokumentumtípus szerint nagyon különböző módon fonódnak a csereszálak. Mindent 
összevetve 16,7% indult tehát az 57 könyvtárból, nagyjából egészében kiegyenlített a 
cserearány.

Már-már hajlandók lennénk azt látni, hogy a kiadvány csere lényegében 50—60 könyv
tár belügye, de a vizsgálódásunk első részében mondottak meggondolásra késztetnek ben
nünket: a nyomtatott dokumentumokat közvetlenül munkaeszközként -  és részben va
lószínűleg fogyóeszközként — használó intézményekről nincsenek összegyűjtött adatok. 
Viszont úgy tűnik, hogy adataink azt bizonyítják: a kiad vány csere változatlanul elsősor
ban a hivatalos kiadványok útja. Parlamenti irományok, szabványok, akadémiai kiadvá
nyok, egyetemi akták, évkönyvek, tanrendek, botanikus kertek magjegyzékei stb. stb. 
ezen az úton jönnek-mennek. (Jellemző például, hogy az MSZMP Párttörténeti Intézeté
ben a beszerzések 66,3%-ban a csere a forrás.

Az egész magyar kiadványcsere egyik alapvető kérdése természetesen a mi kiadvá
nyaink iránti érdeklődés. A partnerek között, évek óta, a felénél nagyobb arányban szere
pelnek a szocialista országok: 52—54%-ban.
A vizsgálódásunkban kiemelt könyvtárakból a csere keretében a szocialista országokba 
jutott:

OSZK 87,0 %
Szabványügyi Hivatal 58,5 %
MTA Könyvtár 50,0 %
Felsőoktatási Hálózat 55,0%

Ezzel szemben az összes cserepartner (21 000) csupán 31%-ban szocialista országbeli, így 
nyilvánvaló, hogy egyedenként jóval nagyobb arányban részesülnek a magyar dokumentu
mokból. Az OSZK támogató feladata nem lehet kétséges, de vüágos, hogy az említett po
litikai szempontok minden intézményt befolyásolnak. Mélyebben megvilágítja a helyzetet 
például az Akadémiai Könyvtár elemzése: 72 állammal, bennük egyenként átlag 21 intéz
ménnyel állnak kapcsolatban, a nyolc európai szocialista országból egyenként átlag 45 
intézménnyel. Helyesnek és a kutatásokat is segítőnek tűnik ez az arány.

Bonyolultabb a viszony a cserepartnerekkel a többi országban. A nyelvi nehézsége
ket — (ti. a partnerek nehézségeit) — az eltérő társadalmi szerkezetet és a fejlődés különbö
ző szintjeit tekintve igazán impozáns, hogy évente kb. 70 000 magyarországi kiadvány el
jut a nem szocialista világba és ugyanannyi érkezik is tőlük. Megpróbáltuk, 1985-re vonat
kozóan, a könyvtárstatisztika egyes csoportjaiban vizsgálni ezt a részesedést, de általános,
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értékelhető képet nem kaptunk sem arra vonatkozóan, hogy milyen az aránya a tőkés 
cserének, sem arra vonatkozóan, hogy a küldött-kapás megoszlásban mi a fő jellemző, 
így meg kell elégedni az alábbi számokkal:

Nem szocialista országok aránya a teljes csereforgalomban

küldött

%

kapott
dokumentumok

%

Hálózatba nem tartozó
könyvtárak 33 46
Akadémiai hálózat 65 55
Felsőoktatási hálózat 46 50
Művelődési Minisztériumi
hálózatok 74 71
OMIKK 66 50
AGROINFORM 28 82
BME Könyvtára 67 68
ÉTI 20 24

Érdekesek a szélső értékek: a múzeumi kiadványok (MM), amelyek nemzetközi értékűek, 
és a magyar építőipar, ami viszont messze van ettő l...

III.

A kuszálódó kép alaposabb ismeretéhez meg kellene vizsgálni, hogy tartalmilag, anyagilag 
és szerkezetileg hogyan jelentkezik a kiadvány csere az egyes könyvtárak gyarapítási mun
kájában. Az MM évi statisztikája a szakkönyvtárak tevékenységéről ehhez a vizsgálathoz 
teljesen alkalmatlan. Nem tükrözi bontásban a könyvek és a periodikumok megoszlását, 
nem használja még a cseréről szóló miniszteri rendelet mellékletében közölt táblázatot 
sem.

Csak a nagykönyvtárak évi jelentéseiben kereshettünk példákat az 1986-ban érkezett cse
reanyagról

könyv
%

periodikum
%

MTAK 57 43
BME 54 46
OSZK 88 12
KLTE 74 26
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Nem becsüljük talán rosszul az országos átlagot, ha úgy véljük, hogy a kiadványcsere lega
lább egyharmada periodikum: évente tehát 20 000 egység körül lehet a szakkönyvtárakba 
cserébe érkező devizás és 25 000 egység a szocialista periodikumok mennyisége.

Reménytelen kísérlet lenne azt megvizsgálni, hogy milyen anyagi nyereséget jelent 
az egyes gyűjteményeknek a kiadványcsere. Nyilvánvaló, hogy egy olyan gyűjteményben, 
amelyben a teljes évi gyarapodásban kiemelkedő a cserébe érkező dokumentumok száma, 
elméletileg ez növeli a beszerzési keretet, még akkor is, ha rejtve vagy felfedetten költségei 
vannak az intézménynek a cserére. Ezek a költségek, — ha nálunk ilyesmit sohasem volt is 
divat számítani—jelentkeznek a munkabérben. Feltételezhető, hogy az 50—60 intézmény
ben legalább 100 könyvtáros teljes munkaidőben a cserével foglalkozik és így, évi átlag
bérekben számolva, minden cserében beszerzett kiadványt legalább 6—700 forint munka
bér terhel. Ha a könyvtár a cseréhez a dokumentumok egy részét vásárolni kénytelen, ak
kor a beszerzési forintkeretet érinti, ami évek óta ugyancsak elégtelen mindenütt.

A cserében érkezett kiadványok becsértékkel kerülnek a naplóba és a kiadványok 
jellegének megfelelően ez az érték jóval alacsonyabb, mint a kereskedelmi forgalomban 
beszerzett könyvek ára. Az Egyetemi Könyvtárban állíthattuk össze az alábbi táblázatot:

Év 1980 1981 1982 1983 1984 1985

beiktatott cserepéldányok 2171 2646 1948 2532 2347 2476

a teljes beszerzés %-ában 24,1 22,0 25,9 23,0 23,9 26,8

értékük a teljes beszerzés 
%-ában 4,3 3,2 3,9 4,9 6,1 6,2

Vizsgálódásunkban talán ez az egyetlen ösztönző táblázat, mert a csere jelentőségének nö
vekedését mutatja. Sajnos, jelzi ugyanakkor a beszerzésre fordítható pénz értékének csök
kenését.

IV.

A vizsgálatból és az Országos Könyvtárügyi Tanácsban lefolyt megbeszélés után megpró
báltunk néhány tanulságot levonni.

A kiadványcsere a magyar nagykönyvtárakban jól, begyakorlottan működő folya
mat, a gyarapításban jelentős szerepet tölt be mintegy 60 szakkönyvtárban és jelen van 
még néhány tucat kisebb szakkönyvtárban is. Nem tudtak még belekapcsolódni a kisebb, 
kiad vány-háttérrel, személyi és anyagi feltételekkel nem rendelkező gyűjtemények, noha 
a miniszteri utasítás ezt lehetővé teszi számukra hálózati központjaik útján. E központok 
feladata megfelelő szervezéssel bekapcsolni őket a folyamatba, legalábbis eljuttatni hoz
zájuk a gyűjtőkörükbe tartozó, cserében érkezett kiadványokat.
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A teljes magyar kiadványcseréről nem tudunk képet szerezni, mert egyrészt nem 
azonos szinten, és elvek szerint regisztrálják a gyűjtemények, másrészt sok cserélő gyűjte
mény nem szerepel az országos statisztikában. A művelődésstatisztika ezen a téren is re
formra szorul, mert jelenlegi formáiban félinformációkat, vagy tévinformációkat nyújt.

Az ajándék számos esetben a cserével egyenértékű, és úgy tűnik, hogy mennyiség
ben a cserével azonos, érdemes lenne ezt a beszerzési formát is megvizsgálni. A csere meg
nevezés takar támogatást, ajándékot, kiadvánnyal életben tartott kapcsolattartást. Politi
kai jelentősége elsősorban a Széchényi Könyvtár tevékenységében jelentkezik és nem le
het eléggé nagyra értékelni.

A csereforgalom zömmel a hivatalos és intézményi kiadványokra korlátozódik, e té
ren nem is pótolható mással: kiemelkedő jelentőségű a belső kiadású tudományos periodi- 
kumok beszerzésében, és a szocialista országok, egyébként alig beszerezhető könyveinek 
vonatkozásában. Nagy nehézséget jelent, hogy a fontos konferencia-anyagok még a köte
lespéldányba se mindig jutnak el, cserebázis egyáltalán nem képezhető belőlük, pedig igény
lik őket. Aprólékos, de szükséges feladat lenne a különböző tudományos ülésszakokat 
rendszeresen szervező testületeket felkérni arra, hogy juttassák el irományaikat — a „szür
ke anyagot” — az országos gyűjteményekbe.

Kereskedelmi forgalomba került könyvet a partner-intézmények alig kérnek, s ezt a 
beszerzést a magyar könyvtárak viszont sem szorgalmazhatják. Sokkal egyszerűbb, külö
nösen a nyugati könyvtáraknak, e könyveket a könyvkereskedőknél megrendelni. Nem 
táplálhatjuk azt az illúziót, hogy pénzgondjainkat, devizahiányunkat a csere útján mérsé
kelni tudjuk. Abban a kevés esetben, amelyben a cserepartner lehetővé teszi a választást 
könyvkiadói listákról, a viszonzáshoz a beszerzési keretből kell pénzt kitermelni, s abból 
napjainkban már nem lehet többet kifacsarni.

A fölöspéldány-cserét nem szoktuk a kiadványcsere keretébe sorolni. A nemzetközi 
fölöspéldány-csere szinte egészében az OSZK szolgáltatása, kapcsolódik a tárolókönyvtár 
ügyéhez. Meglehetősen munka- és helyigényes feladat; jelen helyzetünkben még távlatban 
sem szorgalmazhatjuk, hogy a szakkönyvtárak megfelelően rendezett és kezelt duplum
gyűjteményekkel rendelkezzenek, amikor nagyrészt szükségből, az elmúlt években szá
molták fel őket. Nagy szemléletváltásra lenne szükség, alapos megfontolás után, ha a nagy 
gyűjtemények jóértelmű „konzervativizmussal” őrzött passzív könyvanyagának legalább 
egy kis része aktív cserepéldánnyá válna — felháborodás és felzúdulás nélkül.

A kiad vány csere ugyanolyan élő része a könyvtárak működésének, mint minden más 
tevékenység. Azok az intézmények járnak a helyes úton, amelyek időről-időre felülvizsgál
ják kapcsolataikat és felszámolják a feleslegeseket. Az értékesíthetetlen vagy feleslegesen 
bedolgozott kötetek tízezrei is inthetik a könyvtárosokat: fel kell hagyni a mennyiségi 
szemlélettel és a megőrzési elveket is felül kell vizsgálni. Egy megfelelően csökkentett cse
reforgalmat tartalmilag magasabb szintre lehet emelni.



374

A  S Z A K ÍR Ó D  A L O M K U T A T  Á S  O K T A T Á S Á N A K  H A R M IN C  É V E  
A  B U D A P E S T I M Ű S Z A K I E G Y E T E M E N

FRANK RÓZA

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (BMEKK) 1958 óta szervezett 
formában ismerteti meg az egyetem hallgatóival a szakirodalomkutatás eszközeit és mód
szereit. Az országban elsőként a szegedi József Attila Tudományegyetem természettu
dományi karával egy időben1 kezdte el ezt a látványos eredményeket nélkülöző, de a 
szakemberek által igényelt és ezáltal hasznos munkát, amelynek tapasztalataira az 1966- 
os miniszteri utasítás is épített.

A szakirodalomkutatási ismeretek oktatása történetének különböző szakaszait már 
ismertették a BMEKK munkatársai.2“12 Nem készült azonban olyan összefoglaló munka, 
amely összegezné az eltelt 30 év tapasztalatait; dolgozatomban erre teszek kísérletet.

A szakirodalomkutatás oktatásának alapvető jellem zői, 
személyi és tárgyi feltételei

A könyvtárakban felhalmozott információ mindaddig holt ismeretanyag marad, 
amíg azt egy kutató saját témájának tanulmányozása végett meg nem keresi, fel nem hasz
nálja. A könyvtárak egyik feladata tehát az, hogy olvasóikat megismertessék az irodalom- 
kutatás eszközeivel és módszereivel.

A BMEKK a szakirodalomkutatással kapcsolatos ismereteket kötelező és fakultatív 
formában oktatja. A kötelező oktatás rendszerint két részből áll: előadásból és gyakorlati 
foglalkozásból. Az előadásokon az évfolyam létszámától függően 50—300 fő vesz részt. 
A gyakorlatok kiscsoportos foglalkozások keretében folynak, ezek létszáma 6—12 fő. 
Az előadások és gyakorlatok óraszáma, tematikája, eszköztára^ számonkérés módja és a 
részvétel igazolása karonként változó.

A személyi feltételek kialakítása terén fontos lépés volt a könyvtár tájékoztató és 
bibliográfiai osztályának (később tájékoztató és módszertani osztálynak) a létrejötte, 
amelynek munkatársai az egyetem karainak megfelelő végzettségű mérnökök. Az ő felada
tuk lett — többek között -  a szakirodalmi ismeretek oktatása is. Szükségesnek látszott 
— ezt a gyakorlat is igazolta —, hogy műszaki végzettségű, tájékoztatási gyakorlattal ren
delkező munkatárs oktassa a jövő mérnökeit. Ennek oka egyrészt az, hogy jobban meg 
tudja érteni a kutatandó téma lényegét és jobban meg tudja határozni az adott esetben 
legcélszerűbb kutatási módszert, mint a tájékoztató könyvtáros, másrészt ő csak annyi 
könyvtárhasználati tudnivalót és szakkifejezést ismertet, amennyire valóban szüksége van 
a hallgatónak.
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A tárgyi feltételek egy része adott volt. Az oktatáshoz eleinte csak a megszokott 
segédeszközöket használtuk (ETO-táblázatok, referáló folyóiratok, kézikönyvek). Megkí
séreltük bevezetni a szemléltető táblák, az írásvetítő és a diavetítő alkalmazását is, ezek 
azonban nem mindenütt váltak be. Használatukról minden esetben az illetékes oktató 
döntött. Később az oktatás legfontosabb segédeszközei „A szakirodalomkutatás segéd
könyvei” c. sorozat egyes kötetei voltak.13 Ezek az egyetem karainak megfelelő felosz
tásban, a társadalomtudományi szakirodalomkutatást sem elhanyagolva, részletesen, pél
dákkal illusztrálva ismertették a szakterület irodalomkutatásának alapvető módszereit és 
eszközeit, s így alkalmasak voltak (sőt még ma is azok) a mérnök-szaktájékoztatók kép
zésére is. Minden kötetet részletes bibliográfia egészít ki, amely a szakterület legfontosabb 
tájékoztató segédanyagát tartalmazza. Könyvtárunk idővel szükségesnek tartotta, hogy 
megjelentesse e bibliográfiák kiegészítését is. A segédkönyvek és kiegészítésük ezáltal a 
műszaki tájékoztatás segédkönyvtári bázisát képezték. Jelenleg az időközben elkészült 

jegyzeteket is használjuk.14-16 Ezekben megkíséreltük röviden összefoglalni mindazokat 
a tudnivalókat, amelyekre a szakirodalmat kutató mérnökhallgatónak szüksége lehet. A 
jegyzetek kiadása óta eltelt időben egyes fejezetek elavultak, illetve javításra szorulnak, 
ezért átdolgozásuk folyamatban van.

A gyakorlati oktatás alapvető tárgyi feltétele az oktatóhelyiség, amelyben helyet 
kell biztosítani az oktatás és kutatás segédeszközeinek, és lehetővé kell tenni a zavartalan 
munkát adott létszámú hallgatócsoportnak. Ez jelenleg két helyiség.

A karokon folyó oktatás

A 169/1966. sz. miniszteri utasítás17, amely — többek között a műszaki egyetemeken 
is — elrendelte a „Szakirodalmi ismeretek” oktatását, a Budapesti Műszaki Egyetemen 
nyitott kapukat döngetett, hiszen ebben az időben már évek óta folyt a vegyészmérnök
hallgatók szakirodalomkutatási oktatása. Az egyetemre érkező elsőéves diákok is szerve
zett keretek között ismerkedhetnek meg a Központi Könyvtár szolgáltatásaival. Az egye
temre való beiratkozás napján a karok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a könyvtár egyik 
munkatársa (rendszerint az egyik szaktájékoztató) röviden ismertesse a könyvtár történe
tét, állományát és a könyvtárba való beiratkozással kapcsolatos legszükségesebb informá
ciókat, ekkor megkapják a könyvtárat és szolgáltatásait ismertető füzetet. Ha a hallgató 
ezek után használni akarja a könyvtárat, akkor az ismertető füzet, az eligazító táblák és 
a tájékoztató könyvtáros segítségével önállóan kell megszereznie a könyvtárhasználati 
alapismereteket mindaddig, míg valamelyik felső évfolyamon sor nem kerül a szakirodal
mi ismeretek szervezett oktatására.

Vegyészmérnöki kar

1958-ban a BME Vegyészmérnöki kara volt az első olyan kar az országban, amely
nek vezetői felismerték, hogy a szakirodalom munkaeszköz(és kezelésének ismerete nem
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csak az oktatók és a kutatók, hanem a hallgatók eredményes munkájának is elengedhetet
len feltétele. Ezért lehetőséget kértek és kaptak a központi könyvtártól, hogy előbb a nap
pali, majd levelező hallgatóik is szervezett körülmények között ismerhessék meg a könyv
tár- és irodalomhasználat alapvető tudnivalóit, a legfontosabb referáló folyóiratokat és 
kézikönyveket.

A nappali hallgatók oktatását 1958-tól 1978-ig az 5. félévben tartottuk 1x2 óra 
előadás és 3x3 óra gyakorlat keretében. 1978, az oktatási reform bevezetése óta a 3. és 
a 8. félévben kerül sor az 1x2 órás előadásra és az 1x3 órás gyakorlatra.

A szakirodalomkutatási oktatás kezdettől fogva szorosan kapcsolódik a Szerves ké
mia tanszék oktatási munkájához, noha a tárgy az órarendben nincs feltüntetve. A tan
szék oktatói a gyakorlatok aktív résztvevői, a negyedéveseknek az előadást is ők tartják.

A másodéveseknek tartott előadáson a vegyész szaktájékoztató vázlatosan ismerteti 
az alapvető könyvtárhasználati tudnivalókat, a Chemical Abstracts és a Beilstein Handbuch 
felépítését. Az irodalomkutatási módszerek részletes ismertetésére és az eszközök haszná
latára az irodalomkutatási gyakorlaton kerül sor, amelyet a Szerves kémia c. tárgy egyik 
laboratóriumi foglalkozásán tartanak meg. A tárgy keretén belül a hallgatók feladatul 
kapják egy adott vegyület előállítását, az irodalomkutatási gyakorlaton pedig az ehhez 
szükséges irodalmazást kell elvégezniük. A kutatási eredményeket a gyakorlatvezető érté
keli ki. A negyedévesek kutatásmódszertanról hallanak előadást. A gyakorlaton keresendő 
témát a hallgatók érdeklődésétől és képességeitől függően, lehetőleg testreszabottan ad
ják ki. Ezek a feladatok rendszerint bonyolultabb vegyületcsoportok előállítását tartalmaz
zák. A gyengébb hallgatók továbbra is csak a Chemical Abstractsben és a Beilstein kézi
könyvben irodalmaznak, a többieknek feladatuk megoldásához a különböző kézikönyve
ket is használniuk kell.

A nappali vegyészmérnök-hallgatók irodalomkutatás-oktatásának általános tapaszta
lata, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a kiadott feladatoknak csak kis hányada végezhe
tő el: a hallgatók a munkát rendszerint egyénileg folytatják, illetve fejezik be. Ekkor 
ugyanúgy vannak kérdéseik, mintha gyakorlaton lennének, és ezek a kérdések -  a feladat 
természetéből adódóan — majdnem mindenkiben felmerülnek. A tájékoztató természete
sen mindenkinek a szükséges mértékben nyújt segítséget. Ez a bizonyos szempontból 
többletmunka megtakarítható lenne, ha a gyakorlatok óraszámát nem csökkentették vol
na le. így jelenleg egyéni konzultáció helyettesíti a szervezett gyakorlatot, a közös mun
kát, ami tulajdonképpen visszalépést jelent az eredeti állapothoz képest. Mivel az iroda
lomkutatás nyelve az angol és a német, a nyelvtudás hiányosságai is növelik a kutatással 
eltöltött időt.

A levelező hallgatók a negyedik félévben 2x2 óra előadás és 2x2 óra gyakorlat kere
tében ismerkednek meg a szerves kémiai szakirodalomkutatás alapjaival. A gyakorlatokon 
ugyanolyan jellegű feladatokat kell megoldaniuk, mint a nappali hallgatóknak, de valami
vel több idő áll a rendelkezésükre.

A többi vegyészkari tanszék csak alkalmanként ad irodalmazási feladatokat, szerve
zett oktatást nem igényel. A hallgatók egyéni konzultáció formájában a könyvtár vegyész 
szaktájékoztatójától kapják meg a kutatáshoz szükséges legfontosabb ismereteket.
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Még az online irodalomkutatás hazai hőskorában, az 1982/83-as tanévben, kísérlet
képpen, a kar és a könyvtár együttműködése révén lehetőség nyílt arra, hogy néhány ve
gyészhallgató az OMIKK-ban részt vegyen számítógépes irodalomkutatásban. Ezt a gya
korlati foglalkozást azonban — nagy sikere ellenére — nem téveszthettük ki szélesebb kör
re, mivel a keresés költségeit a könyvtár nem tudta fedezni.

Gépészmérnöki kar

Az 1966-os miniszteri rendelet megjelenését követően az 1967/68-as tanévben a 
gépészmérnöki karon is megindult az oktatás: a kar ötödéves hallgatói fakultatív irodalom
kutatási foglalkozásokon vehettek részt. A kétórás előadást 2x2 óra gyakorlat követte. 
A fakultatív jellegből adódóan a résztvevők az évfolyam legérdeklődőbb hallgatóiból ver
buválódtak, akiknek vagy gondot okozott a diplomatervükhöz szükséges szakirodalom 
felkutatása, vagy egyszerűen csak igényes munkát akartak végezni. Az előadás az informá
ciókeresés elméletével foglalkozott, a gyakorlati foglalkozáson az egyetem és az Országos 
Műszaki Könyvtár szolgáltatásait és a használatukkal kapcsolatos tudnivalókat ismer
tettük.

A kar az 1973/74. tanévben valamennyi ötödéves hallgatója számára kötelezővé tet
te a Szakirodalmi ismeretek című önálló, aláírásköteles tárgyat. Ezzel egyidejűleg körkér
dést intéztünk a hallgatókhoz, hogy melyik félévben és milyen óraszámban tartják szük
ségesnek az oktatást.5 A nyilatkozók zöme az óraszám megnövelését és a gyakorlatok 
időpontjának előrehozását igényelte. A következő tanévtől kezdve ennek megfelelően 
2+6 órában és részben a 9. félévben került sor az oktatásra. A további időbeli változtatást az 
1981/82. tanévben hajtottuk végre: a hallgatók kívánságára az 5. félévben ismertetjük meg 
a gépészhallgatókat a szakirodalomkutatás alapjaival. Az átmeneti időszakban két évfo
lyam a 7., illetve a 8. félévben vett részt az előadáson és a gyakorlaton.

Az évek során folyamatosan alakítottuk a tárgy tematikáját. A változtatás nem volt 
öncélú: vonzó programot igyekeztünk kidolgozni. A tematika törzsanyaga mindvégig 
megmaradt: tartalmazza az irodalomkutatás elméleti alapjait, a referáló folyóiratok hasz
nálatát, a lelőhelykeresést, az ETO-jelzet meghatározását, a könyv-, folyóiratcikk- és for
dításkatalógusokban való keresést. A változás az elméleti és gyakorlati tudnivalók arányát, 
valamint a kutatott témák jellegét és kiválasztásuk módját érintette: a hallgatók érdek
lődését és igényeit figyelembe véve erősen lecsökkentettük az előadás elméleti fejtege
téseit, és helyettük olyan gyakorlati tudnivalókat mondtunk el, amelyeket a gyakorlaton 
időhiány miatt nem tudtunk részletezni. A 9. és 10. félévek hallgatóinak természetes volt, 
hogy az irodalomkutatási gyakorlaton diplomatervük szakirodalmát keresték. A harmad
éveseknek azonban kevés kivétellel nincs még olyan feladatuk, amely komoly irodalomku
tatást igényel. Mivel az irodalomkutatási gyakorlatnak csak akkor van értelme, ha a hall
gató érdekelt a keresésben, a keresendő témát érdeklődési körüknek megfelelően saját ma
guk választhatják. Ezáltal nagyobb ugyan a témák szóródása, és ezért az óra vezetése na
gyobb áttekintőképességet kíván az oktatótól, viszont a hallgatók hamarabb elismerik, 
hogy nem egy kötelező feladatot „pipálnak ki”, hanem értelmes munkát végeznek. Ezt 
az észrevételt egyértelműen alátámasztják a velük folytatott beszélgetések is.
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A hallgatók -  amellett, hogy megismerkednek az említett két könyvtár szolgáltatá
saival — megtanulják a jegyzetelés és hivatkozás módszerét is. Feladatuk ugyanis, hogy a 
referáló folyóiratokból, a katalógusokból kiírják mindazoknak a dokumentumoknak az 
adatait, amelyekre szükségük van. Az irodalomkutatás során természetesen megismerked
nek a betűrendes katalógusok használatának szabályaival is. A gyakorlatnak ez a része 
minden esetben meglepetést szerez a hallgatóknak, akik úgy érzik, hogy a betűrend magá
tól értetődő dolog, nem tudják, hogy a könyvtári betűrend eltér a helyesírási szabályzat 
által rögzítettől. Feladatként azt kapják, hogy szerzői és címrendszókat tartalmazó karto
nokat rakjanak könyvtári betűrendbe. (Ha ugyanis betűrendbe tudják rakni ezeket és 
megismerik a szabályokat, akkor nagy valószínűséggel keresni is tudnak majd az ilyen sza
bályok szerint szerkesztett betűrendes katalógusokban.) A helyes megoldással összehason
lítva „találati arányuk” 50% körül mozog. Kérdéseikkel a rendszer kényes pontjaira tapin
tanak, de a kapott válaszok az esetek többségében meggyőzik őket arról, hogy szükség 
volt a betűrendbe sorolás új szabályainak bevezetésére. A félév végi aláírás feltétele, hogy 
a résztvevők a gyakorlaton gyűjtött cédulaanyagból a hivatkozási szabályoknak megfe
lelő irodalomjegyzéket készítsenek és azt beadják.

Közlekedésmérnöki kar

A Közlekedésmérnöki kar V. évfolyamán 1969-ben tették kötelezővé az önálló alá
írásköteles tárgy előadásain és gyakorlatain való részvételt. A hallgatók véleményének fi
gyelembevételével már 1970 óta a 6. félévben kerül sor az oktatásra. Az oktatás ismeret- 
anyaga szervesen beépül a Gépjárművek tervezése és vizsgálata, valamint a Közlekedés
gazdaságtan c. tárgyak tananyagába. E tárgyak féléves feladatának elvégzéséhez ugyanis a 
hallgatóknak előzetes irodalomkutatást kell végezniük, s annak eredményét munkájukban 
fel kell használniuk, és a beadott tanulmányok végén irodalomjegyzékben kell feltüntet
niük a felhasznált szakirodalmat. Ennek az irodalomjegyzéknek a bemutatása egyúttal a 
Szakirodalomkutatás c. tárgy aláírásának feltétele is.

A tárgyat jelenleg 10 órában oktatjuk, ebből 2x2 óra az előadás, és 2x3 óra gyakor
lat. Az első előadás témája a könyvtári tájékoztató eszközök, a különféle referáló szolgál
tatások, referáló folyóiratok ismertetése. A második előadásra felkészülve kell érkezniük 
a hallgatóknak, mert az előadás elején rövid, néhány perces zárthelyit írnak az előző elő
adás anyagából. A zárthelyi témája a könyvtári abc, valamint egy- és többszerzős művek 
adatainak szabvány szerinti leírása. Ezután az oktató részletesen ismerteti az ETO rend
szerét és felhasználásának lehetőségeit, a szakkatalógusok felépítését és használatát. Az 
előadások után és a gyakorlati foglalkozások előtt a hallgatók önállóan, a jegyzetben21 
írottaknak megfelelően használják a szakterület magyar referáló folyóiratait. Ezekből ki
írják a témájukkal kapcsolatban az utolsó évben megjelent folyóiratcikkek adatait. A gya
korlati foglalkozások első 3 órájában a már kikeresett folyóiratcikkek lelőhelyének meg
állapítása a feladat. Ezután az oktató szaktájékoztató segítségével a hallgatók pontosan 
meghatározzák témájuk ETO-jelzetét, és ennek segítségével könyveket keresnek a szakka
talógusokban. A gyakorlat második részében az OMK legfontosabb olvasói katalógusaival
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és azok használatával ismerkednek meg. A közlekedésmémök hallgatók szakirodalomku
tatási oktatása több területen hasonló a gépészmérnök-hallgatókéhoz, de két lényeges 
pontban különbözik is attól: a hallgatónak a szerzett ismeretekről zárthelyiben kell szá
mot adnia; mivel a gyakorlati foglalkozáson nem kell időt tölteni folyóiratcikkek adatai
nak gépies kiírásával, az érdemi, közös munkát mindenki közel egyforma ütemben tudja 
végezni. Az ötödéves levelező hallgatók részére kisebb óraszámban (2 óra előadás és 3 óra 
gyakorlat), de szintén kötelező a tárgy, és azonos a számonkérés módja is.

Építőmérnöki kar

E kar nappali tagozatán az 1987/88. tanévig nem volt kötelező a szakirodalomismereti 
oktatás, fakultatív jelleggel azonban már 1970 óta minden évben meghirdették néhány 
szak részére. Ebben az időszakban csak az évfolyamok legjobb hallgatói vették fel a tár
gyat. Még 1979-ben is csupán a hatodéves levelező hallgatókat kötelezték részvételre. 
Az 1987/88. tanév 1. félévében az ötödéves földmérő, szerkezet-és közlekedésépítő hall
gatók, valamint a negyedéves vízépítőmérnök-hallgatók, a tavaszi félévben pedig az ötöd
éves vízépítőmérnök-hallgatók számára vált kötelezővé a foglalkozásokon való részvétel, 
és ennek igazolásaként az aláírás megszerzése. A kutatott témák a hallgatók féléves felada
taihoz, illetve a diplomatervhez kapcsolódnak. Azonban nem minden tanszék követeli 
meg az előzetes szakirodalomkutatást, így a gyakorlat elvégzéséhez szükséges megfelelő 
motiváció nem minden hallgatónál adott.

Az előadások és a gyakorlatok óraszáma, tematikája és a számonkérés módja alap
jaiban megegyezik a közlekedésmérnök-hallgatók foglalkozásainak tematikájával. Ennek 
oka az, hogy mindkét kar hallgatóit ugyanaz a szaktájékoztató oktatja, aki a bemutatandó 
eszközöket és tájékoztató szolgáltatásokat ipindig az érintett szak igényeinek megfelelően 
választja meg. így a vízépítő-mérnök hallgatók a munka javarészét a VIZDOK-ban (Víz
ügyi szakkönyvtár) végzik el. Ezáltal a konkrét feladat megoldását segítő irodalomkutatás 
nagyobb hatékonyságú lett, a gyakorlaton résztvevők pedig megismerkedhettek szűkebb 
szakterületük speciális tájékoztató rendszerével és kutatási módszereivel.

Építészmérnöki kar

A karon nincs órarendbe iktatva a szakirodalmi ismeretek oktatása. Az építészmér
nök szaktájékoztató 1969/70-től az 1984/85. tanévig bezárólag fakultatív előadást, gyakor
latot tartott a 8. félévben. Az első években az előadás és a gyakorlatok látogatottsága ki
elégítő volt. Az építészeti szaktájékoztatás ismertebbé válásával és a gazdag kézikönyvtár 
kiépítésével azonban a negyedik tanévben mind kevesebben igényelték a szervezett tájé
koztatást. Ennek oka a kar hagyományos oktatási módszere/ miszerint már a második év
től önálló irodalmazási munkára késztetik hallgatóikat. Olyan tervezési feladatokat adnak 
egyes tárgyakon belül (pl. Lakóépülettervezés, Középülettervezés, Épületszerkezettan), 
amelyek elvégzéséhez feltétlenül szükséges a könyvtár bizonyos szintű használata.
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Ezért az információforrások felderítése végett már az alsóbb évfolyamok hallgatói 
is az építészmérnök szaktájékoztatóhoz fordultak segítségért. így ő már ebben az időszak
ban — egyénenként — elmondta a szükséges tudnivalókat, ezért mire sor került a szakiro
dalomkutatási gyakorlatra, a hallgatók nagy része már úgy vélte, hogy ismert anyagot 
hallgat.

Ez a tapasztalat indokolta, hogy 1985-től kezdődően a 2. félévben a Tervezés alap
jai c. tantárgy keretén belül tartsunk kétórás bevezető előadást a tájékozódás lehetőségei
ről, a tájékoztatás eszközeiről és használatukról. Mivel az építészet területén rendelkezés
re áll egy könnyen és hatékonyan használható referáló szolgáltatás: a Gyorsindex -  Épí
tés, amely az igényeket nagyrészt ki is elégíti, a hallgatóknak csak a bonyolultabb kérdé
sekben kell a szaktájékoztatóhoz fordulniuk, s csak ilyenkor van szükség egyéni konzul
tációra.

Villamosmérnöki kar

Bár az elektronika és a számítógéptudomány szinte követhetetlen léptekkel fejlődik, 
a villamosmérnöki kar vezetése még nem érzi elérkezettnek az időt arra, hogy a villamos
mérnök-hallgatókat szervezett keretek között ismertesse meg a szakirodalmi tájékoztató- 
eszközök használatával. A hallgatók 1973 óta a 9. félévben egy kétórás előadáson halla
nak szakterületük legfontosabb referáló folyóiratairól és használatukról, valamint az ETO 
rendszeréről, a katalógusok felépítéséről és használatáról. A villamosmérnök szaktájékoz
tató egyúttal jelzi annak lehetőségét, hogy bővebb információt, további segítséget hol és 
mikor kaphat a diplomatervező. Az érdeklődők az előadás után részletes konzultációt 
folytathatnak a szaktájékoztatóval. Ennek keretén belül megismerkednek a Science Abs
tracts В  és C sorozatának, a különféle adattáraknak, katalógusoknak, valamint a lelőhely- 
jegyzékeknek a használatával.

Tapasztalataink szerint a szakmájuk iránt érdeklődő villamosmérnök-hallgatók 
legalább olvasnak angolul. Számukra nem okoz gondot a Science Abstracts használata. 
Mivel ez a referáló folyóirat a szakterületet gyakorlatilag lefedi, a magyar nyelvű szakiro
dalmi tájékoztatókat csak azok használják, akik angolul a szakszöveget sem tudják elol
vasni.

Természet- és Társadalomtudományi kar

A kar csak 1987-ben alakult, így a szakirodalomkutatás oktatásával kapcsolatban 
még nem gyűjthettünk tapasztalatokat.

Posztgraduális oktatás

A végzett mérnökök mint könyvtárhasználók szakirodalomkutatási ismereteinek 
bővítésével kapcsolatban még sok tennivalónk van. 1981-ben és 1982-ben a Mérnöki To-
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vábbképző Intézet tanfolyamai között a központi könyvtár is meghirdetett tanfolyamo
kat, amelyek keretében végzett vegyész-, gépész- és villamosmérnökök ismerhették meg a 
szakirodalomkutatás alapvető és legkorszerűbb módszereit. A tanfolyam tematikája álta
lánosságban megegyezett a nappali oktatás tematikájával. Természetesen nagyobb súlyt 
fektettünk a folyamatos szakirodalomfigyelés módjainak bemutatására, az irodalomkuta
tás és jegyzetelés módszertani kérdéseire, a különféle könyvtári, tájékoztató intézmények 
és szolgáltatásaik ismertetésére, beleértve az online szakirodalomkereső szolgáltatást is. 
Szervezési problémák miatt a rendszeres posztgraduális felhasználóképzést csak a közeljö
vőben iktatjuk terveink közé.

Tapasztalataink

Az elmúlt harminc év alatt számos tapasztalatunk és kérdésünk halmozódott fel az 
oktatás szervezésével, módszereivel és eredményességével, valamint az oktatás közben fel
merült gondokkal kapcsolatban.

A karokkal, illetve tanszékekkel való kapcsolat minőségét és intenzitását alapjaiban 
az határozza meg, hogy a szakirodalomkutatási oktatást önmagukból eredő igény készte
tésére vagy miniszteri rendelet hatására (esetleg a kettő szerencsés találkozása nyomán) ve
zették -e be. Bárhogy történt is, a tendencia az egyetemi igények bővülését mutatja, mivel 
a könyvtár nem tudja közvetlenül befolyásolni a karok ez irányú döntését. A tanszékek
nek a könyvtárhasználati—irodalomkutatási oktatásról alkotott véleményét, az oktatók
nak a hallgatók szakmai tájékozottságával kapcsolatos igényét a gyakorlaton kutatott té
mák jellege példázza. Az az ideális, ha maga a tanszék ad olyan feladatot, amelyik mód
szeres irodalomkutatást igényel. így a hallgató a tanterv követelményeinek keretében 
válik érdekeltté a módszeres irodalomkutatásban és a helyes hivatkozásban (közlekedés- 
mérnöki és építőmérnöki kar). A gépészmérnök-hallgatók esetében alkalmazott módszer 
(önálló témaválasztás) hibái első pillantásra nem szembetűnőek. A gyakorlat azonban be
bizonyította, hogy egy -  a műszaki szemlélettől viszonylag messze eső — tárgyat nehéz 
hatékonyan oktatni, ha a hallgató egy, őt esetleg csak hobbi szinten érdeklő téma után 
kutat. Jelenleg csupán a gépgyártástechnológia szak tanterve ír elő olyan feladatokat, 
amelyek előzetes irodalomkutatás nélkül nem végezhetők el.

Az oktatás megszervezése részben a karok, részben az oktató szaktájékoztató felada
ta. Az előadások időpontját, az oktatóval megbeszélve a dékáni hivatalok adják meg. A ve
gyészmérnöki kar kivételével, ahol a gyakorlatok beosztásáról a szerves kémia tanszék 
gondoskodik, a gyakorlati foglalkozások időpontjának és órabeosztásának meghatározása 
egyaránt az oktató feladata. A dékáni hivatalok ebben az esetben csak közvetítő szerepet 
látnak el a könyvtár és a hallgatók között.

A hallgatók előképzettsége

Az elmúlt másfél évtizedben bevezetett új általános és középiskolai tantervek arra 
törekedtek, hogy jól képzett, tájékozott fiatalok hagyják el az iskola padjait. Elvileg az
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egyetemre kerülő elsőévesek már tisztában vannak a könyvtárhasználat alapjaival. Tapasz
talataink azonban nem erről tanúskodnak. Számszerű felmérést eddig ugyan még nem 
készítettünk, de a hallgatókkal folytatott beszélgetésekből és a gyakorlatokon végzett 
munkájukból levonhatunk néhány következtetést: a hallgatók nagy része járt már könyv
tárban, de nagy többségük csak szabadpolcos, közművelődési könyvtárban. A katalógusok 
közül legfeljebb a betűrendes katalógust ismerik, a szakkatalógus módszeres használatával 
és az ETO-jelzet jelentőségével azonban rendkívül kevesen vannak tisztában. Tény, hogy 
sok fiatal úgy kerül a felsőfokú oktatásba, hogy nem tud a könyvtárban viselkedni és dol
gozni. Az is igaz, hogy a hallgatók az egyetemi évek során -  néhány kivételtől eltekintve -  
sincsenek rászorítva a könyvtár rendszeres használatára.

Kapcsolat a hallgatókkal

Az oktatás eredményességének egyik kulcskérdése a hallgatókkal való jó kapcsolat 
kialakítása, olyan foglalkozások vezetése, amelyeken a hallgató ráérez a végzett munka 
hasznosságára. Ennek hangsúlyozását igen fontosnak tartom éppen azért, mert az iroda
lomkutatás sok időt, türelmet, kitartást követelő tevékenység. Ha azonban sikerüljél meg
fogalmazni a kutatni kívánt témát, és a katalógusokban (referáló folyóiratokban) a hall
gató (kutató) eredményesen kutat, munkakedve fokozódik.

A hallgatók véleményét messzemenően figyelembe vettük és vesszük az oktatás 
időbeU elhelyezkedésének meghatározásában. Az oktatási módszerek változtatásakor fo
kozottan figyeljük reakcióikat, együttműködési készségüket, és csak azokat a módszere
ket alkalmazzuk tartósan, amelyeket szívesen elfogadnak. A velük folytatott beszélgeté
sek gyakran rámutatnak az oktatás hiányosságaira, illetve gyenge pontjaira; ezek kiküszö
bölése már a mi feladatunk.

A z oktatás tematikája és időbeli elhelyezkedése

Az oktatás tematikájának a hallgató szakterületéről, az oktató szaktájékoztató mód
szereitől és az adott szakterület tájékoztató eszközeitől függően vannak közös és eltérő 
vonásai. Például a központi szolgáltatásokat, a lelőhelyjegyzéket az ETO-rendszerét min
den szaktájékoztató ismerteti. De mivel a vegyészmérnök-hallgatók a legtöbb információt 
a Chemical Abstractsből és a vegyészeti kézikönyvekből szerezhetik be, ezért ezekkel bő
vebben foglalkozunk, a magyar nyelvű referáló lapokat és az OMIKK szolgáltatásait pedig 
csak röviden ismertetjük velük. A gépész- és közlekedésmérnök-hallgatók a számukra 
szükséges információk legnagyobb részét az OMIKK szolgáltatásainak segítségével kaphat
ják meg, ezért itt ezek bemutatására nagyobb súlyt fektetünk.

Az elmúlt évtizedekben a szakirodalmi ismeretek oktatásának az egyetemi oktatás
ban való időbeli elhelyezkedése változott. A változás oka egyrészt a hallgatóknak ezzel 
kapcsolatos véleménye volt, másrészt pedig a kar oktatási szerkezetének megváltozása. 
Megállapítottuk, hogy a 7. vagy 8. félévben hallott és gyakorolt irodalomkutatási ismere
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tek alkalmazhatók azonnal és hatékonyan. Ebben az időszakban ugyanis már minden ka
ron, illetve tanszéken olyan feladatokat kapnak a hallgatók, amelyek komoly irodalomku
tatást igényelnek.

Természetesen az időbeli elhelyezkedésen tül az oktatás hatékonyságát több ténye
ző befolyásolja. Függ a hallgató érdekeltségétől^ szaktárgyi oktatónak a hallgatóval szem
ben támasztott igényeitől, a kutatandó témától, az alkalmazott módszerektől, az oktató 
személyiségétől, stb. Mivel a felsoroltak között sok a szubjektív tényező, nyilvánvaló, 
hogy a hatékonyság nem fejezhető ki mérőszámmal, a hallgatók aktivitása, a talált adatok 
felhasználhatósága, a hallgatók visszatérése alapján csak következtetni tudunk.

Egyéb tapasztalataink

Feltűnő a hallgatók nyelvtudásának hiányossága. Az idegen nyelvű referáló folyó
iratokat a vegyészmérnök-hallgatók és néhány villamosmérnök-hallgató kivételével nem 
tudják használni. Ugyanez a helyzet az idegen nyelvű folyóiratcikkekkel is: miután észre
veszik, hogy a legtöbb szakirodalmi dokumentum idegen nyelvű, ez az esetek többségében 
nem fokozott nyelvtanulásra serkenti őket, hanem, ha nincs a dokumentum lefordítva, 
inkább lemondanak róla. Ezért aztán nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy egy könyvet 
(cikket) akkor is kézbe kell venni, ha nem beszélik a nyelvet, mert az ábrák, táblázatok és 
hivatkozások nagy segítséget nyújthatnak a további munkában. (Természetesen felhívjuk 
figyelmüket az OMIKK szóbeli fordítási szolgálatára is, ezt a lehetőséget mindig örömmel 
nyugtázzák.)

Az oktatás során az információszolgáltató rendszerek néhány olyan hiányossága is 
kitűnik, amelyre az egyéni kutatás során talán nem is figyelünk fel.

A szakirodalmi tájékoztatók referátumaiban a hivatkozott folyóiratok címei rövi
dítve találhatók meg. A használati tájékoztatóban jelzik ugyan, hogy évente megjelenik a 
rövidítésjegyzék, de ezt mégsem mellékelik az éves kötetekhez. így sok időt kell arra vesz
tegetni, hogy közvetett módon kitalálják a folyóirat teljes címét, amelyre mind a folyóirat 
azonosításához, mind a pontos hivatkozáshoz szükség van.

A zűrzavart tovább növeli a különböző tájékoztató eszközök (katalógusok, referáló 
lapok) eltérő bibliográfiai gyakorlata.

Különösen az utóbbi években okoz nehézséget a folyóiratok lelőhelyének meghatá
rozása, hiszen sok éve szünetel a minden folyóiratot tartalmazó országos lelőhelyjegyzék 
kiadása. A műszaki koordinációs kör könyvtárainak folyóiratait tartalmazó lelőhelyjegy
zék is 1985-ben jelent meg utoljára, ki tudja mennyire egyezik a jelen helyzettel. Ha a 
lelőhelyjegyzékek évenkénti kiadása túl nagy költséggel jár, megfontolandó lenne mikro
filmlapon történő terjesztésük.

A szakirodalomkutatás szempontjából rendkívül fontosnak tartanánk a magyar 
folyóiratok repertóriumának az OMIKK-ban található szakkatalógusát, amennyiben az 
valóban jól használható lenne. Tapasztalataink szerint azonban nagyon hiányos. Mint a 
szakirodalmi ismeretek oktatóinak és mint szaktájékoztatóknak közös véleményünk, hogy 
hiba volt 1981-ben száműzni a MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumából a műszaki
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cikkeket, és azokat különálló lapokon és a visszakeresést lehetetlenné tevő formában kö
zölni. így a szakirodalmi tájékoztatókban folyamatosan figyelő szakember tudomást sze
rezhet ugyan ezekről a folyóiratcikkekről, de a visszamenőleges kutatásuk reménytelen. 
Ugyanebből a szempontból megfontolandó a szemléző folyóiratok (pl. Műszaki Informá
ció) különböző sorozataiban megjelenő tömörítvények címadatainak feltűntetése a referá
ló folyóiratok megfelelő fejezeteiben (hasonlóan a Gyorsindex- Építéshez, amely referálja 
az Építésügyi Műszaki és Gazdasági Tájékoztató (ÉMGT) tömörítvényeit).

Most és távlatilag egyaránt lényegesnek tartjuk, hogy a jelen hallgatói, akik a jövő 
mérnökei, kutatói és publikálói lesznek, már most megismerkedjenek a helyes hivatkozás 
módjával. Az erre vonatkozó előírásokat az MSZ 3497—57 sz. szabvány tartalmazza,18 de 
ennek megfelelő hivatkozás még a könyvtári szakirodalomban is ritkán található. Akár 
könyvek, akár folyóiratcikkek, akár disszertációk irodalomjegyzékét vizsgáljuk, számos 
változattal találkozhatunk. És akkor még nem is beszéltünk a külföldi dokumentumokban 
fellelhető hivatkozásokról, amelyeket elvileg az ISO 690 sz. nemzetközi szabvány19 sza
bályoz, de gyakorlatilag ezek is sokféle változatban fordulnak elő. Ha a hallgató látja, hogy 
műszaki doktori vagy kandidátusi értekezés (diplomamunkáról nem is szólva) benyújtha
tó, sőt megvédhető hiányos adatokat közlő irodalomjegyzékkel, akkor nehéz neki megma
gyaráznunk, hogy tőle miért várunk többet.

Az oktatás jövője

A szakirodalomkutatás oktatásának múltját, jelenét áttekintve egyértelmű, hogy a 
jövő tennivalóit az információszerzés technikájának fejlődése, az információszerzésnek 
a kutatásban elfoglalt növekvő szerepe, valamint eddigi tevékenységünk még megoldatlan 
problémái jelölik ki. Az egyik ilyen a tárgyi feltételek alakulása. Ezek közül is elsősorban 
az oktatóhelyiséggel, illetve a gépi háttérrel kapcsolatos gondok.

A kis oktatóterem a kezdetek óta nehezíti munkánkat. Ez a helyiség egyúttal a köz
ponti könyvtár kutatószobája is; itt nyertek elhelyezést az oktatás és egyben a kutatás se
gédeszközei, az ETO-táblázatok, referáló folyóiratok stb. A férőhelyek száma 12, egyszer
re csak egy csoport dolgozhat a szobában, a kutatók pedig -  az oktatással óhatatlanul 
együttjáró zaj és helyhiány miatt — nem tudják zavartalanul végezni munkájukat.

A könyvtár gépi hátterét jelenleg három IBM PC képviseli. Egyikük segítségével 
online kereséseket végezhetünk, és már elvégzett és rögzített keresések újbóli futtatásával 
szimulálhatjuk is a keresést.

Mint ismeretes, a korszerű információkeresés már jelenleg is, de a jövőben még in
kább a számítógépek használatán alapul. Ezért az oktatott anyagban mind nagyobb teret 
engedünk majd az online információkereső rendszerek és módszerek ismertetésének és a 
számítógépes katalógusok bemutatásának. Ugyanakkor változatlan alapossággal kívánjuk 
ismertetni és gyakoroltatni a hagyományos tájékoztató eszközök használatát is, hiszen 
a számitógépes irodalomkeresés — költségessége miatt — az egyéni kutatók, főleg egye
temi hallgatók számára Magyarországon egyelőre elérhetetlen. Bemutatóprogramok segít
ségével, oktató adatbázisok, illetve oktatási célra kérhető jelszó felhasználásával azonban
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a hallgatókat megismertetjük a szakirodalomkutatás legkorszerűbb módjaival. A rendelke
zésünkre álló MICRO—ISIS programrendszert, amelyet a könyvtári feladatok gépesítési 
munkálataihoz használunk — alapfeladatán túl a felhasználóképzésben is fel tudjuk hasz
nálni.

Az oktatás kiterjesztése érdekében a további lépések:
•  az elsőévesek könyvtárhasználati alapismereteinek megszerzése végett meg kell 

győzni az egyetem karait arról, hogy az egyik alapismereteket oktató tárgy kere
tében hosszabb, gyakorlati ismereteket is nyújtó könyvtárhasználati foglalkozást 
célszerű tartani;

•  azokon a karokon, ahol még nem kötelező a Szakirodalmi ismeretek gyakorlatain 
való részvétel (villamosmérnöki kar, természet- és társadalomtudományi kar, épí
tészmérnöki kar) a karok igényeinek megfelelően fokozatosan be kell vezetni az 
irodalomkutatási gyakorlatokat;
gyakorlatokat;

•  az online információkereső technika bevezetésével, a könyvtárgépesítés fokoza
tos előrehaladásával egyidejűleg lehetővé kell tennünk a már végzett mérnökök 
munkájának segítését, módszereik továbbfejlesztését. Ez a cél a Mérnöki Tovább
képző Intézettel közösen indítandó tanfolyamok keretében érhető el.

Az elmúlt időszakban könyvtárunk lehetőségeihez képest igyekezett kielégíteni a 
BME karai részéről felmerült oktatási igényeket. A következő lépés az igények fenntartá
sa, illetve fokozása, a rendelkezésre álló módszerek és eszközök tökéletesítése és az okta
tás feltételeinek fejlesztése. Csak ily módon vállalkozhatunk továbbra is arra, hogy az iro
dalomkutatás oktatása terén kialakult hagyományainkat magasabb szinten folytassuk.
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K ÍS É R L E T  A Z  O L V A S Ó I É R D E K L Ő D É S  M O D E L L E Z É S É R E

BARCZI ZSUZSA

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának könyvtárait látogatók kölcsönzési 
szokásait vizsgáltuk 1984-ben, egy ötven évvel ezelőtti felmérést megismételve. A kurrens, 
aktuális olvasmányok összehasonlító elemzésén tül, feladatunknak tekintettük legnépsze
rűbb szolgáltatásunk — évente több, mint egymillió kölcsönző fordul meg könyvtáraink
ban — igénybevételének alaposabb, sokoldalú feltárását is. Mindenekelőtt abból indultunk 
ki, hogy „az olvasóról” a mit felől, a ki-re irányuló kérdésfeltevéssel alkothatunk képet. 
Az olvasmányfajták arányával leírt olvasmányszerkezet ugyanis csupán a preferencia irá
nyát jelzi, és elfedi azokat a specifikus érdeklődési köröket, amelyek az olvasók különbö
ző rétegeit jellemzik. A könyvtárban megnyilvánuló érdeklődési orientációk, választási 
stratégiák, és a mögöttük fellelhető olvasói beállítódás, attitűd megismerése csak a köl
csönzött olvasmányok kapcsolata felőli megközelítésben lehetséges. Ezért arra töreked
tünk,

— hogy ezek alapján olyan, a valóság jelenlegi állapotára érvényes modellt dolgoz
zunk ki, mely alkalmas az egymástól eltérő, s ténylegesen létező típusok kimuta
tására;

— s hogy az ily módon konstruált olvasmánycsoportokat a művelődési szokásokat, 
az olvasmányválasztást meghatározó társadalmi, demográfiai tényezőkkel össze
függésben értelmezzük.

Az adatfelvételre a 15 éven felüli beiratkozott olvasókat reprezentáló, a foglalkozás 
megoszlása szerint arányosan rétegzett mintavételes eljárással került sor.1

A választási stratégiák, az olvasói beállítódás típusai

A közel négyezer kölcsönzött dokumentumból álló adatbázisunk a konkrét művek 
kategorizálásával vált kezelhetővé. Mivel az olvasmányok jelentős hányada — harmad ré
sze — volt ismeretközlő irodalom, s mert ezek helyét az olvasmányszerkezetben a szépiro
dalommal együtt kívántuk elemezni, kézenfekvőén adódott a kategóriák kialakítási szem
pontjaként a művek témája. A szépirodalomnál ez praktikus okokból — egyértelműbb 
azonosítás a több művet (novella, vers, dráma) tartalmazó köteteknél — némi kompro
misszummal, illetve egy második rendező elv részleges érvényesítésével valósult meg. 
A szépirodalmi könyveket olykor viszonylagosan jól jellemzi tárgya (krimi, sci-fí), máskor 
egyező témájú olvasmányokat (társadalmi, vagy történelmi regény) jelentősen differenciál 
eltérő stílusuk. Ezért a regényeket stílusuk szerint is bontottuk akkor, amikor az esetek 
nagy száma ezt megengedte.2
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Adataink feldolgozásakor alkalmazott módszereink (klaszteranalízis, sokdimenziós 
skálázás) az olvasmány fajták hasonlóságára, illetve különbözőségére épülnek. Ezt a mérté
ket az együttkölcsönzési gyakoriságok alapján állapítottuk meg, megnéztük, hogy adott 
kategóriába tartozó művet hányszor választottak olvasóink; melyek azok, amiket együtt 
kölcsönöztek. A sokszor együtt előforduló olvasmány fajták azonos érdeklődési tarto
mány részesei, közel vannak, rokonságban állnak egymással, vonzzák egymást; míg az 
együtt nem szereplők eltérő érdeklődési körbe tartoznak, egymástól távoliak, taszítják 
egymást. (Az ilyen jellegű megközelítés természetszerűleg — mint minden rendszerezés, 
általánosítás, tipizálás — a valóság erősen redukált mását nyújtja, de éppen a lényeges vo
nások kiemelésével, a domináns típusok kimutatásával válhat a megismerés eszközévé, a 
tudatos cselekvés alapjává.) A kapcsolat szorosságát, a távolság nagyságát korrelációs érté
kek fejezik ki.

A 33 téma csoportosítását először klaszteranalízissel végeztük el. A módszer a vizs
gált kategóriákat osztályokba (klaszterekbe) sorolja, egy osztályba tartozó elemek egymás
sal összefüggnek, homogén egységet képeznek, egyben más osztály elemeitől eltérnek.

Az olvasmány típusokat négy klaszterező program segítségével rendeztük. Ezek ered
ményeit összevetve elkerülhetjük, hogy az egyes eljárások sajátosságaiból adódó eltérések 
megtévesszék értelmezésünket.

Az olvasmányok kapcsolódásait megrajzoló dendrogramok alapstruktúrája (1—4. sz, 
ábra) szembetűnően hasonló. Az első két ábra jól láthatóan két nagy csoportra szakad, 
amelyek csak a dendrogram végpontján kötődnek egymáshoz. Ha megnézzük ezek.tartal- 
mát, megállapíthatjuk, hogy ez a határ alapvetően az ismeretközlő és a szépirodalmi olvas
mányok között húzódik, ami az elsődleges és legélesebb ellentétet fejezi ki. A másik két 
ábra három nagyobb részből áll: a dráma, művészet, novella, vers, irodalomtudomány kate
góriákat tartalmazó klaszter viszonylag jobban elszakad, bár önálló egységként mutatko
zik valamennyi esetben. Több ilyen állandó, teljesen vagy megközelítően azonos, újra és 
újra ismétlődő társulás is fölfedezhető. Van azonban egy lényeges különbség a négy ered
mény között. Az első és negyedik dendrogram tagoltabb, a klaszterek határozottabban 
különülnek el, s a társadalomtudományok nagyjából elválnak a természet- és alkalmazott 
tudományoktól.

A második és harmadik ábra felső felében viszont megfigyelhető, hogy humán és 
reál tudományok keveredve, hosszabb láncot alkotva egyetlen nagy klaszterbe tömörülnek.

Mindezt az magyarázza, hogy bizonyos olvasmányfajták többirányú kapcsolatrend
szerrel rendelkeznek, így egymásnak ellentmondó környezetben is megjelenhetnek. A 
klaszteranalízisnek pedig épp az a jellemzője, s egyben hátránya, hogy egy elem egy, és 
csakis egy klaszterbe tartozhat, így annak más csoportok elemeihez való viszonya nem de
rül ki. Ezért keresnünk kellett egy olyan matematikai — statisztikai eljárást, mely kiküszö
böli ezt a torzító hatást, feltárja az olvasmánytípusok közötti sokoldalú összefüggéseket, 
s nemcsak egymás mellett helyezi el a kialakult csoportokat, hanem információt nyújt 
ezek egymáshoz való viszonyáról is.

A sokdimenziós skálázás (MINISSA) módszere a megfigyelt elemeket — a köztük 
lévő távolságnak megfelelően — egy több dimenziójú térben ábrázolja.
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5. sz. ábra
A témák térbeli elrendeződése (1 -2 . dimenzió)

DIMENSION
2

-100  -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 I ....................................................................................... I 100
96 I I 96
92 I I 92
88 I 88
84 I I 84
80 I I 31 I 80
76 I 12 dráma I XX. századi realista társadalmi regény I 76
72 I I 72
68 I 11 vers 110 novella 32 modern társadalmi regény I 68
64 I 26 irodalomtudomány I 64
60 I I 60
56 I 30 I klasszikus realista társadalmi regény I 56
52 I I 52
48 I I 48
44 I 19 művészet I 44
40 I I 40
36 I I 8 életrajzi regény I 36
32 I I 32
28 I I 28
24 I I 6 I 24
20 I I 25 humor I 20
16 I 22 I 9 romantikus társadalmi regény I 16
12 I I 12
8 I 27 I 7 33 I 8
4

DIMENSION 1 
-4

I 13 I lektűr társadalmi regény I 4

I I 4
-8 I 14 I -8

-1 2 I 15 I -12
-16 I 4 I 28 I - 16
-20 I 5 I XX. századi realista történelmi, háborús regény I -20
-24 I 21 technika I 24
-2 8 I I 28
-32 I I 32
-36 I I 2 kalandos regény I 36
-40 I 24 hobbi I -40
-44 I I -44
-48 I 20 természettudomány 16 történelem I 29 lektűr történelmi, háborús regény I -48
-52 I I -5 2
-56 I I 17 politika í - 56
-6 0 I 18 társadalomtudomány I 1 krimi I -60
-64 I 23 sport I -64
-6 8 I I -68
-7 2 I I -7 2
-76 I I 3 sci-fi I -76
-80 I I -80
-84 I I - 84
-88 I I -88
-92 I I -92
-96 I I -96

-100 I I -100

-100 -90  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Az elemek (az olvasmánytípusok) e térben úgy helyezkednek el, hogy közel vannak 
egymáshoz azok, amelyeket gyakran, s távol, amelyeket ritkán választottak együtt olva
sóink. A módszer lehetővé teszi, hogy megválasszuk azt az ideális dimenzió számú teret, 
amelyben az egyes témák úgy illeszkednek egymáshoz, hogy jól tükrözik az olvasmányvá
lasztási szokások belső, rejtett struktúráját, a jellegzetes kapcsolódásokat; a csoportok relá
cióját; egyben megkönnyítik, leegyszerűsítik az adatok interpretációját.

Az 5. sz. ábrán látható, hogy a kategóriák meglehetősen rendezetlenül, szétszórtan 
helyezkednek el. Ezt egyrészt az okozza, hogy a középen lévő témák kiesnek az első két 
dimenzió (a koordináta rendszer vízszintes és függőleges tengelyének síkja) meghatározta 
érdeklődési körből, s egy ötdimenziós térben vetítik ki az előforduló típusokat. Másrészt
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6. sz. ábra
A témák térbeli elrendeződése (3-4. dimenzió)

DIMENSION
4

-100  -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0 -4 0  -3 0  -2 0  -1 0 * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 I 1 100
96 I 1 96
92 I 1 92
88 I 1 88
84 I 24 hobbi 1 84
80 I 1 80
76 I 1 76
72 I I 72
68 1 I 68
64 I 33 lektűr társadalmi regény I 64
60 I I 60
56 I 27 7 történelmi regény I 56
52 I I 52
48 I I 48
44 I 21 technika I 44
40 I 30 klasszikus realista társadalmi regény I 40
36 I I 36
32 I 6 18 társadalom 15 pszichológia I 32
28 I tudomány I 28
24 1 13 32 modern I 24
20 I 3 10 novella társadalmi regény 1 20
16 I 9 romantikus társadalmi regény I 16
12 1 20 I 12

8 I I 8
4

DIMENSION 3
I 23 1 31 11 I 4

-4 1 I -4
- 8 I 2 kalandos regény I - 8

-1 2 I I -1 2
-1 6 1 I -16
-2 0 I 5 ifjúsági irodalom 19 I -20
-24 I 29 17 politika I -24
-2 8 I 26 I -2 8
-3 2 I I -3 2
-3 6 I 12 I -36
-4 0 I 25 I -40
-4 4 I I -44
-4 8 I I -48
-5 2 I 1 -5 2
-5 6 I 8 14 filozófia I -56
-6 0 I I -60
-6 4 I I -64
-6 8 I 28 XX. századi realista történelmi, 1 -68
-7 2 I háborús regény I - 72
-7 6 I 16 történelem I -76
-8 0 I I -80
-8 4 I 4 földrajz, útleírás I I -84
-8 8 I I -8 8
-9 2 I I -9 2
-9 6 I I -96

-100 I
+ 4- + + +

I -100

-100 -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

éppen annak a következménye, hogy egyes olvasmányfajták (vonatkozik ez a sarkokban 
lévőkre: társadalomtudomány, XX. századi realista társadalmi regény, krimi, sci-fl...) 
„kétéltűek”, eltérő funkciót töltenek be adott olvasmánystruktúrákban, másképpen olvas
sák azokat. Hozzájárulhat esetleg a köztes pozíciók kialakulásához egy-egy kategória hete
rogén összetétele is. A szépirodalom bizonyos témáinál nem volt módunk figyelembe ven
ni az esztétikai értéket. Az ismeretközlő irodalom esetében pedig le kellett mondanunk a 
feldolgozás mélysége, az ismeretközlés szintje szerinti minőségi megkülönböztetésről, hi
szen a tudományos munkák aránya viszonylag ke vés volt az isme re tteijesztő művek mellett.

Növelhette a széthúzó erőt a társadalomtudomány kategória szélesebb terjedelmé
ből következően a tartalmi sokféleség is. A témák térbeli elrendeződése alapján alkotott
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első benyomásaink mindenesetre meggyőzőek arról, hogy a sokdimenziós skálázás igen 
szemléletesen érzékelteti azokat a motívumokat (függetlenül kényszerű, vagy interiori- 
zálódott voltuktól), amelyek az olvasók választásait irányították.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblába foglaltuk az egyes dimenziókba tarto
zó olvasmányfajtákat, mégpedig a témacsoport karakterét meghatározó fontosságuk sor
rendjében (1. sz. tábla). Egy-egy dimenzió egyben polaritást fejez ki, vagyis akik adott ten- 
gely egyik pólusán szereplő olvasmányokat gyakran választották együtt, a szemben lévő
ket nem választották.

Az első — a legnagyobb magyarázó erejű — tengely (5. sz. ábra) a szép- és az isme
retközlő irodalom polaritását mutatja; elkülönülésükre már a klaszteranalízis során is fölfi
gyeltünk. A jobb oldal két sarkában a XX. századi realista társadalmi regény és a krimi ta
lálható. Ebben a síkban főleg regényeket láthatunk, a kimondottan szórakoztató célú 
lektűr mellett a passzív módon is fogyasztható romantikát és klasszikus realizmust, de az 
összetett, kifinomult befogadói apparátust igénylő modern stílust már nem. A bal oldalon 
a természettudomány jelenik meg először, ezt követi az irodalom-, a társadalomtudomány 
és a művészet, majd kapcsolódik a technika.

A függőleges tengely egyik pólusán (az 5. sz. ábra felső részén) a klaszterező eljárá
sokban szisztematikusan ismétlődő, ismerős csoportot fedezhetünk fel, természetesen a 
módszer statikus jellegét meghaladó különbségekkel. Ezen a póluson a témák nagy több
sége egy vonalban sorakozik, ami azt jelenti, hogy egyforma súllyal vesznek részt a cso
port profiljának kialakulásában. Az irodalmi műfajok sokszínűségével, esztétikai értékek
kel szemben igen heterogén tartalmú ismeretközlő művek (sport, társadalomtudomány, 
politika, történelem, természettudomány, hobbi) és a szórakoztató irodalom „urbanizál- 
tabb” típusai (sci-fi, krimi) állnak.

Az egyes olvasmányfajták: struktúrálódása alapján egyértelműnek látszik, hogy az 
olvasmányválasztás első dimenziójában egy szórakozásra, kikapcsolódásra orientált olva
sói magatartással szemben egy racionális, intellektuális, megismerő olvasói stratégia rajzo
lódik ki. A második dimenzióban az esztétikai beállítódás különül el egy igen sokirányú, 
vegyes érdeklődési körtől. Ebben a csoportban is megnyilvánul az aktivitást feltételező 
ismeretszerzési szándék, de korántsem olyan kizárólagosan, koncentráltan, mint az első 
dimenzión (szórakoztató irodalommal párosul, mégpedig az aktívan is olvasható krimivel 
és sci-fi-vel). Tárgyában is eltér a hétköznapjainkhoz kapcsolódó témák (sport, hobby) 
csatlakozásával. Ez esetben valószínűleg egy más szintű, más funkciójú, gyakorlatiasabb 
informálódásról van szó.

Általánosítva az eddig ismertetett témacsoportok szerkezetével kapcsolatos észre
vételeinket, a választási stratégiák, az olvasói beállítódás kikapcsolódó intellektuális, 
és esztétikai -* <- hétköznapi informálódó típusait különböztetjük meg. („Címkéink” 
nem tudományos következetességgel születtek, célunk az volt, hogy találóan helyette
sítsék a csoportok tartalmát.)

A harmadik és negyedik dimenzió terében megjelenő témacsoportokat a szociális -> 
aktuális illetve a pragmatikus -* <- informálódva kikapcsolódó elnevezésekkel azono

sítottuk.
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1. sz. tábla

A MINISSA témacsoportjai

1. dimenzió

KIKAPCSOLÓDÓ -------- *
31 XX. századi realista társadalmi regény

1 krimi
33 lektűr társadalmi regény
25 humor
28 XX. századi realista történelmi, háborús 

regény
9 romantikus társadalmi regény

29 lektűr történelmi, háborús regény
2 kalandos regény
3 sci-fi
8 életrajzi regény

2. dimenzió

ESZTÉTIKAI -------- *

31 XX. századi realista társadalmi regény 
12 dráma
10 novella
11 vers
32 modern társadalmi regény
26 irodalomtudomány
30 klasszikus realista társadalmi regény

3. dimenzió

SZOCIÁLIS -------- *
32 modern társadalmi regény 
15 pszichológia
17 politika

7 történelmi regény 
14 filozófia
28 XX. századi realista történelmi, háborús 

regény
18 társadalomtudomány 
10 novella

4. dimenzió

PRAGMATIKUS -------- 3

24 hobbi
33 lektűr társadalmi regény

INTELLEKTUÁLIS
20 természettudomány 
26 irodalomtudomány
18 társadalomtudomány
19 művészet
21 technika

-  HÉTKÖZNAPI INFORMÁLÓDÓ

3 sci-fi
23 sport
18 társadalomtudomány

1 krimi 
17 politika 
16 történelem
29 lektűr történelmi, háborús regény
20 természettudomány
24 hobbi

2 kalandos regény

-  AKTUÁLIS

2 kalandos regény 
5 ifjúsági irodalom

30 klasszikus realista társadalmi regény
21 technika

9 romantikus társadalmi regény

-  INFORMÁLÓDVA KIKAPCSOLÓDÓ

3 földrajz, útleírás 
16 történelem
28 XX. századi történelmi, háborús regény
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A szociális csoportra a társadalomtudományok, pszichológia, politika, filozófia és 
a modern stílusú társadalmi regények kedvelése jellemző (6. sz. ábra); ugyanakkor nem 
kölcsönzik a kalandos, ifjúsági, klasszikus realista, romantikus stílusú irodalmat, a techni
kával foglalkozó könyveket, Ш. ezek kombinációit. Ez utóbbi, meglepő összetételű csoport 
értelmezésében és elfogadásában abból a — későbbi elemzések során igazolódó — felte
vésből indultunk ki, hogy mögötte egy átmeneti életciklusból adódó igénystruktúra 
húzódik meg, nevezetesen a még gyemekkoruk olvasmányaihoz is kötődő, de kötelező 
irodalmat, műszaki, s az egyre népszerűbb számítástechnikai könyveket is kölcsönző 
középfokú oktatási intézmények tanulóinak aktuális választási stratégiája.

A pragmatikus, haszonelvű csoportban elsősorban a hobbi körébe tartozó, a „csi
náld magad” vállalkozást segítő, a mindennapi életben közvetlenül kamatoztatható 
ismeretek iránti érdeklődés nyilvánul meg.

A praktikus ismeretekkel szemben idegen tájakról, helyekről, emberi sorsokról 
tudósító, térben és időben más világokba kalauzoló, tényeket de érdekességeket, kurió
zumot is tartalmazó, izgalmat, kalandot, fordulatos eseményeket is ígérő, ismeretszerzést 
de szórakozást is nyújtó olvasmányfajták találhatók.

Az ötödik dimenzió két pólusa már csak egy-egy téma helyét jelölte ki. Ezek vagy 
intenzíven, egyoldalúan fordultak elő a konkrét kölcsönzésekben, vagy nem kapcsolód
tak következetesen néhány témához, ezért a továbbiakban eltekintettünk elemzésüktől.

Megállapításainkat szembesítettük az olvasók által meghatározott érdeklődési terü
letekkel, kedvenc témáikkal. Valamennyi típusunkba, „címkéik” alá besorolható választ 
kaptunk. Mindez önmagában nem verifikálhatja következtetéseinket, mivel egy-egy 
érdeklődési tartomány nem feltétlenül jelenik meg maradéktalanul a közművelődési könyv
tárban; ugyanakkor azon kívül eső, de a pillanatnyi élethelyzetben nélkülözhetetlen 
igény igen; azzal is számolnunk kell, hogy az érdeklődési irányok intenzitása eltérő, s 
csak a legfontosabbakat nevezték meg. Ennek ellenére a felfedezhető hasonlóságok és 
egyezések nagymértékben valószínűsítik értelmezésünket, már csak azért is, mert szán
dékosan eltekintettünk a rétegenkénti eltérésektől, s ezzel kiküszöböltük az olvasmány
beszerzési források esetleges funkcionális munkamegosztásából adódó különbségek 
hatását.

Illusztrációképpen idézzük néhány interjúalany megfogalmazását: „szakkönyvek” , 
„az általános műveltséghez tartozó művek”, „felvilágosító”, „ismeretterjesztő kötetek”, 
„klasszikus és modern irodalom”, „útleírás, történelem, vadászat, ásatások, tengerészet, 
egzotikus dolgok”, „izgalmas” , „kalandos”, „szórakoztató”, stb. Több, mint elgondol
kodtató a szociáUs attitűd, a morális érzékenység erősségét jelző említések nagy száma: 
„hazai, emberi identitásunkkal kapcsolatos könyv”, „társadalmi hátterű, emberi kapcso
latokkal foglalkozó” , „a mai kor emberének problémáit ábrázoló”, „napjaink társadalmi 
kérdéseivel foglalkozó”, „családokról, az életről szóló”, „etikai tárgyú” , „az emberek 
életmódja, lelki élete, pszichológia” , „aktuális problémával” , „valós problémákkal kap
csolatos” , „társadalmi témákat feszegető”, „az élet értékei, értelme”, „a közelmúlt 
történelme”. ..
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Az olvasmányválasztást meghatározó 
tényezők szerepe

Kanonikus korrelációszámítással kerestük a választ arra, hogy milyen erős a függő
ségi kapcsolat az olvasmányválasztást meghatározó tényezők és az olvasmányszerkezet 
között, s (a változóhalmazok elemeinek súlyát kifejező együtthatók nagysága és előjele 
alapján) mely változók járulnak hozzá leginkább e kapcsolat létrejöttéhez.

A  fo g la lk o zá s  és az olvasmány szerkezet első kanonikus faktora igen szoros össze
függést mutat a két változócsoport között. A  korreláció értéke 0,40, ami társadalom- 
tudományi vizsgálatokban igen jelentősnek számít. (A foglalkozás változónk nem a 
munkamegosztásban elfoglalt hely meghatározó erejét fejezi ki, az aktív keresők csoport
jait kiemelve csak 0,26-os korrelációs értéket kaptunk.) A  kapcsolat kialakulásában fon
tosnak bizonyult változók struktúrája a következő:

Választási stratégia — olvasói beállítódás Foglalkozás
intellektuális *------------ * középiskolás
esztétikai értelmiségi
I egyetemista
i  főiskolás

szakalkalmazott

t  ::
kikapcsolódó
hétköznapi informálódó «----------* fizikai inaktív

Mielőtt értelmeznénk a kapott sémát, felidézve kereszttábláink eredményeit meg
jegyezzük, hogy éppen a középiskolások, értelmiségiek és a felsőoktatási intézmények 
hallgatói kölcsönözték a legtöbb magas szintű ismeretközlő irodalmat és a legkevesebb 
lektűrt. Mindez alátámasztja, hogy amikor az egyes témacsoportok összetételéből, és a 
témacsoportok egymáshoz való viszonyából következtetve minőségi, funkcionális kü
lönbséget tételeztünk azonos olvasmányfajtákat is tartalmazó témacsoportok között, 
és eltérő érdeklődési körökként definiáltuk azokat, akkor az olvasói beállítódás valóságos 
típusait ragadtuk meg. Az olvasmányfajták jellemzésére használt, gyakran igen tág, „durva”, 
kategóriák ellenére a sokdimenziós skálázás módszerében az adatok árnyaltabb, mélyebb 
elemzését biztosító eljárásra találtunk.

Az olvasmányválasztás mutatóját elsősorban az ismeretközlő irodalom és a szép- 
irodalom, mégpedig a tudományos szintű ismeretközlő és a szórakoztató szépirodalom 
polaritása határozza meg. Előbbiekkel az esztétikaüag értékes alkotások, utóbbiakkal a 
népszerű ismeretterjesztő munkák társulnak.

Az intellektuális és az esztétikai érdeklődési körhöz a középiskolások, értelmisé
giek, egyetemisták, főiskolások és szakalkalmazottak, a kikapcsolódó és a hétköznapi 
informálódó olvasói típushoz a fizikai inaktívak csoportja kapcsolódik pregnánsan.
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A két változóhalmaz második kanonikus faktorstruktúrájának legerősebb változói:

Választási stratégia — olvasói beállítódás Foglalkozás
szociális értelmiség
esztétikai -------------- - egyetemista

főiskolás
értelmiségi inaktív 
adminisztratív 
fizikai inaktív 
szellemi inaktív

i
í

aktuális 4  ̂ szakmunkástanuló
hétköznapi informálódó középiskolás

A kanonikus korreláció értéke már csak 0,21, de a kapcsolat változatlanul szigni
fikáns. A bal oldalon a szociális és aktuális érdeklődési kör, a jobb oldalon az értelmisé
giek, egyetemisták, főiskolások és a szakmunkástanulók ellentéte dominál.

A nemek szerinti elemzés során kaptuk a legalacsonyabb (o,23) korrelációs értéket. 
A nők inkább tartoznak az esztétikai, az informálódva szórakozó és a szociális típusba, 
mint a férfiak.

Az életkor az első dimenzió mentén játszik szerepet. (A korreláció értéke elég magas, 
0,35.) A legifjabb korosztályt (15-19 évesek) jellemzi elsősorban az intellektuális beállí
tódás, érvényes ez még a fiatalabb középkorúakra (29-39 évesekre) is. A hatvan éven 
felüliek választották leggyakrabban a kikapcsolódó témacsoport olvasmányait.

Az iskolai végzettség és az olvasmányválasztás között jóval szorosabb a kapcsolat 
(a korrelációs együttható 0,36), mint a munkamegosztásban elfoglalt hely esetében. Ez 
azt jelenti, hogy azonos foglalkozás, de eltérő iskolai végzettség esetén az utóbbi befolyá
solja erősebben az olvasó magatartását. A magasabb iskolai végzettség, illetve annak meg
szerzési szándéka (befejezetlen középiskolai, felsőfokú, befejezetlen felsőfokú, közép
iskolai végzettség) jár együtt az intellektuális és esztétikai beállítódással.

Az egyedi sajátosságok közül feltétlenül szükségesnek tartottuk a m obilitás (továbbá 
az életmód és az értékek) „mérését”. Vállalkozásunkat arra alapoztuk, hogy a szülők 
társadalmi helyzete bizonyos fokig meghatározza az utód társadalmi pozícióját. Ez nem 
jelent egyértelmű determináltságot, az életpálya alakításának individuális „szabadság- 
foka” adott keretek között, egyéni adottságok, társadalmi mechanizmusok hatására 
vitathatatlan, de a származás, a szocializáció kezdeti szakasza bizonyítottan alapvető 
jelentőségű az egyén fejlődésében. A családi háttér számos összetevő eredőjeként hatá
rolja be az egyén lehetőségeit. Napjainkban a szokások, értékek, attitűdök, aspirációk 
átörökítésében egyre fontosabb szerepet játszik a szülők iskolai végzettsége. Ezt a társa
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dalmi indikátort választva vizsgáltuk a mintaanyagok intergenerációs mobilitásának és 
olvasmányválasztásának kapcsolatát.3

Mivel viszonylag sok homogén családot, azonos iskolai végzettséggel rendelkező 
szülőket találtunk, ezek figyelembevételével alakítottunk ki tíz mobilitási csoportot. 
(Kihagytuk a különböző végzettségűek variánsait, s a kis esetszámú azonos végzettségű- 
eket is, és a minta jelenleg nappali tagozaton tanulóit.) Mintánk így 341 főre csök
kent, ami önmagában nem kérdőjelezheti meg következtetéseinket, legfeljebb néhány, 
tíz és húsz közötti gyakoriságú csoportunk teheti hipotetikus érvényűvé azokat. Mind
emellett úgy értékeljük, hogy egy figyelemreméltó összefüggéssel jutottunk közelebb a 
művelődési folyamatok megértéséhez.

A függőségi kapcsolat szorosságát mutató korrelációs hányados 0,51, ez az elem
zéseink során előfordult legmagasabb érték, bizonyítva, hogy az olvasói beállítódást 
rendkívül erősen s egyben tartósan határozzák meg a mikrokörnyezet kulturális hagyo
mányai.

Választási stratégia — 
olvasói beállítódás 
intellektuális 
esztétikai ^
szociális

Ф

t

kikapcsolódó 
hétköznapi informálódó 
aktuális

Mobilitási csoportok
egy lépcsővel fölfelé mobil felsőfokú végzettségű 
egy lépcsővel lefelé mobil középiskolai végzettségű 
immobü felsőfokú végzettségű 
immobü középiskolai végzettségű

t
immobil szakmunkásképzőt végzett
immobü nyolc osztályt végzett
egy lépcsővel fölfelé mobü középiskolai végzettségű

Az olvasmányválasztás itt vázolt struktúrájával nem jellemezhető a fölfelé mobü 
szakmunkásképzőt, a két lépcsővel fölfelé mobü középiskolát végzett és a három lépcsővel 
fölfelé mobü felsőfokú végzettségű csoport. Az igények összetételében, az olvasói beállí
tódásban tehát nem egyszerűen az alacsony, ill. a magas iskolai végzettség jelent választó- 
vonalat, ez csak az immobü csoportokra vonatkoztatva igaz. A főirányú (fölfelé irányuló) 
mobilitás kedvez a tudományos és művészeti értékek irányti fogékonyság kialakulásának, 
de csak ha legalább középfokú volt a szülők iskolai végzettsége, s csak ha az új nemzedék 
emelkedése nem „ugrásszerű” , hanem csak „lépésnyi” volt. A többlépcsős mobüitás 
esetében a családi szocializáció során elsajátított normák újkeletű, más típusú tapaszta
latokkal elegyedve csoport-szinten lehetetlenné teszik az érdeklődés tartalmának egy
értelmű meghatározását. Az ellentétes irányú (lefelé való) mobüitásról elmondhatjuk, 
hogy a felsőfokú végzettségű apák és anyák középiskolai végzettségű fiaiban és lányaiban 
erőteljesebben él az intellektuális és esztétikai beállítódás, mint immobü, és még inkább, 
mint az egy lépcsővel fölfelé mobü társaikban. A középiskolai végzettség önmagában 
tehát nem jár együtt az „igényes” választás nagyobb esélyével, csak akkor, ha egyben 
nem első generációs státuszt jelent.
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Az életmódot a szabadidőben folytatható tevékenységek hierarchikus szerveződési 
módjaként értelmezve vizsgáltuk, hogy egyes tevékenységeknek — végzésük gyakorisá
gát, intenzitását is figyelembe véve —, milyen sajátos kapcsolódásai, csoportjai jellemzik 
olvasóinkat. Eljárásunk megegyezik egy országos reprezentatív adatfelvétel során alkal
mazott technikával.4 Az eredményként kapott életmódtípusok is hasonlóak, jóllehet 
lényegesen kevesebb tevékenység felsorolására volt lehetőségünk. Jellegzetes életmód
típusok (az átlagosnál gyakoribb tevékenységek alapján):

•  Dolgos: szabadidejében is pénzkereső tevékenységet folytató, munkát végző (másod
állás, mellékfoglalkozás, túlóra)

•  Otthoni: a privát szférához kötődő individuális tevékenységet végző, járulékos mű
velődési igénnyel rendelkező (rádió, tévé, újság, könyv, barkácsolás, kertészkedés)

•  Aktív kulturális: kulturális intézményeket látogató, feltehetően „magas” kultúrával 
élő (színház, hangverseny, múzeum, nyelvtanulás, amatőr művészeti tevékenység)

•  Rekreációs: főleg társasághoz kötődő, rekreációs tevékenységeket választó (társaság, 
magnó, sport, kirándulás, mozi, tánc, művelődési ház)

•  Közéleti: a társadalmi, politikai elkötelezettséget formálisan vagy tényleges aktivi
tással vállaló (szervezeti tagság, funkció)

Az életmód és az olvasmányválasztás korrelációja 0,32. (A kapcsolat erőssége jelen
tősnek mondható, különösen, ha számolunk módszerünk fogyatékosságaival: kevés elemi 
információ, a közéleti típus kezdetleges operacionalizálása.)

Az összefüggés szorosságáért egyrészről a kikapcsolódó -> <- intellektuális és a hét
köznapi informálódó -» esztétikai bipoláris változók, másrészről az „aktív kulturális” 
tevékenységszerkezet felelős. Ez azt jelenti, hogy adott perspektivikus cél körül rende
ződő, az életmód szerves részét alkotó, meghatározott és sokirányú művelődési igénnyel, 
fejlett kreatív készséggel rendelkező könyvtárhasználók körében tapasztalható az intellek
tuális és esztétikai témacsoportba tartozó művek kereslete, kedvező fogadtatása.

Az értéktudzt a különböző életstratégiák követését, a világhoz való viszonyt közvet
lenül befolyásoló belső irányító, szabályozó rendszer, amely az egyes értékeknek tulajdo
nított fontosság, jelentőség szerint struktúrálódik. Ismerete alapvető feltétel az emberi 
magatartás, a művelődéshez való viszony megértésében, az érvényesülő tendenciák értel
mezésében, értékelésében. Mérésére egy korábbi, országos értékszociológiai felmérés 
módszerét alkalmaztuk; megvizsgáltuk, hogy az értékek milyen konstellációja jellemzi 
mintánkat.5

A Rokeach féle teszt értékeinek rangsorolása alapján a sokdimenziós skálázó el
járás eredményeképpen elsőként a hagyományos közösségi, kispolgári és a modern értékek 
polaritása rajzolódik ki. Előbbiben a mikrotársadalomhoz kötődő, a családi együttélést 
szabályozó normák, az alkalmazkodás (szeretet, megbocsátó, tiszta, udvarias, segítő) 
értékei, öröm és érzelmi (boldogság, jókedély, család) értékek játszanak szerepet, egy 
passzív, szeretetre, érzelmekre építő önreprodukciós életstratégiát körvonalazva. Ezzel 
szemben az autonómia (szabadság, bátor, ónálló) értékeihez, intellektuális és személyi
ségértékekhez (logikus, alkotó, előítéletektől mentes) kapcsolódva a célracionalitás,
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pragmatizmus modernizációs értéke (hatékony) jelenik meg egy intellektuális, kreatív, 
teljesítményorientált beállítódást tükrözve.

A második dimenzió örömértékek, és eszmei ideológiai értékek polaritását fejezi 
ki. A társaslét, az érzelmek (szerelem, barátság), az autonómia (önálló), az önérték- 
tudatból táplálkozó személyiség (bölcsesség, szépség, harmónia), az élet élvezetének 
(érdekes élet) értékei az egyik; a társadalmi elkötelezettség (béke, haza, egyenlőség), 
a társadalomba való integrálódás (engedelmes, társadalmi megbecsülés) értékei a másik 
oldalon. Az előbbi a kisközösségben felszabaduló és kiteljesedő érzelemteli individuum, 
az utóbbi a kollektívum elvárásaihoz igazodó, kötelességelvű, önkorlátozó személyiség 
modellje.

A harmadik tengely két pólusán az anyagi jóiét ellentéteként személyiségértékek 
állnak.

Az anyagi javak megszerzése itt korántsem felhalmozó-centrikus, puritán élet
vitel, nem öncél, hanem örömök forrását, az életélvezet lehetőségét, eszközét jelenti.

A személyiségértékekben gazdag utolsó csoport fontos eleme a munka, mely az 
autonómia, etikusság (fegyelmezett, önérzet, felelősség, segítőkész) értékeihez kapcso
lódó belső, lelki-érzelmi összetevők (szépség, üdvözülés, harmónia, bölcsesség) környeze
tében az élet céljaként, individuális értékként, az önmegvalósulás értelmében jelenik 
meg.

A felsorolt típusokat az egyszerűség érdekében (2. sz. tábla) rövid, az értékcsoportra 
leginkább jellemző megnevezéssel láttuk el, bár ezek megítélésünk szerint nem stabÜ

2. sz. tábla
A MINISSA értékcsoportjai

HAGYOMÁNYOS INTELLEKTUÁLIS

udvarias
boldogság
jókedélyű

segítőkész
üdvözülés

szeretettel teljes
megbocsátó
tiszta

családi biztonság

szabadság
logikus gondolkodású
alkotó szellemű
előítéletektől mentes
hatékony
bátor
önálló
egyenlőség

POSZTMATERIALISTA MATERIALISTA

szépség világa
önálló
harmónia

szerelem
értelmes
érdekes élet
barátság
bölcsesség

béke
haza
egyenlőség
szavahihető
felelősségteljes
engedelmes
társadalmi megbecsülés
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FOGYASZTÓ INDIVIDUÁLIS

érdekes élet

anyagi jólét 
kellemes élet 
törekvő

fegyelmezett
munka öröme
szépség világa
üdvözülés
önérzet
harmónia
felelősségteljes
segítőkész
bölcsesség

értékrendeket jelölnek. Nincs módunkban kitérni az említett országos eredményekre, 
sem az értékrendi változásfolyamat elméleti koncepciójának felidézésére, egy — a követ
keztetéseinket közvetlenül érintő — momentumra mégis utalnunk kell. Az értékek teré
ben egy értékátrendeződési folyamat adott fázisának lehetünk tanúi. A kelet-európai 
modernizáció sajátos értékei (az intellektuális ill. az eszme, ideológia, a társadalmi meg
erősítés igénye) elváltak egymástól, ugyanakkor a nyugat-európai típusú modernizációt 
jellemző célracionális, pragmatikus gondolkodásmód két legfontosabb értéke (hatékony, 
törekvő), valamint a modernizációhoz nélkülözhetetlen személyiségértékek, az indusztria- 
lizációval összefüggő munkaközpontúság, anyagi felhalmozás nem, vagy csak részben, 
„felemás” módon illeszkedik egymáshoz.

Ez az instabüitás okozza véleményünk szerint, hogy a vártnál alacsonyabb (0,27) 
korrelációs értéket kaptunk az értékrend és az olvasmányválasztás között, viszont a vál
tozók valamennyi eleme hozzájárult a kapcsolat kialakulásához, ami azt tükrözi, hogy 
mindkét változót olyan csoportosítással írtuk le, amelyek realitása éppen egymáshoz való 
viszonyukban mutatkozik meg.

Választási stratégia — olvasói beállítódás

kikapcsolódó
hétköznapi informálódó __ __
aktuális
pragmatikus

intellektuális
esztétikai
szociális
informálódva kikapcsolódó

Értékrend

materialista
hagyományos
fogyasztó

posztmaterialista
intellektuális
individuális
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A változó csoportok jobb oldalán a szellemi munkavégzést, problémák megoldását, 
esztétikai alkotások átélését, fokozott aktivitást tételező olvasmányszerkezethez a helyét 
és önmaga gazdagodását kisközösségben kereső és megvalósító, a világot és benne önmagát 
megismerni, megérteni (és átalakítani) akaró értékorientációk kapcsolódnak.

Megvizsgáltuk, hogy az életmód és értékrend együttesen milyen összefüggésben van 
az olvasmányszerkezettel. A faktorok struktúrája szinte teljesen megegyezik a fent vázolt 
sémával, a különbség annyi, hogy a pragmatikus informálódva szórakozó szerepe 
minimális lett, s a jobb oldalon lévő értékek mellett az aktív kulturális életmód típusa jelent 
meg. A korrelációs együttható értéke magasabb (o,36) az egyenként mérteknél. Ez abból 
adódik, hogy az egyén, csoport értékfelfogásának, értéktulajdonításának megfelelően 
választott, kitűzött életcél, életprogram (objektív vagy szubjektív) feltételek hiányában 
gyakran nincs szinkronban egymással.

Ez az eredmény egyben azt is jelzi, hogy a vizsgált, és még számos egyéni jellemző 
egymást átszőve, bonyolult rendszert alkotva irányítja az olvasói magatartást.

Összefoglalás

Elemzéseink során azt tapasztaltuk, hogy a magyarázó változókkal való kapcsolat
ban legtöbbször az olvasmányválasztás következő struktúrája tárult föl:

Azt már kifejtettük, hogy az olvasmánycsoportok funkcionális modellként külön
böző választási stratégiákat testesítenek meg, s hogy a kifejezetten megismerési stratégia 
a kifejezetten kikapcsolódó stratégiától áll legtávolabb. Arra azonban csak utaltunk az 
egyes témacsoportok értelmezésénél, hogy a sokdimenziós skálázás a legnagyobb különb
ségek és a legközvetlenebb hasonlóságok alapján alakít ki homogén csoportokat, a leg
élesebb polaritásokat mutatja ki, amelyek mellett bizonyára számos átmeneti típus 
létezik. A kanonikus korrelációelemzés a függő változók relációjában pontosan ezeket 
a lehetséges átmeneteket jelzi. így például, akik tudományos munkákat kölcsönöztek, 
észtétikailag értékes alkotásokat is választhattak (és fordítva).

Modellünk dinamikus jellegéből következően további tanulságként azt is megálla
píthatjuk, hogy az emberi kapcsolatokban megélt konfliktusokat közérthető formában 
ábrázoló szépirodalmi alkotások, valamint az életmódot közvetlenül érintő és javító 
ismeretterjesztő művek kínálatával valósíthat meg igénykeltő funkciót a könyvtár.
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JEGYZETEK

1. Az ezer fős minta jellemzése:
Nemek szerinti megoszlás: férfi 436, nő 562, hiányzó adat 2
Életkor szerinti megoszlás: 15-19 éves 252, 20-39 éves 386, 40-59 éves 159, 60- éves 199, 
hiányzó adat 4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 8 osztály vagy kevesebb 330, szakmunkás- 
képző 92, középiskola 360, felsőfokú végzettség 214, hiányzó adat 4. Foglalkozás szerinti meg
oszlás: szakmunkás 140, betanított és segédmunkás 67, értelmiségi 132, szakalkalmazott 79, 
adminisztratív 93, kisárutermelő 4, szakmunkástanuló 22, középiskolás 166, felsőoktatási intéz
mény hallgatója 48, értelmiségi inaktív 67, szellemi inaktív 90, fizikai inaktív 79, egyéb, háztar
tásbeli 13.

2. A stílus kategóriáinak tartalmát néhány író nevével érzékeltetjük:
Romantika: Jókai, Hugo, Dumas
Klasszikus realizmus: Balzac, Mikszáth, Dosztojevszkij 
XX. századi realizmus: Móricz, Mann, Hemingway 
Modern: Musü, Esterházy, Bulgakov 
Lektűr: Szilvási, Rejtő, Christie

3. Az elemzést ez esetben diszkriminanciaanalízissel végeztük el.

4. MANCHIN Róbert: Életmódminták alakulása a hetvenes évtized Magyarországán. = Életmód: 
modellek és minták. Bp. 1984. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 127-148. p.

5. HANKISS Elemér-MANCHIN Róbert-FÜSTÖS László- SZAKOLCZAI Árpád: Kényszer- 
pályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. Bp. 1982. 
MTA Szociológiai Kutató Intézet, 478 p.

„SZÓLÓ-KÖNYVTÁROSOK” számára külön csoportot szervezett az SLA, az amerikai 
Szakkönyvtári Egyesület. Nem párkeresők klubja ez, hanem szervezett alkalom a tapasz
talatcserére olyan könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek számára, akik vállalatuk, 
intézményük keretében egymaguk képviselik szakmájukat, mindennapi munkájuk során 
tehát nincs lehetőségük a szakmai konzultációkra. (SpeciaList, 1988. dec.)

18 EURÓPAI NEMZETI KÖNYVTÁR állapodott meg abban, hogy egységes gépi adat
feldolgozási rendszert alakítanak ki: így bármelyik nemzeti könyvtár használói a többiek 
katalógusába is közvetlenül betekintést nyerhetnek. Az elgondolás kivitelezéséhez még 
számos jogi és műszaki kérdésben kell egyezségre jutni. (DBI-Pressespiegel, 1988. nov.)
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BETEKINTÉS AZ MTA INTÉZETEK KÖNYVTÁRAINAK ÉLETÉBE

MOKÁNYNÉ NAGY KATALIN

Az MTA Könyvtára köré csoportosuló intézeti könyvtárak a honi tudományos 
munkát elősegítő műhelyek, s legfőbb feladatuk az alapkutatások szolgálata. Gyűjtőkörük 
szorosan összefügg intézetük profiljával, egyszersmind rugalmasan reagálnak az alapkuta
tásban szükségszerűen beállott — kisebb-nagyobb, netalán: gyökeres -  változásokra. Min
denkori céljuk az adott tudomány(ág) szakirodaimának — legalábbis elvben és szándék 
szerint — teljességre törekvő összegyűjtése; azaz, hogy az itthon (is) művelt vagy figyelem
mel kísért tudományterületek szakirodalma megtalálható legyen bennük.

Az akadémia hálózatához jelenleg negyvennyolc intézeti könyvtár tartozik: húsz 
társadalomtudományi, illetőleg huszonnyolc természettudományi profilú«, Néhányuk 
tekintélyes múltra tekint vissza,1 többségük azonban 1949 és 1965 között alakult; egyesek 
tetemes állománnyal rendelkeznek, de találunk közöttük kisebbeket is.

Alapítás ideje szerint Állomány nagysága szerint

1945 eló'tt 8 10 000 alatt 13
1945-1954 között 14 10 000-25 000-ig 13
1955-1964 között 15 25 001-50 000-ig 13
1965-1974 között 8 50 001-100 000-ig 5
1975-1984 között 3 100 000 felett 4
1985 után 0

48 48

Állomány

Intézeti könyvtáraink összállománya meghaladja a másfél millió tételt; ennek több 
mint fele (54%-а) a társadalomtudományi könyvtárak tulajdona, s ugyanezekben van az 
összes könyveknek 60,9%-a, illetőleg az egyéb dokumentumok 60,2%-a; természettudo
mányi könyvtáraink rendelkeznek viszont az összes folyóirat 68,5%-ával.
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Állománymegoszlás dokumentumfajták szerint

k ö n y v id ő s za k i k ia d v á n y egyéb összesen

1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7

T á r s a d a lo m 

t u d o m á n y i

k ö n y v t á r a k 4 7 4  0 7 4 5 3 3  2 7 8 9 7  9 7 7 1 1 6  8 0 2 1 6 8  5 1 3 2 0 6  9 2 7 7 4 0  5 6 4 8 5 7  0 0 7

T e r m é s z e t -

t u d o m á n y i

k ö n y v t á r a k 3 0 6  0 2 7 3 4 1  8 6 5 2 1 7  3 8 0 2 5 3  1 9 6 1 4 2  5 7 7 1 3 6  8 1 7 6 6 5  9 8 4 7 3 1  8 7 8

ö s s z e s e n : 7 8 0  1 0 1 8 7 5  1 4 3 3 1 5  3 5 7 3 6 9  9 9 8 3 1 1  0 9 0 3 4 3  7 4 4 1 4 0 6  5 4 8 1 5 8 8  8 8 5

A számadatoknak időbeni pozitív vagy negatív irányú változását — itt és a továb
biakban — a folyóirat-csökkentést célzó intézkedést megelőző évnek, azaz 1982-nek meg
felelő adataival érzékeltetem.

A hálózat könyvtárainak országos „szóródása” a kutatóintézeti hálózat elhelyezke
désének függvénye, s így földrajzi eloszlásában korántsem egyenletes. Könyvtáraink 
75%-a, az összállomány 85,9%-a Budapesten van.

Budapest Vidék
ktár ktári egys. ktár ktári egys.

Társadalomtudomány: 18 809 534 2 47 473
Természettudomány: 18 554 579 10 177 299

összesen: 36 1 364 113 12 224 772

A hálózat könyvtáraiban az állomány gyarapítására fordított összeg 1987-ben meg
haladta a 74 millió forintot. Mint ahogy az alábbi táblázat is mutatja, ennek oroszlánrésze 
-  87,8%-a — a természettudományi könyvtárainkat illette, a társadalomtudományiakra 
tehát mindössze 12,2%-nyi jutott.

Föltűnő, de nem téves az adatok közötti különbség; hogy tudniillik a természet- 
tudományi könyvtári egységekre egyenként durván 2734, a társadalomtudományiakra 
durván 384 forint esik, vagyis az előbbiek átlagos ára az utóbbiakénak nagyjából hét
szerese. Annak ellenére, hogy akadémiai könyvtáraink forint-, illetve devizafelhasználása 
jelentősen nőtt, az új könyvtári egységek száma az utóbbi években csökkenő tendenciát 
mutat: míg ugyanis 1982-ben közel 37 millió forintért 49 640 könytári egységet szereztek 
be, 1987-ben a több mint duplájára növekedett forintértékért már csak 47 559 könyvtári 
egységet sikerült beszerezniük. Ez is mutatja, hogy a szerzeményezésre fordítható összeg 
nem tud lépést tartani az erőteljesen növekvő folyóirat-, illetve könyvárakkal: míg 1982- 
ben hozzávetőlegesen 742 forint egy könyvtári egység ára, 1987-ben ez már 1564 forint.
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Állománygyarapodás és a gyarapításra fordított összeg

k ö n y v id ő sza k i k iadvány eg yéb összesen gyarapításra  f o r d í to t t  összeg
1982 1987 1982 1987 1982 1987 1982 1987 1982 1987

Társadalom
tudományi
könyvtárak 14 929 12 952 3 386 3 498 3 238 7 225 21 553 23 675 5 971 152 9 102 127

Természet-
tudományi
könyvtárak 8 313 6 670 12 593 8 493 7 181 8 721 28 087 23 884 30 883 176 65 308 493

összesen: 23 242 19 622 15 979 11 991 10 419 15 946 49 640 47 559 36 854 328 74 410 620

Könyvtáraink — szűkülő anyagi viszonyok folytán -  kénytelenek tehát jelentősen 
visszafogni a megvételre kerülő könyvek számát; ez viszont a gyűjtőköri elképzelések 
alapos módosítását eredményezheti. Károsan hat az állományra, hogy 1987-ben nyolc 
könyvtárunk nem rendelhetett egyetlenegy devizás könyvet sem, illetőleg egy könyv
tárunk csak a Soros Alapítvány révén juthatott némi devizás könyvanyaghoz. Néhány 
intézeti könyvtárunk a devizás könyvrendelést szovjet könyvek vételével próbálja meg
oldani; a Szovjetunióban ui. rövid idő alatt — orosz fordításban — megjelennek a leg
fontosabb (szak)könyvek. De a cirill betűs könyveket a kutatók kevésbé ismerik és 
szeretik.

Számos nagy sikerű könyv jelenik meg magyar fordításban is; az áruk is csinos, 
és egyre csinosabbá válik. Ám a magyar könyvek beszerzését ez ideig sikerült kellő szinten 
tartani. A szocialista országokból importált könyvek száma ellenben a felére csökkent, és 
a devizás könyvvétel is jelentősen megcsappant.

A kutatók másik alapvető munkaeszköze, az informálódás nélkülözhetetlen forrása, 
a folyóirat. — Rózsa György egy cikkének ezt a találó címet adta: „A pokol útja nem 
folyóirattal van kikövezve” 2 A szerző utólagos beleegyezését remélve, kölcsön veszem ezt 
a címet, de némileg át kell fogalmaznom, hogy mottóul helyezhessem az alábbiak élére. 
Ilyenképpen: „A pokol egyik útja devizás folyóirat-rendeléssel van kirakva” . Mert a leg
több gondot okozó, legfájdalmasabb pontunk a devizás folyóirat-rendelés.

Súlyosan érintette kutatóintézeti könyvtárainkat az az 1983. évi emlékezetes intéz
kedés, melynek értelmében tetemesen csökkenteniük kellett külföldi folyóirat-rendelései
ket. Ám a több évtizede rendszeresen járó folyóiratokra, illetőleg a csonka sorozatok 
kiegészítésére könyvtáraink előteremtették a szükséges anyagi fedezetet, aktivizálták 
a cserét stb. Magyarán: megtettek mindent, hogy ellensúlyozzák ezt a csapást. Ehhez 
hozzájárult az MTA központi anyagi segítsége (kb. 1 millió forint átcsoportosítása mű
szerről könyvre). Ezen ugyan már túl vagyunk, de itt van az ismétlődő csapás a folyó
iratárak rohamos emelkedése, és az intézetek csökkenő pénzforrása. 1988-ban 15%-kal 
csökkentette a pénzügyi kormányzat az MTA költségvetését. Több intézeti könyvtárunk 
a már eddig is korlátozott számú folyóiratokból újabbak lemondására kényszerült. Érde
mes az 1982-es adatokat összehasonlítani az 1987. éviekkel.
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Devizás kurrens folyóirat-rendelés

1982 1987
cím Ft cím Ft

Társadalomtudományi
könyvtárak 851 2 405 918 728 3 865 720

Természettudományi
könyvtárak 2 072 18 660 964 1 614 32 059 286

összesen: 2 923 21 066 882 2 342 35 925 006

Ez a helyzet azonban csak tovább romlik, a folyóirat-rendelés tehát egyre nagyobb 
körültekintést követel. A többszörösen korlátozott lehetőségek arra kényszerítik könyv
tárosainkat, hogy vizsgálják és részletesen feltárják kutatóik valós igényeit, olvasási szoká
sait, így a tüzetesen feldolgozott adatok birtokában dönthetik el a legbiztonságosabban 
a következő évi optimális folyóirat-rendeléseiket. (Megjegyzem, hogy a természettudo
mányi profilú intézetek egy folyóiratért átlagosan 20 000 forintot fizetnek, a társadalom- 
tudományiak 5400 forintot.)

Az egyre szűkülő anyagi lehetőségek és a makacsul felfele kúszó árak kiváltképp 
időszerűvé teszik a folyóiratátfedések további vizsgálatát. Ebből a szempontból megvizs
gáltuk könyvtáraink 1987-ben leadott folyóirat-rendeléseit:

Előfordulás: 1 2 3 4 5 6 sok

% 80,7 14,8 3,2 0,4 0,3 0,2 0,4

A sok (7-től 11-ig) előfordulású folyóiratcímek a következők: Nature (11 pld.), 
Current Contens Life Sciences (10 pld.), The Economist (9 pld.), Analytical Chemistry 
(8 pld.), Science (7 pld.).

Sajnos aközben, hogy könyvtáraink minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a 
folyóirat-állományukat szinten tarthassák a folyóiratok jelentős hányada késve, mi több: 
elkésve érkezik meg. Ennek oka anyagi és szervezési egyaránt.

Szólni kell még a könyvtárak cseretevékenységéről, amellyel bizonyos mértékig 
sikerül ellensúlyozni az anyagi nehézségeket és biztosítani a legfontosabb kiadványok be
szerzését. De nem minden intézeti könyvtár rendelkezik saját kiadvánnyal, így ezek el
esnek ettől a lehetőségtől

Miként a következő táblázat mutatja, a nemzetközi kiadvány csere nem jelentéktelen. 
— Könyvtárainknak félezernél is több külföldi intézménnyel van cserekapcsolatuk, ami 
kiterjed a tudományok majdhogynem egészére. A cserében résztvevő 37 könyvtárba 
huszonötezret megközelítő könyvtári egység érkezett így be az elmúlt évben. Az 1982-es 
évhez viszonyítva a társadalomtudományi profilú könyvtárainkban csökkent a csere-

SIMON Mária Anna: A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti könyvtári hálózata. Bp. 1966. 
MTAK. (MTA Könyvtárának Közleményei 51.) 5. p.
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Nemzetközi kiadvány csere

cserepartnerek könyvtári egységek
száma küldött kapott

1982 1987 1982 1987 1982 1987

Társadalom-
tudományi
könyvtárak 2 678 2 092 22 824 19 407 6 396 8 574

Természet-
tudományi
könyvtárak 2 234 3 333 5 376 33 082 7 938 16 148

összesen: 4 912 5 425 28 200 52 489 14 334 24 722

partnerek és a küldött könyvtári egységek száma, ellenben számottevően emelkedett 
a kapott egységek mennyisége. A természettudományi könyvtárainkban mindhárom 
mutató erősen növekvő tendenciát jelez: a küldött könyvek száma például több mint 
hatszorosára nőtt, a kapottaké ellenben „csak” megkétszereződött. És a cserepartnerek
től kapott dokumentumok értékben mégis jelentősen meghaladják a nekik küldöttekét. 
Az MTA Könyvtára a cserébe kapott folyóiratokból juttat a hálózat könyvtárainak is. 
(1987-ben például 2052 darabot kaptak a hálózat könyvtárai.)

Könyvtárközi kölcsönzés

Hálózati könyvtáraink folyóirat- és könyvválasztékukat könyvtárközi kölcsön
zés útján is bővítik, illetve maguk is hozzájárulnak a dokumentumok hozzáférhető
ségéhez.

Könyvtárközi kölcsönzés 
Könyvtári egységek

eredetiben
1982

másolatban

Kill

összesen

d ö tt

eredetiben
1987

másolatban összesen eredetiben
1982

másolatban

Kap

összesen

o tt

eredetiben
1987

másolatban összesen

T ársadalom tudom ányi
könyvtárak 986 480 1 466 484 1 469 1 953 :  213 656 1 869 1 133 1 189 2 322

T erm észettudom ányi
könyvtárak 1 627 3 914 5 541 1 026 7 433 8 459 2 785 8 638 11 423 2 042 10 061 12 103

összesen: 2613 4 394 7 007 1 510 8 902 10 412 3 998 9 294 13 292 3 175 11 250 14 425

A kölcsönzés növekvő tendenciájú: a küldött egységek száma 30%-kal, a kapot
také mindössze 8%-kal nőtte túl az 1982. esztendeit. A társadalomtudományi könyvtá
rakban az eredetiben küldött dokumentumok száma — az említett évvel szemben — 
a felére csökkent, a másolatban küldötteké viszont a háromszorosára emelkedett. A

RÓZSA György: A pokol útja nem folyóirattal van kikövezve; adalékok egy esettanulmányhoz. = 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1983. 4. 134—137. p.
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természettudományi könyvtárakban az eredetiek száma kétharmadára csökkent, a máso
latban küldötteké kétszeresére nőtt.

A jelentősen megszaporodott könyvtárközi kölcsönzést hatékonyan segítik a 
másológépek. A Soros Alapítvány devizafedezetével 1985-ben 19 könyvtár Rank Xerox 
1025 típusú gyorsmásológéphez jutott. Néhány olyan intézet, amelynek sikerült új 
gépet szereznie, átadta használt, működőképes másológépét az ilyennel egyáltalán nem 
rendelkező intézeti könyvtárnak. A társadalomtudományi profilú könyvtárakban 13, 
a természettudományiakban 25 másológép van. Ezek évi teljesítménye 1 324 903, ille
tőleg 1 835 131 oldal.

Röviden a számítástechnika bevezetéséről. Ma csupán három társadalomtudományi, 
illetve öt természettudományi profilú könyvtárurnknak van saját számítógépe (IBM 
kompatibilis személyi számítógépek). Az MTAK gépesítési terve szerint kb. 25 jelen
tősebb állománnyal és tájékoztató tevékenységgel bíró hálózati könyvtárba kerül szemé
lyi számítógép.3

Olvasószolgálat

Olvasó- és állományfc rgalom

b e iratko zo tt olvasók könyvtárlátogatók k ölcsönzött helybenhasznált
d okum en tum ok do kum e n tum o k

1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7 1 9 8 2 1 9 8 7

T á rsa d a lo m tu d o m á n y i
k ö n y v tá ra k 2  3 7 1 2 8 4 7 2 8  5 5 3 3 6  5 4 7 5 9  2 2 6 6 2  5 5 5 1 0 9  2 7 4 1 1 7  3 7 0

T e r m é s z e ttu d o m á n y i
k ö n y v tá ra k 4  5 4 5 5 2 2 9 7 7  8 1 3 7 3  9 8 6 6 4  1 1 7 4 7  7 1 9 1 2 8  6 4 8 1 3 4  3 8 6

ö s s z e s e n : 6  9 1 6 8 0 7 6 1 0 6  3 6 6 1 1 0  5 3 3 1 2 3  3 4 3 1 1 0  2 7 4 2 3 7  9 2 2 2 5 1  7 5 6

Az adatok egy része becsült adat, tájékoztató jellegű. Ennek az az oka, hogy a 
könyvtárak, kutató jellegükre hivatkozva (vagyis arra, hogy az olvasók egyben az intézet 
munkatársai), tartják nyilván olvasóiknak, illetve látogatóiknak a számát; könyvtáraink 
korlátozottan nyüvánosak, így nem is mindegyik kölcsönöz; negyvennégy könyvtárunk 
szabadpolcon tartja teljes állományát vagy annak kisebb-nagyobb részét, tehát nem 
tudja nyilvántartani a helyben használt dokumentumok számát.

Elhelyezés, állományvédelem

Az állomány növekedését nem tudja arányosan követni a raktári férőhelyek száma. 
A vizsgált időben csak tizenkét könyvtárunkban történt kedvező változás: bővítették 
alapterületét.

Az összesített alapterület az utóbbi időszakban mindössze 8,5%-kal bővült; az olva
sói férőhelyek gyarapodása is csekély, csupán 0,9%. Raktározási gondjukon a könyvtárak 
saját erejükből is próbálnak enyhíteni: átrendezik a dokumentumokat és néhol az olvasó-

RÓZSA György: Tudományok és művészetek szeretete...” írások az MTA Könyvtáráról. Bp. 1986. 
MTAK. (MTA Könyvtárának Közleményei 16(91).) 114—116. p.
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Elhelyezési adatok

alapterület (m2J olvasói férőhely
1982 1987 1982 1987

Társadalomtudományi könyvtárak 3 947 4 453 441 446

Természettudományi könyvtárak 4 368 4 638 541 545

Összesen: 8 315 9 091 982 991

szolgálati teret; új állványokat építenek be, tömör raktározási rendszert alkalmaznak, az 
anyag egy részét másutt (folyosón, kutatószobában, irodában) zárható szekrényekben 
tárolják; igénybe vesznek külső raktárakat és tervszerűen apasztják elavult, profilidegen 
állományukat.

A periodikumvagyon védelme érdekében 1986-tól az MTAK Hálózati és Módszer
tani Szolgálata előzetesen értesíti az OSZK KFKK-t az adott intézeti könyvtár folyó
irat-selejtezési szándékáról. A Központi Katalógus ellenőrzi a selejtezési listá(ka)t, s 
egyenként is, tételesen is dönt azok törölhetőségéről. Ezután kerül sor a listák körözte- 
tésére az azonos vagy rokon profilú intézeti (majd a hálózatunkon kívüli) könyvtárak
között. Ezután történik a törlés.

Személyi ellátottság

1982 1987

Főfoglalkozású könyvtáros 134 125
Részmunkaidős könyvtáros 49 60

összesen: 183 185

A vizsgált időszakban 7,2%-kal csökkent a főfoglalkozásúak aránya, a részmunka
idősöké viszont 18,3%-kal emelkedett. A könyvtárosok száma az összállomány nagysá
gához viszonyítva nem nagy. A főfoglalkozású munkatársaink végzettségének alakulása 
megfelelő:

1982 1987

Felsőfokú szakképzettségű könyvtáros 64 74
Középfokú szakképzettségű könyvtáros 36 33
Szakképzettség nélküli könyvtáros 24 18

Három könyvtárvezetőnknek kandidátusi fokozata van. — A főfoglalkozású dolgo
zók 85,6%-a nő.

A számadatok összegyűjtésében közreműködött: BERTALAN Györgyné, MADARASI Béláné és 
PATAKI Ferencné.
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A JOGI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE 
(Szakmai tanácskozás Budapesten)

BALÁZSNÉ VEREDY KATALIN

A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségét (International Association of Law 
Libraries -  I ALL) 1959-ben hozták létre azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten segítse 
elő a jogi könyvtárak, könyvtárosok együttműködését a más országok jogi dokumentu
mainak gyűjtése, feldolgozása, feltárása és a jogi tájékoztatás terén. A közel harminc éve 
működő nemzetközi szervezet sokat tett az egyes országok, térségek jogának, jogforrá
sainak, jogi tájékoztatási segédleteinek megismertetéséért, s mint azt az Oxford Companion 
to Law (1980) is megállapította, a IALL-nak nagy érdemei vannak a különböző országok
ban használt jogi fogalmak értelmezése, a jogi könyvtárak munkájának támogatása és a 
jogi információk nemzetközi áramlásának élénkítése terén is.

Jelenleg öt kontinens negyvennyolc országából több mint ötszáz könyvtár, könyv
táros, illetve más személy, intézmény tagja a szövetségnek. A tagságnak három formája 
van: egyéni tagság — intézményi tagság (a jogi, de különösen a külföldi jogi gyűjteménnyel 
is rendelkező könyvtárak széles skálája: egyetemi, nemzeti, parlamenti, közigazgatási stb. 
könyvtárak) — társult vagy pártoló tagság (pl. könyvkiadók, könyvterjesztők és más, a 
jogi gyűjteményekkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban álló intézmények, vállalatok).

Magyarországi könyvtárak és könyvtárosok már a szövetség fennállásának első 
évtizedében bekapcsolódtak annak munkájába. Az aktivitás megbecsülésének is tekint
hetjük, hogy a szövetség igazgató tanácsának már másodízben van magyar tagja. 1974— 
1981 között Nagy Lajos, az állam- és jogtudományok doktora, a kiváló jogi bibliográfus.
1987-től Balázsné Veredy Katalin.

A IALL célkitűzéseinek megvalósítását hatékonyan segíti a szövetség hivatalos 
folyóirata, amely IALL Bulletin címen 1960-ban indult, majd 1973-tól International 
Journal o f  Law Libraries, 1982-től International Journal o f  Legal Information címen 
jelenik meg évente háromszor, számonként átlagosan 80-100 oldal terjedelemmel. A jogi 
tájékoztatás szakemberei számára igen lényeges elméleti és gyakorlati témákkal foglal
kozó tanulmányok mellett nagyon hasznosak állandó rovatai: az új jogi és jogi vonatkozású 
folyóiratok ismertetése, a jogalkotás hírei, a nemzetközi könyvespolc című rovat, a 
dokumentáció nemzetközi hírei. A lap igen magas színvonalú könyvismertetései könyv
tárosoknak, jogászoknak egyaránt sok segítséget nyújtanak.

1975—1979 között a tagok gyors tájékoztatására a szövetség közzétett egy tájé
koztatót is IALL Newsletter címen. Ezt a célt szolgálja az 1985-ben megindított The 
IALL Messenger is, amely szükség szerinti időközökben beszámol a legfontosabb esemé
nyekről, új, többnyire kereskedelmi forgalomban nem kapható jogi kiadványokról, hírt 
ad készülő rendezvényekről stb.
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Kezdettől fogva feladatának tekintette a szövetség a jogi könyvtárosok szakmai 
képzését és továbbképzését. 1961-ben rendezték az első szakmai tanácskozást, ezt számos, 
különféle nevet viselő rendezvény (meeting, seminar, roundtable, workshop, course) 
követte. Néhány tanácskozás anyagát kötetben is megjelentették.

A szövetség, mint az IFLA tagja, az IFLA konferenciáin rendszeresen külön ülése
ket szentel a jogi tájékoztatás szempontjából fontos kérdések megvitatásának.

A IALL időről-időre közzéteszi alapszabályát és tagjainak név- és címjegyzékét. 
A legfrissebb Directory 1988-ban jelent meg. A szövetség kiadványai közül érdemes meg
említeni az 1971-ben kiadott European Law Libraries Guide-ot, amely részletes adatokat 
közöl a legfontosabb európai jogi könyvtárakról. Kár, hogy nem követte eddig több 
ilyen jellegű adattár.

A IALL támogatásával rendezett szakmai tanácskozások sorában először 1977-ben 
volt szeminárium Budapesten. Ezt az Országgyűlési Könyvtár rendezte a szocialista jog
ról és szakirodaimáról. (Ld. Könyvtári Figyelő 1977. 5—6. sz., International Journal o f  
Law Libraries, 1977. 3. sz.)

1988. június 5—10 között ismét Budapesten és újra az Országgyűlési Könyvtár 
szervezésében került sor IALL-tanácskozásra, ezúttal mint 10. course. Rendkívül aktuális 
és a jogi tájékozódás és tájékoztatás gyakorlata szempontjából sokirányú ismereteket 
igénylő témakör megbeszélésére került sor. Néhány cím ,A  kelet-nyugati kereskedelem 
jogi vonatkozásai és a jogi könyvtáros” című tanácskozás előadásaiból: A szocialista 
országok közös vállalatainak jogi vonatkozásai és jogi szabályozásuk forrásai (D. A. Loeber, 
NSZK); Az Egyesült Államok export-engedélyezési eljárásáról (D. A. Combe, USA); 
A keleteurópai országok és a GATT (Martonyi János, Magyarország); A szocialista orszá
gok és a GATT Uruguay Round kihívása (E. Piontek, Lengyelország); A kelet-nyugati 
kereskedelem nemzetközi jogi szabályozásáról (J. D. Korevaar, USA). A felsoroltakon 
kívül a többi előadás is segített eligazodni sok jogi problémát felvető kelet-nyugati keres
kedelmi szabályozásban, a szabályozások forrásaiban.

A résztvevők meglátogatták az Országos Széchényi Könyvtárat és alaposan meg
ismerkedtek az Országgyűlési Könyvtár jogi tájékoztató tevékenységével. A Magyar 
Gazdasági Kamarában tett látogatásuk során alkalmuk nyílt eszmecserére gazdasági és 
jogász szakemberekkel. Az Igazságügyi Minisztériumban rendezett program keretében 
tájékoztatást kaptak az új társasági törvénytervezet lényeges kérdéseiről és bemutatót 
rendeztek az Egységes Jogi Információs Rendszer néven kialakított számítógépes jogsza
bálynyilvántartásból.

A szakmai előadások, viták, látogatások mellett kirándulás, városnézés és más 
társadalmi programok is alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők jobban megismeijék 
egymást és hazánkat is egy kicsit. Kötetlen beszélgetések során is ismereteket szerez
hettek egymás országairól, építhették intézményeik, könyvtáraik szakmai kapcsolatait.

A budapesti tanácskozást mind a szövetség elnöke, Adolf Sprudzs, mind az igaz
gatótanács tagjai és a tanácskozás többi résztvevője tartalmasnak, színvonalasnak ítélte. 
Az elhangzott és az azóta érkezett írásbeli vélemények alapján megállapíthatjuk, hogy ez 
az IALL-tanácskozás is hasznos volt, sikeresen szolgálta a szövetség céljainak megvalósí
tását és hozzájárult Magyarország jó hírének fokozásához.
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EGYETEMI HAGYOMÁNYOK KUTATÁSA,
FELTÁRÁSA ÉS MEGŐRZÉSE

VÉGH FERENC

Az egyetemi levéltárak

Az egyetemi levéltárak, a különböző eredőjű, de legtöbb helyen és esetben egy 
törzzsé fejlődött gyűjtemények ügye hosszú vajúdás után talán csak a legutóbbi években 
mozdult el a holtpontról.

Székely György akadémikus, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum 
igazgatója már 1956 augusztusában szót emelt „a tudományosság egyetemi gócpont
jainak” helyreállítása érdekében, de a Felsőoktatási Szemlében megjelent tanulmánya1 
sokáig visszhangtalan maradt. Tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy először Héberger 
Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának akkori igazgatója, ugyan
csak a Felsőoktatási Szemlében,3 majd Ladányi Andor kandidátus, felsőoktatás-történész 
a Magyar Tudomány hasábjain2 számoljon be az egyetemtörténeti gyűjtemények gond
jairól. Végre 1971-től kezdve lépésről-lépésre ugyan, de valamicskét előbbre mozdult az 
addig mozdíthatatlannak vélt probléma megoldása.

Először a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen létesült szaklevéltár, 
majd — a következő esztendőben — a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv
tárában indult meg a korábbi, mostoha körülmények között tárolt rektori irattár levél
tárrá rendezése. Hiller István, a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyv
tárának főigazgatója két tanulmányában6 szólt a soproni, illetve a miskolci egyetemtör
téneti gyűjtemények sorsának alakulásáról, a két egyetem — részben egy tőről fakadó — 
gyűjteményének szaklevéltárrá való alakulásáról.

Az MTA és az ELTE támogatását élvező Felsőoktatástörténeti Munkaközösség 
1977-ben napirendjére tűzte a felsőoktatás tárgyi emlékanyag-problémáinak megvitatá
sát; ezen az ülésen Antal József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója 
előadásában igen érzékenyen reagált a levéltárak kényes helyzetére is. Szögi László, az 
ELTE Szaklevéltár vezetőjeként a sajtóban is szorgalmazta a különböző egyetemi levél
tárak fejlesztési ügyét.4 Tehette, hiszen a gyakorlatban is sokat tett a hazai egyetemi
főiskolai levéltári gyűjtemények szaklevéltárrá válásáért. Még pályakezdőként rendet 
teremtett a műegyetemi volt rektori irattárban: kiválogatta, selejtezte, rendezte és kutat
ható állapotba hozta anyagát, és a levéltár repertóriumának közrebocsátásával segítette 
a kutatók munkáját, ugyancsak az ELTE, a SOTE és a budapesti Állatorvostudományi 
Egyetem Levéltárát, jelenleg pedig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levél
tárának rendezési munkálatait irányítja.
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Szólnunk kell arról is, hogy 1986 áprilisában, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
levéltári szekciója — az időközben Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar 
Nemzeti Bizottságává alakult felsőoktatás-történeti munkaközösség, valamint az Uj 
Magyar Központi Levéltár munkatársainak közreműködésével — konferenciát rendezett, 
hogy annak keretében a résztvevő hazai és osztrák levéltárosok áttekintést adjanak és 
kapjanak az egyetemtörténet-írás hazai levéltári forrásairól, azok jelenlegi helyzetéről, 
soron lévő feladataikról.

Örömteli tény, hogy még ugyanebben az esztendőben megalakult a Magyar Levél
tárosok Egyesülete, s így remélhető, hogy annak keretében az egyetemi könyvtárak 
kérdése is komoly szakmai támogatásra számíthat.

A BME levéltára

Az egyetemi levéltárak ügye tehát valóban elmozdult a holtpontról. Ebben az el
mozdulásban a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának levéltári részlege is 
előrehaladást mutat.

A korábban mostoha körülmények között gyűjtött, voltaképpen teljesen gondo
zatlan irathalmazból áttekinthető, a levéltári kezelési és raktározási elveknek megfelelően 
csoportosított, fondjegyzékbe foglalt, kutatható állapotba került gyűjtemény lett, amely 
a belső és a külső kutatók rendelkezésére áll.

Megoldatlan maradt azonban sok éven át magának a levéltárnak az elhelyezése. 
Először a Központi Könyvtár alagsorában sikerült egy újabb kicsiny helyiséget kialakítani 
a két levéltári munkatárs munkahelyéül, majd a korábbi irattár helyisége előtt újabb, el
különített, zárható ajtóval ellátott területrészt nyerni; így itt a rendezett levéltári anyagok 
újabbkori részét elhelyezhettük.

A BME Levéltárának fő feladata ugyanis az egyetem és elődintézményei vezetésé
nek (rektori és egyetemi tanácsának), kari szervezetének (dékáni hivatalok, kari tanács
ülések), illetve egyes oktatási intézményeknek (Mérnöki Továbbképző Intézet, Szak
orvosi Rendelőintézet, Központi Könyvtár, MAFC stb.) működését dokumentáló, az 
egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatait illusztráló, a tudományos életben játszott 
szerepét igazoló írásos és egyéb dokumentumoknak (tervrajzok, fényképek stb.) gyűj
tése, rendszerezése és feltárása, a kutatás rendelkezésére bocsátása.

A Levéltár legértékesebb részét a múlt század eleji, részben a József-Ipartanoda, 
részben а К. K. Joseph-Polytechnicum, majd a József-Műegyetem korából származó 
iratanyag jelenti. (Az Institutum Geometrico-Hydrotechnikum, a tudományegyetem 
keretében 1782-ben létesített Mérnöki Intézet iratanyaga — értelemszerűen — az ELTE 
Levéltára őrzi.) Az ideiglenesnek szánt könyvtári „területnyerés” ellenére, ezt az értékes 
anyagot, amely a volt Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levéltári anyagának 1956. 
évi pusztulása óta a szakterület elsőszámú és egyetlen forrása, — igaz, immáron áttekint
hető rendben — továbbra is korszerűtlen és méltatlan körülmények között tárolhattuk. 
Arról nem is beszélve, hogy a kutatók számára sem tudott a Központi Könyvtár külön 
levéltári kutatóhelyet biztosítani.
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1984 végén azután végre megoldódtak a műegyetemi levéltár elhelyezési gondjai.
Az egyetem akkor épült új, dunaparti 10 emeletes épületének legfelső szintjén el

készült az eredeti tervek szerint is levéltár céljára szentelt emeleti szárny. Kétségtelenül 
nagy örömet jelentett számunkra, hogy a korszerűen berendezett, jelentős alapterületű 
raktárban immár egészséges elhelyezést tudtunk biztosítani a hatalmas iratanyagnak. 
Ugyanakkor lehetővé vált azoknak az egyetemi iratanyagoknak átvétele, feldolgozása, 
tárolása is, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk.

Eredmények és feladatok

Korábbi tevékenységünk, eddigi eredményeink (köztük egyes kiadványaink) telje
sen annak a szimbiózisnak köszönhetők, amely a Központi Könyvtár és a Levéltár között 
a fentebb jelzett módon évtizedek óta kialakult. Az Alma Mater igényeihez kapcsolódtak 
az ismert tudománytörténeti sorozat (A BME KK műszaki tudománytörténeti kiadvá
nyok című) kötetei; az 1967-ben megindult és közel tíz évi munkával végül is „öszvér” 
megoldású egyetemtörténet több mint 2000 gépelt oldalas, de nyomtatásra soha nem 
került, viszont 30 példányban xeroxozott, bekötött kötetei csakúgy, mint a különböző 
— évfordulókhoz, rendezvényekhez, személyi pályaképekhez kapcsolódó — kiállítások 
levéltári anyagokkal történő segítése.

Miként más testvérintézményünk életében, az ELTE 350 éves, a magyar bányászati
kohászati felsőfokú okatatás 250 éves, a Budapesti Műszaki Egyetem 200 éves története, 
évfordulói is példázzák: a könyvtárak és levéltárak szívesen vállalták az —ugyan esetle- 
gesség-szabta — ezzel járó feladatokat. Ezek az évfordulók azt is példázzák, hogy a kutató
munka akkor kap újabb és újabb lendületet, és válik „célirányosan” aktívvá, ha valamilyen 
évforduló aktualitást és impulzust ad annak.

Több példát is említhetünk azonban arra, hogy hogyan, milyen eredményesen mű
ködhet együtt könyvtár és levéltár a két gyűjtemény állományának gyarapításában, a 
személyi gyűjtemények fejlesztésében. Az egyik: Pattantyús-Ábrahám Géza professzor 
születésének 100., és a másik Rados Gusztáv egyetemi professzor (és könyvtárunk volt 
igazgatója) születésének 125., illetve harmadikként Gillemot László akadémikus, egyetemi 
tanár születésének 75., halálának 10. évfordulója volt. E három alkalommal nemcsak tar
talmas és látványos kiállítással emlékezett meg a BME Központi Könyvtára a birtokában 
lévő könyvtári és levéltári dokumentumok felhasználásával, bemutatásával, hanem mind
három esetben, a kiállítást megelőzően, alkalmat találtunk arra, hogy a könyvtár (és/vagy 
a levéltár) képviselői felkeressék az elhunyt professzorok még élő családtagjait, és tőlük 
örökös levéltári megőrzésre vagy legalább fényképezésre, másolásra olyan hivatalos és 
személyes dokumentumokat kérjenek el, amelyek levéltári megőrzése szükséges és indo
kolt. Ugyanezt a módszert követtük Gyulai Zoltán és Korach Mór évfordulói esetében 
rendezett kiállításaink alkalmával is.

Ez az elgondolásunk sikerrel járt, és éppen e kiállítások kapcsán számos, eddig nem 
publikált, nem is ismert eredeti iratot, kinevezési okmányt, kitüntetési oklevelet — nem 
egy esetben magukat a kitüntetéseket is —, egyéb személyes dokumentumot (arcképes

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5-6.
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MÁV-igazolványt, vadászjegyet, tréfás tanszéki-intézeti köszöntők kéziratát, karika
túrákat stb.) sikerült levéltárunk számára megszerezni. Ma még csak reméljük: majdan 
egy kialakítandó műegyetemi múzeum darabjaivá válhatnak...

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódva kell a BME Központi Könyvtára keretében 
működő levéltár közeli és távolabbi céljairól és feladatairól is szólanunk. A Magyar 
Tudományos Akadémia által 1986-ban meghirdetett OTKA-pályázatok egyikét elnyerve 
a könyvtár a BME Kísérleti Fizikai tanszékével, az egyetem Marxizmus-Leninizmus 
Intézetével és az Országos Műszaki Múzeummal együttműködve tervbe vette a XIX— 
XX. századi hazai, illetve külföldre szakadt, de magyar származású, magyarságtudatukat 
mindvégig megőrző műszaki alkotók, tudósok, professzorok, kutatók életművének fel
kutatását, összegyűjtését és feltárását. Az a szándékunk, hogy az adatok és az egész 
anyag gondos gyűjtése és ésszerű rendezése során nemcsak arról alkothassunk majd 
képet, hogy núlyen úton és milyen mértékben, mely tudományterületeken járultak hozzá 
a hazai kutatók, műszaki alkotók, mérnökök, tudósok (szorosabbra vonva meg a kört: 
a Budapesti Műszaki Egyetem volt munkatársai, oktatói és tanítványai) Európa, eseten
ként a világ műszaki haladásához, hanem hogy azt is tetten éljük: a világ tudományos 
eredményei mikor, milyen módon és milyen mértékben hatoltak be a hazai műszaki tudo
mányokba, a magyar műszaki felsőoktatásba, a magyar mérnökképzésbe. Ehhez szolgált
-  mintegy erőfelmérésként -  az a kiállítás, amelyet a „Magyarok a vüág műszaki és ter
mészettudományos haladásáért” címen rendezett konferencia kapcsán rendeztünk, szintén 
a könyvtár és a levéltár forrásanyagára támaszkodva.

Sokszor és sokan elmondták, leírták már: ebben a vonatkozásban már a huszon
negyedik órában vagyunk! Még élnek — szerencsénkre! — körünkben olyan idős tudósok, 
akiknek emlékeire és emlékezetére ezekben a kérdésekben építenünk kell, építenünk lehet. 
Számuk, sajnos, rohamosan gyérül. Megkeresésük ezért a jelen és a legközelebbi jövő 
feladata. Ha lehet, akár magnetofonos beszélgetések, ha pedig ettől elzárkóznának (mert 
erre is akadt már példa!), személyes interjúk lejegyzése formájában. Ugyancsak biztosí
tanunk kell, kellene, hogy személyi hagyatékuk — elsősorban természetesen tudományos
műszaki, műegyetemi tevékenységük hivatalos dokumentumai, egyes esetekben azonban 
hagyatékuk személyes, megőrzésre érdemes darabjai is -  működésük egykori színhelyén, 
a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve annak levéltárában nyerjenek méltó elhelyezést.

Nyilvánvaló, hogy jelenlegi adottságaink között elsősorban az írásos és képi doku
mentumok begyűjtését tűzhetjük ki célul, azonban — előrevetve egy későbbi, talán vala
mivel szerencsésebb gazdasági körülmények között, valamilyen formában létrehozható 
egyetemtörténeti tárgyi gyűjtemény, múzeum lehetőségét is — a személyes emlékek ese
tenkénti gyűjtését is terveink közé iktattuk. Nemcsak olyan tárgyi emlékekre gondolunk, 
mint az időközben megszerzett Pattantyús-féle „mandzsetták” (azaz kisalakú papírlapokra 
írt saját kezű óravázlatok kézirata), ugyancsak a nagy „PÁG” agyonhasznált logarléce, 
jellegzetes cvikkere, hanem olyan, az egyetem építéstörténetére, épületeire, felszerelésére 
vonatkozó emlékekre, tárgyakra, mint az egyetem alapkövébe rejtett alapítóhenger, a 
rektori hivatal egykori díszlámpáinak egyike, régi pecsétek gyűjteménye vagy -  az 1838. 
évi nagy pesti árvíz 150. évfordulója alkalmából rendezett kiállításunk kapcsán előkerült
— régi vízmagasságot jelző márványtábla stb. Ide sorolhatók a műegyetem építési fázisait
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megörökítő felvételek, rajzok, tervek általunk ismert műegyetemi hivatalokban — és nem 
a levéltárban! — őrzött példányai.

E pontnál azonban egy jelentős nehézségre kell felhívnunk a figyelmet; bár meg
győződésünk, hogy hasonló tapasztalatokkal többi egyetemi (szakjlevéltárunk munka
társai is bőven rendelkeznek. Ez pedig egyrészt az élő családtagok részben érthető, a volt 
hivatali-egyetemi munkatársak nehezen elfogadható idegenkedése a tulajdonukban lévő 
(vagy csak egyszerűen az egykori munkahelyen maradt) egyetemtörténeti értékkel bíró 
ereklyék átengedésétől. Ennek az idegenkedésnek — elsősorban a családtagok részéről — 
van egy jól indokolható, nehezen leküzdhető financiális oldala is. Az egyetemi levéltárak, 
különösen pedig az egyre szűkülő költségvetési keretekből gazdálkodó egyetemi könyv
tárak részlegeként működő levéltárak e téren (is) hátrányos helyzetben vannak a nagyobb 
lehetőségekkel rendelkező országos gyűjteményekkel szemben.

Ezt igazolja (azt is jelezve, hogy — sajnos -  mi „ébredtünk” későn), hogy például 
Korach Mór akadémikus, műegyetemi professzor teljes hagyatékát az MTA Kézirattára 
vásárolta meg. Ugyanígy elkerült már a családtól Heller Lászó professzor híres hűtő
torony-alkotásának teljes kézirat- és rajzdokumentációja. Nem vitás: jó helyre, az Országos 
Műszaki Múzeum gyűjteményébe. Mindkét esetben azonban az Alma Mater levéltára lett 
szegényebb ezekkel az anyagokkal.

Ugyanakkor az is ténykérdés, hogy — és erre éppen a Korach Mór születésének 
100. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású, közös könyvtári-levéltári kiállításunk 
a példa az országos gyűjtőkörű, fent is említett intézmények nem zárkóztak el attól, 
hogy fénykép- vagy xeroxmásolatok formájában átengedjenek számunkra dokumentu
mokat. Ezek a másolatok a kiállítás lebontása után a BME levéltárának állományába ke
rültek; így szolgálják az egyetemtörténeti kutatás, kutatók kényelmét.

Az együttműködés szerepe

Már a fenti problémakör is jelzi: nem felesleges még nyomatékosabban hivatkozni 
az intézmények közötti együttműködés fontosságára, éppen az egyetemtörténeti kuta
tások előmozdításának érdekében. A magyar műszaki felsőoktatás két szálon indult el: 
Selmecbányán és Budán. A történelem során azonban ez a két szál többször és más szálak
kal is összefonódva, majd újból szétválva teszi problematikussá a történeti kutatásokat.

Talán nem szükséges arra hivatkoznunk, hogy az első világháború végével Selmec
bányáról a trianoni Magyarország területére áttelepült Bányászati Akadémia — hosszas 
hányattatás után — Sopronban lelt otthonra. Tudott az is, hogy a Hóman Bálint-féle, 
eléggé át nem gondolt egyetemi szervezetben, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem keretében a soproni főiskola a budapesti egyetem Bánya- kohó- és erdő
mérnöki karaként működött több mint tíz esztendőn keresztül. A felszabadulás után 
megindult új egyetemszervezés során a soproni karból két önálló egyetem is saqadt: a 
soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 
Bizonyos, hogy a jelzett időszakra vonatkozóan jelenleg három egyetem levéltárában ta
lálható a közös múltat érintő értékes iratanyag (például a rektori tanácsülési jegyzőköny
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vek a BME levéltárában, a kari ülések jegyzőkönyvei Sopronban és Miskolcon). Ugyanez 
a helyzet a BME és az Állatorvostudományi Egyetem, illetve a Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem vonatkozásában is, hiszen a hómani szervezetben mindkettő a Mű
egyetemhez tartozott, önálló karként működve, még rektorokat is adva a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek. így e korszak levéltári anyaga újabb két, 
összesen tehát öt helyen kényszeríti kutatásra a kor felsőoktatás-története iránt érdek
lődő kutatót. (Azt már igazán csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a felszabadulás után 
keletkezett Veszprémi Vegyipari Egyetem működését szintén a BME szerves részeként 
kezdte, hasonlóan a Nehézvegyipari Kutató Intézethez!)

Nem jobb a helyzet, ha a történész a Műegyetem történetének legkorábbi szaka
szait kívánja kutatni. Ennek forrásai ugyanis vagy az ELTE Szaklevéltárában találhatók, 
vagy az Országos Levéltár fondjai között. (Éppen a legutóbbi kutatások eredményeként 
találtunk két fontos, eddig eredetiben ismeretlen egyetemtörténeti dokumentumot a 
Hadtörténeti Levéltár anyagában!)

A fentebb jelzett OTKA-pályázat révén, e társintézmények munkatársainak bevoná
sával sikerült a kérdéses iratanyagokról xeroxmásolatot vagy — más esetben, az anyag 
bősége következtében -  pontos, feltáró jellegű lelőhely-kartonokat szereznünk a BME 
levéltára részére, kutatóink segítésére.

Ugyanakkor nem hagyhatnék figyelmen kívül az egykori második, illetve harmadik 
műszaki egyetem tervezésére vonatkozó iratok esetében a kassai, ületve a temesvári illeté
kes levéltárak iratgyűjteményének esetleges szórványanyagát sem, bármilyen nehézségek 
jelentkeznek is pillanatnyilag kutatásukban.

Az OTKA-pályázat témakörében még az sem elegendő, ha csak a hazai levéltárak 
együttműködését „célozzuk” meg. Ismert tény ugyanis, hogy az első világháborút meg
előző ún. monarchikus években — a hazai műegyetemi oktatási struktúra hiányosságai 
miatt - ,  majd az első vüágháborút követő hazai „numerus clausus” szégyenteljes gyakor
lata miatt igen sok műszaki érdeklődésű magyar fiatal kényszerült arra, hogy külföldi 
műszaki egyetemeken, főiskolákon végezze, vagy fejezze be, egészítse ki tanulmányait, 
így elsősorban a bécsi, prágai, a berlin-charlottenburgi, egyes esetekben a zürichi, a 
göttingeni és a müncheni műszaki felsőoktatási intézmények levéltáraiból remélhetünk 
érdemleges anyagot. (Igaz, a korábbi időszakból, a magyar reformkor évtizedéből talál
tunk az egykori bécsi Polytechnisches Institut, ma: Technische Univetsität archívumában 
a magyar kutatás előtt eddig ismeretlen dokumentumanyagot az ott tanult és tanító 
magyar származású, magukat az 1848/49. évi szabadságharc idején is magyarnak valló 
mérnökhallgatókra, végzett mérnökökre: az 1853-ban mártírhalált halt Jubál Károlyra és 
a későbbi ipartanodái, illetve műegyetemi professzorra, Kruspér Istvánra vonatkozóan.)

Az 1986-ban megrendezett budapesti nemzetközi mérnöktalálkozó eredményeként 
-  a külföldön tevékenykedő magyar származású mérnökök működésére vonatkozó doku
mentumok megszerzése irányában is lépnünk kell. Nem engedhetjük ugyanis, hogy olyan 
kiemelkedő magyar tudósok, mérnökök és feltalálók, mint Bay Zoltán, Gábor Dénes, 
Wigner Jenő vagy Kármán Tódor (és még sokan mások) hagyatéka teljesen elvesszen a 
magyar kutatás számára.
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A „csőlátás” veszélye

Levéltári munkánkban gyakran sajátos „csőlátásban” szenvedünk. Tévedés ugyanis 
azt hinnünk, hogy az egyetemi levéltárak számára csak az az érték, ami az elmúlt korok, 
korszakok működését dokumentálja. Ami ugyanis ma csak esetleges adatnak tűnik, hol
napra történeti dokumentummá válhat. Ezért kell hangsúlyoznunk: a könyvtárak, levél
tárak és múzeumok nemcsak napi feladatokat látnak el, hanem a holnap kutatómunkáját 
is megalapozzák, ha munkatársaik lelkiismeretesek, ha vezetésük koncepciózus, és — ha 
lehetőségeikkel élni tudnak.
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KITEKINTÉS
ígéretünk szerint most az MKE 1988. évi Vándorgyűlésének témaköréhez —
„Könyvtárpolitika és gazdaság” -  kapcsolódó külföldi eladásokból közlünk.

(A szerk.)

A  H A T É K O N Y  K Ö N Y V T Á R V E Z E T É S  
Angol tapasztalatok

E. M. BROOME

A helyi hatóságok és szolgáltatásaik

Angliában 1982-ben egy új jelszó röppent fel, a hatékonyság jelszava. Alig való
színű, hogy forrása az a jogszabály lett volna, amellyel a parlament egy új testületet 
hozott létre, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a helyi 
hatóságok megfelelő intézkedéseit tevékenységük gazdaságossága, hatékonysága, eredmé
nyessége érdekében. Nagyon sok közigazgatási tisztviselőt ez megijesztett, részben a poli
tikai retorika miatt, amely a parlamentben a törvényhozási eljárást körülveszi. Föltéte
lezték ugyanis, hogy a hangsúly a gazdaságosságra kerül és kevés figyelem jut az eredmé
nyességre.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság öt éves működése jórészt szétoszlatta a kezdeti 
félelmet. Nagyon is tényleges figyelmet tanúsított a helyi szolgáltatások hatékonysága 
iránt, s bebizonyította, hogy a hatékony irányítás megerősítheti e szolgáltatásokat, ha a 
forrásokat gazdaságosan használja fel. Ahol a források hiánya vagy a kormányzat politi
kája akadályozta a hatékonyságot, a bizottság nem habozott ezt ki is mondani, -  kelle
metlen helyzetbe hozva néhány politikust.

A hatékony vezetést követelő bizottság ösztönzésére a könyvtárigazgatók, a helyi 
tanácsoknál dolgozó más szakemberekkel együtt megtanulták, hogy a fejlődés és a ter
jeszkedés nem azonos fogalom a hatékonysággal és az eredményességgel, a vezetési 
készségeik javíthatják a szolgáltatásokat, tekintet nélkül a rendelkezésre álló forrásokra. 
Ez a tanulási folyamat még tart. Éppen erről a szellemi beállítottságban végbemenő 
változásról lesz szó az alábbiakban, s azokról a tapasztalatokról, amelyet az angol könyv
tárosok e téren az elmúlt húsz évben szereztek.

A fellendülés évtizede

Az 1964-es Közművelődési Könyvtári és Múzeumi Törvényt, amely a helyi ható
ságoktól megkövetelte, hogy átfogó és hatékony könyvtári szolgálatot bocsássanak a 
lakosság rendelkezésére, a fellendülés időszakában alkották. Három évvel korábban az
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Oktatási Minisztérium munkacsoportja javaslatot tett az ellátás ajánlott normáira, és a 
helyi hatóságok szerte az egész országban fejlesztési terveket dolgoztak ki, hogy eleget 
tegyenek a kívánalmaknak. Yorkshire északi részén könyvtári célra épült könyvtár 1959- 
ben csak egy volt az egész megyében. 280 000 lakos csak átalakított vagy iskolai helyi
ségekben működő könyvtárakat vehetett igénybe, s a nagy falusi területek ellenére nem 
voltak mozgókönyvtárak. Könyvtárépítési programot indítottak, s 1963-ra már 3-4 
könyvtár épült minden évben. Ma ebben a megyében minden közigazgatási egységnek 
— tekintet nélkül a nagyságára — könyvtári célra épített épületben működő könyvtára 
van, elkészült a megyei könyvtár korszerű székháza, s a mozgókönyvtárak egész flottája 
működik.

Az országos adatok is tükrözik az extenzív fejlesztésnek ezt az időszakát. A könyv
tárak száma nőtt, 65%-os volt a könyvtári személyzet növekedése, a közművelődési 
könyvtárak állománya lényegében megkétszereződött, a használat kiszélesedett.

1961/62 1971/72

A könyvtárak száma 
Az alkalmazottak száma 
Állomány 
Kölcsönzés

10 243 
16 392 

65 187 888 
46 505 000

12 264 
26 837 

114 472 000 
621 059 982

(A fenti adatok az egész Egyesült Királyságra vonatkoznak.)

A megpróbáltatások évtizede

A helyi hatóságok által nyújtott, különféle szolgáltatások (könyvtári, nevelési, 
szociális stb.) kifejlődése azt eredményezte, hogy szükségessé vált a helyi közigazgatás 
szervezetének újjáalakítása. A kisebb közigazgatási egységeknek nem álltak rendelkezé
sükre a szükséges források: 1974 előtt Angliában a helyi hatóságok egyharmada (ezeknek 
népessége kevesebb volt mint 40 000) nehezen küszködött a könyvtári ellátás feladataival. 
Ezeket és a náluk sokkal nagyobbakat is elsöpörte 1974-ben az a jogszabály, amely a 
könyvtárfenntartó hatóságok számát Angliában és Walesben 383-ról 115-re csökken
tette.

A Londonon kívüli városokban az átlagos populáció egy közigazgatási egységben 
280 000-re emelkedett; a megyékben 600 000 fölé. A nagy közigazgatási egységek létre
hozását vannak, akik kritizálják, de az a méretből fakadó gazdaságosság, amely egy nagy 
könyvtári igazgatási egység működésében érvényesül, nagy erőforrásnak bizonyult az 
elkövetkezendő nehéz gazdasági időszakban. Sokan föltételezhették, hogy az újjászervezés 
folyamatát sok újabb forrás megnyitása fogja megkönnyíteni, amint az Londonban a 
helyi közigazgatás újjáalakítása során korábban történt. 1973-ban a kormány még sür
gette a hatóságokat, hogy az újjászervezés kínálta lehetőségeket használják ki a szolgál
tatások fejlesztésére. Mindazonáltal 1974-ben, amikor az új közigazgatási szervezet
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érvénybe lépett, felvonták a gazdasági élet vihaqelzéseit és kevés vagy semmi új pénz
forrás nem mutatkozott. Valójában 1976 közepére súlyos gazdasági nehézségekkel 
küzdöttek azok a megyei tanácsok, amelyek komoly problémákkal találták magukat 
szemben, amikor a korábban önálló helyi hatóságok által nyújtott könyvtári szolgálatok 
összevonására került sor.

Ez volt az az időszak, amikor a kormány szigorú pénzügyi rendelkezésekkel súj
totta a megyék többségét, követvén azt a politikát, hogy a forrásokat a falusi jellegű 
területekről a városokba áramoltassa. E politikának vannak méltánylandó társadalmi 
indokai, — s az ember hajlandó lett volna több hitelt adni neki, ha nem tudta volna, 
hogy a változást elsősorban politikai megfontolások idézték elő. Történetesen a városok
ban tömörülnek a munkáspárti szavazók, és 1976-ban természetesen a Munkáspárt volt 
kormányon.

A forrásoknak a vidékről a városba terelésének politikája megszűnt, amikor a 
munkáspárti kormányt a konzervatív váltotta fel, de ez nem segített sokat a megyék 
helyzetén, mert az új konzervatív kormány elkötelezte magát, hogy csökkenti a köz
költségeket általában, a helyi hatóságok költségeit pedig különösen. Az a módszer pedig, 
amelyet ezeknek a céloknak a megvalósítására kiterveltek, különösen sújtotta azokat a 
megyéket, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy gazdag saját forrásokkal rendelkeznek.

A kormány főként két módszerrel hajtotta végre a politikáját:

— olyan jogszabályok kibocsátásával, amelyek nagyobb ellenőrzést engednek meg neki 
a helyi hatóságok tényleges kiadásai felett,

— a támogatások megvonásával (vagyis annak az összegnek a csökkentésével, ami a 
nemzeti jövedelemből a helyi hatóságok számára hozzáférhető a szolgáltatásai 
fenntartása végett.)

A központi támogatások részaránya a helyi kiadásokban a következőképpen alakult:

1975-76 66,5%
1985-86 48,7%
1988-89 46,2%

A „gazdagabb” megyék azonban egyre kisebb részt kaptak a csökkenő központi 
támogatásból: például Hertfordshire részesedése így változott:

1975-76 1,63%
1985-86 0,7 %
1988-89 0,3 %

E folyamat egyik következménye természetesen az, hogy több pénzhez kell jutni 
más forrásokból, — ami az Egyesült Királyságban főként a helyi vagyonadót jelenti. 
(A hertfordshire-i lakosok jelenleg a második helyen állnak a megyék sorrendjében az 
adózás súlyosságát illetően.)
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Alig meglepő tehát, hogy a helyi politikusok, akik a megyei kormányzatot alkotják, 
arra kényszerültek, hogy felülvizsgálják a szolgáltatásokkal kapcsolatos álláspontjukat. 
1974-ben büszkének lenni szolgáltatások minőségére, még befolyásoló erő volt. Manapság 
azonban présbe szorítva egyrészt az erősen csökkentett kormánytámogatástól, másrészt 
a helyi lakosság adófizetési képességére vonatkozó véleményüktől, a politikusok inkább a 
költségek csökkentésére teszik a hangsúlyt, semmint a szolgátatások minőségére.

Kétségtelen, hogy a hozzáállást a kormány egyszerűen a pénz elvonásával változ
tatta meg. Ahogy azonban már korábban említettem, ezzel nem elégedett meg, s nemcsak 
a teljes összeg felhasználását ellenőrizte az egyes hatóságoknál, hanem sokkal fenyegetőbb 
módon azt is befolyásolta, hogy a kiadások hogyan oszoljanak meg az egyes szolgáltatá
sok között. Jelenleg már csak egy rövid lépésre vagyunk attól, hogy a helyi hatóságok egy
szerűen a központi kormány ügynökségeivé váljanak. A szabadon választott tanácsok 
helyett, amelyeknek hatalmában áll emelni az adókat és meghatározni, hogy miféle 
és milyen szintű szolgáltatásokat nyújtsanak, helyi bürokratáink lesznek, amelyek a 
központi kormány által megállapított, nagyon kötött szabályozók szerint dolgoznak.

A túlélés stratégiája

Országos dimenzió

Legyen szabad gyorsan megemlíteni e fejlemények néhány vonatkozását.

— Ha a döntéseket országos szinten hozzák meg arról, hogy mit kell költeni a könyv
tári és információs szolgálatásokra, akkor hatékony tervezési mechanizmusra van 
szükség. A könyvtári és információs szolgáltatások országos szintű tervezése — 
amelynek az UNESCO is, az IFLA is szószólója —, nemcsak múló szeszély, hanem 
létfontosságú követelmény.

— A könyvtárosok részére helyet kell biztosítani a tárgyalóasztaloknál.
— Meg kell találni azokat a könyvtárosokat, akik rendelkeznek a megfelelő tárgyalási 

készséggel, tudással és tapasztalattal.
— A szakma nevében tárgyaló személyeket fel kell vértezni a szükséges információkkal.

E követelmények kielégítésében az országos könyvtáros egyesület és más szakmai 
társaságok szerepe kézenfekvő és talán első helyen kell említenünk egy könyvtár vezető
jének feladatai közül azt a kötelességét, hasson oda a szakmai egyesületeken belül, hogy 
nézzenek szembe ezekkel az új kihívásokkal.

A második az, hogy a könyvtárigazgatónak el kell sajátítania mind az országos, 
mind a helyi pénzügyi döntési folyamatok ismeretét. A kizárólag a helyi körülményekre 
való koncentrálás luxusa megszűnt, minden egyes igazgatónak részt kell vennie az orszá
gos döntések befolyásolásában.

Még két észrevételt kell fűzni a helyi könyvtáros felelősségéhez az országos ügyeket 
illetően: 1. figyelemmel kell lennie a saját területén kívüli szolgáltatásokra vonatkozó 
helyi döntések hatására; 2. támogatni kell az ésszerű együttműködési törekvéseket.
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A könyvtárost sújtó pénzügyi megszorítások idején olyan elhatározások születhet
nek, amelyek a helyi környezetben pénzügyileg célszerűnek tűnnek, de amelyek olyan 
gyakorlatot eredményeznek -  ha szélesebb körben elterjednek, -  ami a szolgáltatások 
körének és színvonalának károsodását eredményezi. (Egy példa erre: térítési díjak beveze
tése a nem helyi illetékességű lakosok számára.)

Arról van szó tehát, hogy a könyvtárosok nem vonulhatnak vissza a saját szekér- 
táborukba, inkább ellenkezőleg, erősíteniük kell az együttműködési kapcsolatokat, ameny- 
nyire csak lehet összhangba kell hozmok saját és kollégáik politikáját és fel kell használ
niuk a szakmai egyesületek kollektív erejét.

A helyi folyamatok

Most, amikor a központi kormányzatnak olyan nagy a beleszólása abba, hogy 
helyileg mire költik a pénzt, nagy a kísértés, a helyi prioritások kidolgozásának fájdalmas 
feladata áthárítására. Ez az a kísértés., aminek ellen kell állni. A költségszintek kiszámítá
sára központilag használt mechanikus formulák matematikailag átgondoltak lehetnek, de 
túlságosan durvák a helyi igények részletes felméréséhez, vagy annak a kényes feladatnak 
a megoldásához, amely a források és szükségletek összeillesztéséből áll. Az ilyen feladatok 
elvégzéséhez kívánatos a távlati terv valamely formája. Az Egyesült Királyságban nem sok 
hatóság rendelkezik ilyennel; az okokat nem nehéz megtalálni: akkor kell ezt elkészíteni, 
amikor a körülmények nem szorítanak a költségek csökkentésére. Amikor a pénzügyi 
nyomás nő, akkor iszonyú nehézzé válik a kidolgozás, mert az energiákat és forrásokat 
a költségvetés elkészítése teljes mértékben leköti, s igen komoly ellenállás mutatkozik 
minden olyan csökkentéssel szemben, amely nem abszolúte szükséges a pillanatnyi 
célok eléréséhez.

Akár a távlati tervezés során, akár gyakorlatiasan az évi költségvetés kapcsán hozzák 
meg a döntéseket, a könyvtárosnak kezdettől fogva be kell kapcsolódnia a folyamatba, 
s nemcsak elfogadni azt, amit mások elhatároztak. Abból a kevés kutatásból, amely az 
Egyesült Királyságban folyt a könyvtárosnak a tervezési folyamatokban való közre
működéséről, nem vonhatók le messzemenő következtetések, de közvetlen tapasztala
tok alapján határozottan állítható, hogy a könyvtárosnak jelen kell lennie akkor, amikor 
a kiadások előirányzott szintjére vonatkozó döntéseket meghozzák. Nagyon is gyakori, 
hogy csupán illusztrációs céllal megállapított kiadási szintek rögzülnek és kevés vagy 
semmi a lehetőség a megváltoztatásukra egy későbbi szakaszban anélkül, hogy fel ne 
boruljon egy hatóság költségvetésének egész kényes egyensúlya. Egy összeg, amit egyszer 
papírra rögzítettek, hajlamos arra, hogy szentté és sérthetetlenné váljék.

Téljünk most vissza a könyvtári szolgáltatások keretében folyó döntéshozatal 
kérdéseire. A végül is alkalmazott stratégia három követelménynek kell, hogy eleget 
tegyen:

— eredményezze a megkövetelt megtakarításokat,
— legyen megvalósítható,
— legyen politikailag elfogadható.
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Ezek a követelmények már jelzik, hogy a könyvtárban dolgozó szakemberek és a 
felügyelő bizottságokat alkotó politikusok kölcsönhatásával kell a döntéshez eljutni. 
Ebben a folyamatban kézenfekvő a könyvtárvezető döntő szerepe, minthogy ő áll a 
könyvtár alkalmazottai és a politikusok között. Neki kell elég érzékeny antennákat ki
fejlesztenie, hogy felderítse azokat a politikai lépéseket, amelyek a leginkább elfogad
hatók a politikusok számára és tolmácsolni kell kívánságaikat a könyvtár dolgozóihoz. 
Ugyanígy azonban továbbítani kell a dolgozók véleményét is a politikusokhoz. Ám a 
könyvtárigazgató sokkal több, mint csupán egy kommunikációs csatorna. Az ő dolga, 
hogy az elképzeléseket politikává formálja, kifejtse ezt a politikát és elfogadtassa mind 
a politikusokkal, mind a beosztottjaival. Hangsúlyozni kell, hogy a bölcs könyvtárvezető 
tájékoztatja beosztottjait, keresi a gondolatokat, mérlegeli az elgondolásokat, megbeszéli 
a stratégiát a vezető munkatársaival, — mindezt mielőtt az elképzelésekről és a straté
giákról a politikusokkal tanácskozna.

Hatékonyság és eredményesség

A konkrét szolgálat szintjén történő döntéshozatal szilárd kereteinek felépítéséhez 
hozzátartozik a belső információs rendszer megteremtése. Tulajdonképpen itt arról van 
szó, hogy a helyi könyvtárigazgatónak ugyanolyan jól felkészült tárgyalópartnernek kell 
lennie, mint az országos szinten tárgyaló könyvtárosnak, hogy előre lássa a politikában 
vagy a források biztosításában mutatkozó változások hatását.

Egy hatékony könyvtárvezető már eleve rendelkezik egy sor statisztikai mutatóval 
segítségül a szolgáltatások irányításához. Ezeket a mutatókat pontosabbá kell tenni és 
kiegészíteni egyéb mérőeszközökkel, s új módszereket kell alkalmazni gyors kezelésük 
megkönnyítésére. A Cheshire-ben kifejlesztett állomány építési statisztikai modell igen 
hasznos nemcsak azoknak a hatásoknak az előrejelzésére, amelyek a javasolt költségve
tési csökkentések miatt a szerzeményezési módszerekben valószínűleg bekövetkeznek, 
hanem arra is jó, hogy a rendelkezésre álló anyagiakat a lehető leghatékonyabban használ
ják fel. Hertfordshire-ben az alkalmazandó munkaerő meghatározására használt mutatók 
az évek során fokozatosan kifinomodtak. Ez nemcsak a személyzet kialakításának leg
gazdaságosabb módja kifejlesztését segítette elő, hanem a helyi vezetőknek is eszközül 
szolgált abban, hogy megállapítsák és kiküszöböljék a nemkívánatos eljárásokat, s képessé 
teszi őket arra, hogy pontosan kiszámítsák a változó politikával és gyakorlattal járó 
bérköltségeket.

A könyvtárvezetőnek, aki előtt a költségek csökkentésének feladata áll, először 
természetesen a jelenlegi politikát és gyakorlatot kell megvizsgálnia. Ellen kell állni annak 
a kísértésnek, hogy kijelentsük, a csökkentések nem hajthatók végre a hatékonyság növe
lésével, mivel nincs a vüágon olyan könyvtári rendszer, amely olyan jól ellenőrzött, olyan 
szigorúan vezetett lenne, hogy ne lehetne még ily módon megtakarítást elérni benne. 
Sőt, bár egyre nehezebb lesz, a legtöbb könyvtári rendszer a továbbiakban is fog találni 
megtakarítási lehetőségeket, ha a pénzügyi srófot eléggé megszorítják.
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Taktika és stratégia

A könyvtárvezetőnek, akinek gyors és viszonylag nagy megtakarításokat kell eszkö
zölnie, számos választási lehetősége van. Taktikailag megpróbálhatja meggyőzni a politi
kusokat arról, hogy markáns politikai irányvonalat kövessenek a maximális politikai hatás 
érdekében, vagy arról, hogy válasszák a kevésbé feltűnő politikai megoldást, vagyis azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek hatása szinte észrevehetetlen, legalábbis rövid távon. A 
politikusok arra hajlanak, hogy a kevésbé feltűnő megoldást válasszák. De nem minden 
esetben. A helyi szinten a pénzügyi fedezetekért zajló harcban a könyvtári szolgáltatá
sokért felelős bizottság elnöke éppen olyan lelkesen védi ezeket, mint a könyvtárvezető 
— ha másért nem is, — mert ha ezek költségeit csökkentik, a saját hatalmi bázisa csökken. 
Politikai hatalma érdekében kész lehet az elképzelhetetlen intézkedések mellett is kiállni, 
hogy így élje el a tervezett elvonások csökkentését.

A könyvtárosok, akik szó nélkül tudomásul vették a kevésbé feltűnő elvonásokat, 
gyakorta tapasztalták, hogy újból és újból alávetik őket ennek a procedúrának, mert azt 
a benyomást keltették a politikusokban, hogy a könyvtári szolgálat könnyű terepet kínál 
a csökkentésre. Nagyon is könnyű a következő gondolatmenet csapdájába esni: a kevésbé 
feltűnő csökkentés csekély reakciót vált ki a közönségben, s ebből a közönség törődésé
nek hiányára lehet következtetni. Emiatt talán célszerűbb a markáns taktikát választani, 
de csak akkor, ha készek vagyunk a javasolt csökkentés hatásával is számolni, s ha ez a 
csökkentés összhangban van a hosszú távú stratégiával.

Frank Cole így érvel cikkében a Wilson Library Bulletin 1982. januári számában: 
„Egy könyvtárosnak, akinek a költségvetés csökkentésével kell szembenéznie, valójában 
csak három választása van. Minden áron nyitva tarthatja a könyvtárát és zárolhatja az új 
könyvek beszerzésére fordítandó összeget; csökkentheti a nyitva tartást és a könyvtári 
személyzetet, zárva tartva a szolgálatot olyan időszakban, amikor annak gazdaságtalan a 
működtetése; vagy megpróbálhatja növelni a bevételeket magasabb késedelmi vagy egyéb 
díjakkal, kiadványok értékesítésével és így tovább. ”

A bevételek növelése

Sok politikus a szolgáltatás iránti magas kereslet és a csökkenő források össze
egyeztetésének problémáját a díjak növelésével kívánja megoldani. Csakhogy nagyon 
könnyű túlbecsülni az így szerezhető bevételt. Ez olyan csapda, amibe nem kisebb sze
mély, mint a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke is beleesett, amikor azt javasolta, hogy 
a valamennyi kölcsönzésre kivetett évi díjakból 115 millió font jöjjön be, — miközben 
könnyedén nem vett tudomást arról a tényről, hogy a múzeumi belépődíjak és a hang
lemezek kölcsönzési díjának bevezetése során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
használat 50%-ig leesik. Sőt egy korábbi, az Association o f  Country Councils (Megyei 
Tanácsok Szövetsége) részére 1980-ban készült tanulmány bebizonyította, hogy a díjak 
beszedése magas költséggel jár, ami azt eredményezi, hogy a bevételnek csak kis töredéke 
használható fel a szolgáltatások finanszírozására.
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Mindazonáltal a politikusok továbbra is belekapaszkodnak minden szalmaszálba. 
1983-ban a kormány megbízást adott egy tanulmányra. Ez megállapította, hogy a bevétel- 
növelő tevékenység soha nem lehet több, mint marginális jelentőségű a korszerű közmű
velődési könyvtári szolgáltatások fenntartásához szükséges pénzügyi alapok biztosításában. 
E csalódást okozó korábbi tanulmány ellenére nem olyan régen a kormány bejelentette 
szándékát a Közművelődési Könyvtári és Múzeumi Törvény módosítására, hogy meg
engedje a könyvtári szolgáltatások széles körében a térítési díjak bevezetését. Ennek a 
javaslatnak a konzultációs folyamata még tart, de például Hertfordshire-ben a könyvtár- 
használók ellenségesen reagáltak arra az elképzelésre, hogy az ingyenes könyvtári ellátás
hoz való joguk a helyi közművelődési könyvtárak polcain található könyvekre korláto
zódjék.

A z állománygyarapítási keret

Alattomos veszéllyel jár az a folyamat, amely a könyvek és egyéb könyvtári anya
gok gyarapítási keretét folyamatosan úgy csökkenti, hogy nem veszi tekintetbe összefüg
gését a szolgáltatások csökkenésével. A csábítás nagyon vonzó: a csapot tulajdonképpen 
máról holnapra el lehet zárni, a megtakarítás jelentkezik azonnal és a csökkentésnek 
nagyon alacsony a kezdeti hatása. Rövid távú intézkedésként nehéz más alternatívát 
találni, amely megfelelne ezeknek a követelményeknek. A veszély az, hogy a rövid távú 
intézkedés hosszú távúvá válik és bekövetkezhet az, hogy ezt megismételhető stratégia
ként kezelik.

Ha ezt a politikát a végletekig viszik, az eredmény megsemmisítő lehet. Csak át
menetileg lehet megóvni a könyvtári személyzetet azzal, hogy egyedül a gyarapítási 
kereteket csökkentjük — a személyzet csökkentése is elkerülhetetlenné válik, mivel az 
állománygyarapítási munka is csökken, majd a létszámvisszafogás fokozatosan kiterjed 
az egész rendszerre, ahogy a szolgáltatás használata elpárolog. Csak a szolgáltatás váza 
marad meg végül.

Angliában a leghirhedtebb állománycsökkentések helyi politikai kezdeményezé
sekből eredtek, de érdemes megjegyezni,hogy néhány könyvtáros — legalábbis kezdetben — 
tudatosan választotta a szolgáltatások kereteinek megóvását a könyvbeszerzés terhére, 
azzal a céllal, hogy ne veszítse el a kibontakozás alapját, számítva a gazdasági körülmé
nyek javulására. A költségvetési visszafogások tíz éve után kevés megyei könyvtárigazgató 
maradt, aki hisz abban, hogy a javulás a küszöbön áll. Legtöbbjüknek most az a fő gond
juk, hogy:

— hosszú távon megtakarítást eredményező beruházásokat biztosítsanak,
— helyreállítsák a költségvetés arányait a hosszú távon el nem fogadható csökkentések

felszámolásával,
— kiküszöböljék a felmerült egyensúlyi zavarokat.
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A szolgálat hozzáigazítása a feltételekhez

Úgy tűnik, elkerülhetetlen az ellátás csökkentése, ha a szolgálatot a feltételekhez 
akarjuk igazítani. Már 1981-ben meg kellett állapítani, hogy Angliában és Walesben hatá
rozottan nehezebbé vált a könyvtárak felkeresése a használók számára.

A fokozódó takarékosság eredményeként — a kisebb szolgáltatási pontok bezárása, 
a nyitvatartási idő csökkentése, a mozgókönyvtári szolgálat megnyirbálása, a könyvbe
szerzési keret apadozása, a könyvtári alkalmazottak számának visszaesése — mindnyájan 
a kétszintű szolgáltatás irányába tartunk. Lehet, hogy ezt nem mindig tudatosítjuk 
magunkban és szívesebben teszünk úgy, mint az a könyvtáros, aki a takarékoskodás 
általános hatását így fogalmazta meg: a munkaerő és a könyvállomány kevesebb épületbe 
és bibliobuszba koncentrálódik azzal együtt, hogy a területen a szolgáltatások rendszere 
sokkal vékonyabb rétegben oszlik el, ahogy a könyvvel való ellátottság gyengül. E fogal
mazás mögül is azonban elősejlenek a kétszintű ellátási rendszer körvonalai.

Néhány könyvtáros a kis szolgálati helyek fokozatos feladása alternatívájaként 
tudatosan egy új koncepció felvázolását kísérelte meg. Alapvetően azt javasolják — bizo
nyos változatokkal —, hogy az állományt, az alkalmazottakat és az információt a nagyobb 
könyvtárakba kell koncentrálni, s egyidejűleg drasztikusan „áramvonalasítani” a kisebb 
könyvtárak szolgáltatásait. Ami az utóbbiakat illeti, ez gyakran a nyitvatartási idő csök
kentését, a tényleges igényekhez igazodó állományépítést és állomány rendezést, valamint 
a szakképzett munkaerő szigorú limitálását jelenti.

Hadd vonjunk le egy-két tanulságot a könyvtáros választási lehetőségeinek e túl 
rövid és felületes áttekintéséből.

— Nagyon óvatosan kell kezelni a bevételek kérdését. A nyereség nagy része illuzórikus, 
a célok csúnyán eltorzulhatnak és bár rövid távra szólván várható a politikai jóvá
hagyás, elkerülhetetlen lesz a nyomás, hogy a könyvtárak fenntartsák és növeljék 
bevételeiket.

— Kiegyensúlyozott szolgálatot fenntartani. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egyenlő 
arányban csökkentsük a költségvetési tételeket, hanem hogy elkerüljük az önkényes 
csökkentéseket és gondoskodjunk arról, hogy az alkalmazott stratégia megfelelő 
költségvetési fedezetet kapjon.

— A megmaradó szolgáltatás minősége fontosabb, mint hozzáférhetősége.

Bár minden csodálatom azoké, akiknek volt bátorságuk arra, hogy átfogóan újra
gondolják a szolgáltatás egészét, mégsem tudok teljesen egyetérteni a kétszintű szolgálat 
képviselőivel. Ahogy kollégáimnak mondtam, nagy súlyt helyezek arra, nehogy olyan kis
városban töltsem nyugdíjas éveimet, ahol a könyvtár csak az igényekhez igazodó, temati
kusán elrendezett állományt kínál. Mégis, azoknak a könyvtárosoknak, akik vették a 
fáradságot egy új stratégia megformálására, lényeges lépést tettek abban az irányban, 
hogy kitörjenek a körkörös védelmi állásból. A státus quo megőrzésére irányuló erő
feszítések a jelen helyzetben nagyon gyorsan sorozatos vereségekhez vezetnek, s a vere
ségeknél semmi sem demoralizálja jobban a személyzetet.
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Az előrelépés politikája

Foglalkoznunk kell a költségvetési megszorítások visszavonása kérdésével is. Ez egy 
olyan folyamatnak tekinthető, amelyben most sok helyi hatóság érdekelt, mivel a gazda
sági krízis tetőzésekor bevezetett restrikciós pénzügyi politika nem tartható fenn hosszú 
távon. Helyi szinten a politikai hangulat megváltozott, s a hatóságok most azon vannak, 
hogy néhány megszüntetett szolgáltatást visszaállítsanak, sőt keresik annak módját, mi
képpen kezdhetnénk újra a szolgáltatások fejlesztését és kiterjesztését.

E törekvésük közben tisztában vannak azzal, hogy új pénzforrásokat kell találniok, 
de az is határozott kívánságuk, hogy a ráfordításoknak hatékony szolgáltatásokat kell 
eredményezniök.

A könyvtárosok új korszak küszöbén állnak. A könyvtári szolgáltatások iránti 
kereslet az Egyesült Királyságban továbbra is magas, de a könyvkölcsönzés visszaesik: 
az 1982-ben 666 millió kikölcsönzött könyvvel szemben 1987-ben 610 millió áll.

Ez csak részben a szolgáltatások csökkentésének következménye; abból is követ
kezik, hogy az emberek szabadidős szokásai is változóban vannak. Egyre erősebb verseny
társak a tévé, a video, az olcsó kiadású könyvek és a házi komputerek.A kereslet is válto
zik, de az is jelentős fejlemény, hogy a könyvtárak amint megpróbálják fejleszteni infor
mációs szolgáltatásaikat a rendelkezésre álló, növekvő információmennyiséggel és az 
iránta mutatkozó felhasználói étvággyal összhangban, erősödő versenyt tapasztalnak a 
magánszektor részéről.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy minden tanácsi 
könyvtárosnak számolnia kell azzal, hogy részletekbe menően fogják vizsgálni, vajon a 
könytárakra fordított kiadásokat igazolja-e a szolgáltatás értéke.
A könyvtárigazgatótól meg fogják kérdezni,

— tisztában van-e a használók igényeivel?
— kielégíti-e a választók kívánságait?
— elérhető célokat tűz-e ki, s következetesen munkálkodik-e megvalósításukon?
— meghatározta-e vüágosan a különféle szintű vezetők felelősségét?
— képezi-e, ösztönzi-e a munkatársait?
— képes-e hatékonyan tárgyalni?
— nyomon követi-e az eredményeket?
— képes-e gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz?

Nézzünk ezek közül hármat.

A felhasználó az úr

Oly könnyű megfeledkezni arról, hogy a könyvtár létének az az értelme, hogy a 
közönséget kiszolgálja és a szolgáltatások csak akkor igazán értékesek, ha azok számára 
értékesek, akiknek készülnek. Ugyancsak könnyű azon a véleményen lenni, hogy mivel 
munkatársaink mindennapos kapcsolatban állnak a felhasználókkal, tudjuk, mit is akar
nak. A hatékony vezető veszi magának a fáradságot, hogy megismerje a piacát és e végett 
igénykutatásokat, felméréseket végez, sőt alkalmanként beül egyik könyvtárába és meg
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hívja az olvasókat egy kis beszélgetésre. Propagálja szolgáltatásait is. Minél inkább meg
felelnek szolgáltatásaink a használók igényeinek és minél elégedettebbek használóink, 
annál nehezebben tagadhatják meg a politikusok a könyvtári szolgálattól a szükséges 
anyagiakat.

A teljesítmény mérése

Az Egyesült Királyságban az Országos Fogyasztói Tanács sokat tett azért, hogy 
meggyőzze a helyi hatóságokat, nagyobb figyelmet kell fordítaniok a felhasználókra. Az 
egyik kutatási programjában közreadott egy listát a lakosok számára, hogy annak segít
ségével ellenőrizhessék a saját helyi közművelődési könyvtáraik hatékonyságát. A telje
sítmény mérésének eme egyszerű eszköze nem fog gyengén működő könyvtárat találni, 
ha minden vezető már megszervezte a szolgáltatás teljesítményének rendszeres megfigye
lését, a használók véleményének visszacsatolását. Általában a könyvtári teljesítmények 
mérése még nem nem fejlődött ki kellőképpen, de jelenleg is folynak erre irányuló mun
kálatok. Mind az USA-ban, mind az Egyesült Királyságban azon vannak, hogy általánosan 
elfogadott segédletet alkossanak a közművelődési könyvtárak teljesítményének méréséhez. 
Valószínűleg növekvő jelentőségre tesznek szert e módszerek a következő években.

Személyzeti munka

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy a lehető 
legjobb személyzetet kell alkalmazni és a maximális felelősséggel felruházni. De ez nem 
elég. A könyvtárosokat képezni és motiválni is kell. A legszűkebb látókörű intézkedés 
egy pénzügyi krízis alatt csökkenteni a könyvtárosok képzésére fordított összegeket.

Ha kiválasztottuk a legjobb könyvtárosokat, ha továbbképeztük és felelősséggel 
felruháztuk őket, figyelni kell arra is, hogy érdekeltté tegyük őket, — különösen egy 
pénzügyi krízis folyamán.

Ha a könyvtári szolgálat meg akar birkózni a források csökkentésével, a személy
zet aktív bevonása a tárgyalásokba, a döntési folyamatokba és a célok meghatározásába 
olyan munkahelyi klímát eredményezhet, amely megkönnyíti a helyzetet, bár a kudarc- 
élményt még így sem lehet megelőzni vagy feloldani. Csakis új, innovációba és fejlesztésbe 
fektetett erőforrások hozhatnak igazi eredményt. Egy bölcs könyvtárvezető a kényszerű 
csökkentések ellenére bizonyos összegeket félretesz e célra.

A személyzet morális erejének a fenntartása manapság a könyvtárigazgató egyik 
legnehezebb, de legfontosabb feladata. Ennek érdekében különféle módszereket alkalmaz
hat, s kell is alkalmaznia (előléptetés és áthelyezés a tapasztalatok bővítésére, a mobilitás 
érzetének fenntartására; az alkalmazottak bevonása a döntésekbe, hogy meglegyen az az 
érzésük, beleszólhatnak a saját sorsukba; káderfejlesztési terv kidolgozása; jutalmazási 
rendszer bevezetése), mindemellett azonban lényeges szerény mértékben anyagiakat biz
tosítani kísérletezésre és új kezdeményezésekre, a hatékony működés klímájának meg
teremtésére.

Mondják, hogy a megelégedett személyzet hatékonyan dolgozó személyzet. Ennek 
az ellenkezője is igaz. A hatékony és megelégedett kollektíva pedig az igazgató hatékony
ságát fémjelzi.
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A KÖNYVTÁRPOLITIKA ÉS A FENNTARTÁS KÉRDÉSEI 
AZ OSZTRÁK KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

HEINZ BUCHMÜLLER

Már a téma felvetése utal a könyvtárak nehéz pénzügyi helyzetére. Milyen lehető
ségeik vannak azonban a könyvtáraknak olyan időkben, amelyekben az árak ugyan emel
kednek, a költségvetések azonban nem változnak vagy csökkennek? Mit tehetnek a könyv
tárak azért, hogy biztosítsák olvasóik jogát a mindennemű információhoz való szabad 
hozzájutásra? Ausztriában két síkon kell választ adni e kérdésekre: az egyes könyvtárak 
és a teljes közművelődési könyvtári hálózat szintjén.

Egy olyan szakmai szervezetnek, mint amilyen az Osztrák Közművelődési Könyv
tárak Szövetsége (Büchereiverbandes Österreichs, BVÖ), csak az lehet a stratégiája, hogy 
felhívja az állam, a tartományok és az egyes községek figyelmét a könyvtárak jelentő
ségére, a lakosság körében pedig erős lobbyt nyeljen meg, amely erőteljes tiltakozásával 
meggátolja a beszerzési költségkeretek csökkentését vagy a könyvtár esetleges bezárását.

A közművelődési könyvtárak ügye Ausztriában egy olyan fejlődési betegségben 
szenved, amelynek gyökerei a történelembe nyúlnak vissza. Soha nem hoztak létre eddig 
— eltekintve a nagyobb városoktól —, egy rendszeresen felépített közművelődési könyv
tári hálózatot, s Ausztriának könyvtári törvénye sincs, szemben például az angolszász és 
a skandináv államokkal. Egy üyen törvény szabályozná a könyvtárosok kiképzését, szava
tolná és biztosítaná az eszközöket a könyvtárak létrehozására és fejlesztésére. A könyvtá
rak alapítása és irányítása Ausztriában a községek, plébániák és üzemek kezdeményezésére 
marad, ezek viselik a fenntartási költségek túlnyomó részét is, a központi kormányzattól 
és a tartományoktól pedig csupán szerény támogatás érkezik. Megfelelő pénzügyi alapok 
híján ezen a helyzeten jelenleg a BVÖ sem tud lényegesen javítani. A könyvtárügy alig 
ismeri a regionális koordinációt, az egyes körzetekben működő nagyobb és kisebb könyv
tárai között nincs intézményesített segítség és együttműködés.

Csupán az 1985-ben készült fejlesztési terv tette lehetővé, hogy elvégezzék a könyv
tárügy első tényleges szintbemérését és kimutassák az ez idő szerinti hiányokat. Megfelelő 
állami pénzügyi támogatás esetén az említett felmérés alapján tervszerűen ki lehetne 
építeni a könyvtárhálózatot, benne támaszpont-könyvtárakkal a regionális ellátás bizto
sítására. A jelenlegi támogatások növelése csupán a felépítési szakaszban lenne szükséges; 
a hálózat megléte esetén bizonnyal csökkenteni lehetne a költségeket, a könyvbeszerzés 
összehangolásával és a drága könyvek párhuzamos beszerzésének elkerülésével. A támasz
pont-könyvtárak letétéivel növelni lehetne a kisebb könyvtárak könyvkínálatát. A kisebb, 
gazdaságilag nem kifizetődőén működő könyvtárak helyett mozgókönyvtárakat vagy 
könyvtár-konténereket lehetne beállítani, s így megszűnnének a könyvtárak viszonylag 
magas fenntartási költségei és lakbérei. A támaszpont-könyvtárak egész vonzáskörzetük-

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5—6.
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ben egybehangolhatnák a rendezvényeket és a könyvtári propagandát, amivel a költségek 
csökkentését lehetne elérni. A támaszpont-könyvtárakra alapozott könyvtári hálózat ki
építésével nem csupán az egyes régiók, hanem az egész ország ellátását biztosítani lehetne.

Az állami szervek mellett meg lehetne alapítani az érintett községek szövetségét is, 
ami további anyagi forrásokat nyithatna meg.

A központi könyvtári szolgáltató szervezetek ez idő szerint nem eléggé teljesítő
képesek és támogatásuk sem kielégítő. Egy komoly teljesítményekre képes és megfelelő 
személyzettel ellátott központi szerv felállításával az BVÖ mellett valamennyi közműve
lődési könyvtár teljes állományát egy elektronikus központi katalógusban lehetne feltárni, 
— természetesen ennek az előfeltétele egy jól kiépített elektronikus adatfeldolgozó rend
szer. Ezzel a központi katalógus lehetővé tenné a katalogizálás és a szakozás egységesítését, 
továbbá valamennyi közkönyvtár kész könyv- és katalóguskártyákkal való ellátását is. 
Mivel számos könyvtár szerzi be ugyanazokat a könyveket, megszűnnének az egyes 
könyvtárakban az egyedi katalogizáló munkák, időt és pénzt lehetne megtakarítani.

Megjegyzendő, hogy az elektronikus adatfeldolgozás alkalmazása bizonyosan nem 
mindenre jó orvosság. A számítógép segítségével végrehajtandó ésszerűsítés kisebb könyv
tárak részére aligha jelent józan költségvetés-alternatívát és a nagyobb rendszereknél is 
jelentős beruházásokat és gyakran hosszú évekig tartó előkészítő munkálatokat kíván meg. 
A számítógéptől nem szabad elvárni a személyzet csökkenését, hanem a könyvtárosok 
tehermentesítését, hogy tulajdonképpeni feladataikkal foglalkozhassanak, nevezetesen 
az olvasó alapos tájékoztatásával és a tanácsadással. Kérdés, hogy a számítógép alkalma
zása egyáltalán és általában költséghatékonyságot jelentő ésszerűsítési eszköznek tekint- 
hető-e?

Minden egyes könyvtár számára nélkülözhetetlen a tervszerű és gazdaságos vezetés. 
Ez megkönnyíti a fenntartóval folytatott tárgyalásokat. A következőkre van szükség:

— az egyes költségnemeknek az összköltségekhez viszonyított hányadának meg-
— határozása; 

igénylő területek);
— könyvtáron belül a ráfordítások összehasonlító elemzése (melyek a „drága” szolgál

tatások).

Egy hosszabb időszakot átfogó, folyamatos költség/teljesítmény-számításokkal 
tájékozódni lehet az általános fejlődési irányokról is.. A könyvtáraknak meg kell kapniuk 
a megtakarított eszközök fölötti rendelkezés jogát is, mert egyébként elvész a vezetés 
érdeke a gazdaságosság és takarékosság iránt. A fel nem használt költségvetési tételeket 
lehessen átvinni a következő évre.

Az egyes könyvtárak különböző intézkedésekkel és a lehetőségek megragadásával 
növelhetik rendszeres költségvetésüket:

— egy cég vállalja egy meghatározott témakör patronálását (pl. egy vegyi vállalat ingyen 
engedi át a kémiai tárgyú könyveket),

— a többespéldányok cseréje más könyvtárakkal,
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— a könyvtár elkopott és fölösleges könyveinek eladása,
— együttműködés más közművelődési intézményekkel (pl. rendezvényeknél a helyiség- 

bérleti és rendezési költségek megosztása),
— könyvtárbarát kör alakítása a könyvtár anyagi támogatására,
— a könyvtári helyiségek bérbeadása intézmények, egyesületek és magánszemélyek 

részére,
— könyvtári poszterek, jelvények, matricák eladása.

Takarékossági intézkedés lenne az olcsóbb zsebkönyv-kiadásokat beszerezni, min
denekelőtt a drága és viszonylag rövid idő után túlhaladottá vált szakkönyvek esetében; 
kisebb könyvtáraknál feleslegesnek mutatkozik a drága köttetés is.

Minezekkel a pénzügyi helyzet javítását célzó intézkedésekkel egyidejűleg a könyv
táraknak intenzív propagandamunkát kell végezniük a lakosság körében, elképzeléseiket 
el kell fogadtatniok és új használói rétegeket kell megnyerniük. A térítési díjak esetében 
el kell azonban kerülni az antiszociális, adminisztrációigényes díjak megállapítását, fő
ként a gyerekektől és fiataloktól, valamint a szociálisan hátrányosabb helyzetűektől nem 
szabad használati díjat kérni; ellentételként viszont emelni lehetne a késedelmi díjakat.

Az osztrák közművelődési könyvtárügy helyzetéről szólva végezetül azt kell még 
elmondani, hogy a könyvtári ellátás javára válna, ha egy könyvtári törvény közszolgálta
tásnak minősítené és finanszírozását nem kötné tevékenységi mutatókhoz (kölcsönzési 
statisztika). A könyvtárakra eddig ráfordított összegeket bizonyosan nem kellene növelni, 
hanem csupán helyesen elosztani; s ehhez egy központi szerv felállítása a drága és sok 
könyvtár által párhuzamosan elvégzett munkák kiküszöbölésére nagy mértékben hozzá
segítene.

Ahhoz, hogy a közművelődési könyvtárak elfoglalhassák az egyes országok kultu
rális és képzési értékrendjében méltó helyüket, szívós munkával kell meggyőzni a köz
véleményt.

DRÁGA MAGÁNKÖNYVTÁR megvételén fáradozik az NSZK-ban Baden-Württemberg 
kormánya. A Fürstenberg hercegek donaueschingeni könyv- és kézirattára a legértékesebb 
magángyűjtemények közé tartozik Európában (többek között a Nibelung-ének egyik kéz
iratát is tartalmazza, könyvállományának 72%-a 1900 előtti anyag). Értékét 220 millió 
márkára becsülik, a kormány 80 milliót szán rá (a zöldek ezt is sokallják), úgyhogy a 
megegyezés nem lesz egyszerű. Azért a herceg is jobban szeretné, ha német kézen maradna 
a gyűjtemény, amelynek ritkaságai iránt külföldi cégek is érdeklődnek. (DBI Pressespiegel, 
1988. aug.)



436
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2 0 1 0 —IG

ALZBETA KRAMÁROVA

A szlovák könyvtárak egységes rendszere, amely több mint 1200, felügyeleti ható
ságuk szerint sokféle könyvtárból áll, a szlovák Kulturális Minisztérium módszertani 
irányításával tervszerűen fejlődik.

A szlovák könyvtárak számos új feladata a Csehszlovák Kommunista Párt Központi 
Bizottságának 1987 decemberében tartott plénumán hozott határozatokból következik. 
Ezek értelmében a könyvtáraknak pótolhatatlan kulturális-nevelési, képzési és tájékozta
tási funkciókat kell ellátniuk, amelyek során különös súlyt kell helyezniük ideológiai 
szerepükre.

E feladatok megoldásának útja a könyvtári és információs tevékenység integrációja, 
és a korszerű könyvtári technika és technológia alkalmazása. A könyvtári és információs 
rendszer modellezése az állami tudományos kutatási feladatok sorába tartozik, amelyben 
a könyvtártudományi és bibliográfiai intézményrendszer jelentős feladatot vállal.

Az integrált kommunikációs-információs rendszer lehetővé fogja tenni a dokumen
tumok gyors és sokoldalú feldolgozását, felülmúlva a könyvtári katalógusok és bibliográ
fiák jelenlegi rendszerét. A kommunikációs-információs hálózatban a dokumentumok 
feldolgozásának komplex racionalizálását tűztük ki célul, megszüntetjük vagy legalábbis 
csökkentjük a dokumentumok fölösleges megsokszorozását. Együttműködve létrehozzuk 
a hazai és nemzetközi irodalom adatbázisait, meggyorsítjuk az adatszolgáltatást, felépítjük 
a könyvtárak számítógépes hálózatát, megteremtjük a külföldi adatbázisokhoz való hozzá
férést, egyesítjük az alkalmazott szoftvereket, stb.

A rendszerben három különböző könyvtártípus vesz részt; központi könyvtárak, 
tudományos szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak. A központi könyvtár egyide
jűleg betölti az egyik csehszlovák adatbázis-központ szerepét valamint a Szlovák Nemzeti 
Bibliográfia automatizált rendszerének üzemeltetőjeként is működik. A rendszer központi 
könyvtára a Szlovák Nemzeti Könyvtár — Matica Slovenska. Az első szakaszban 15 könyv
tár kapcsolódik be a rendszerbe, a további szakaszokban további könyvtárak kapcsolód
nak be a szükséges műszaki eszközökkel való ellátásuktól függően.

Már eddig is jelentős munkákat végeztünk el a rendszer kiépítése érdekében. Csak 
néhány kiemelkedő fontosságú munkát említek meg: a kiválasztott könyvtárakban kérdő
íves felmérést végeztünk; kidolgoztuk a rendszer szervezési és funkcionális modelljét; 
elemeztük a részt vevő könyvtárakban a bekerülő és onnan kiáramló információkat, a 
könyvtárak állományát és a munkafolyamatok jelenlegi helyzetét. A központi könyv
tárban folyik a számítógép üzembehelyezése, és az egyik részt vevő könyvtár az egységes 
programrendszer szerint végzi a feldolgozást. A részt vevő könyvtárak közül négynek van
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saját számítóközpontja. Egyidejűleg folyik a rendszerben alkalmazandó információkereső 
nyelvek komplexumának kidolgozása. A tervezetet 1990-ig kell lezárni.

Az integráció egyik eleme a szlovák könyvtárakban lévő külföldi könyvek immár 
15 éve működő automatizált információs rendszere. E rendszerben részt vesznek az összes 
tudományos könyvtárak és több mint 150 vállalati szakkönyvtár. Az említett könyvtárak
ba beérkező külföldi könyvek leírásait a Szlovák Műszaki Könyvtárban gyűjtik és számító
gépen feldolgozzák. E tevékenység „outputja” a havonként megjelenő jegyzék az újonnan 
beérkezett könyvekről, amely nyolc önálló sorozatból áll. Ennek az adatbázisnak a további 
kihasználása szelektív információkeresés. E szolgálat több mint 700 tematikus profilt 
ölel fel. Az integráció része az az országos, egész Csehszlovákiára kiteijedő számítógépes 
hálózat, amelynek központja a Prágában székelő Tudományos Műszaki és Gazdasági In
formációs Központ (UVTEI) és ahonnan tíz külföldi adatbázissal léphetünk kapcsolatba 
(mint az INSPEC, a CAS, a WDI, stb.). Ezen kívül a könyvtáraknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy közvetlenül Bratislavából vagy Prágából hozzáférjenek további, svájci, francia, 
NSZK-beli és amerikai adatbázis központokhoz.

Ezen kívül hazai adatbázisok is rendelkezésünkre állnak, melyek között integráló 
hatása van a külföldi valutaigényes időszaki kiadványok adatbázisának, amely a korábbi 
hagyományos valutaigényes időszaki kiadványok nyilvántartásának átdolgozásából 
keletkezett.

Előkészületben van a külföldi könyvjellegű kiadványok online hozzáférhető adat
bázisa, amely majd felváltja a külföldi kiadványok jelenlegi, hagyományos nyilvántartását.

Kormányunk az országos tudományos műszaki fejlesztési program keretében egy 
„Informatizálás” című programot is kidolgozott. E program gyakorlatilag az információk 
létrehozásával, feldolgozásával, átadásával valamint alkalmazásával kapcsolatos problémák 
gondolati összefoglalását adja. A program mindenekelőtt az említett fogalmak techno
lógiai oldalára irányul, ideértve a hardvert és a szoftvert egyaránt. E program realizálásá
val csökkenthetnénk Csehszlovákia elmaradását az iparilag fejlett országoktól az infor
matika terén. A program erős hatást gyakorol az egységes könyvtári rendszerre. Most 
készülnek a prognózisok 2010-ig, főleg a könyvtári folyamatok elektronizálásának irá
nyába. A prognózis stratégiai céljai: integrált és ténylegesen együttműködő könyvtári és 
információs rendszert kell létrehozni nemzeti szinten, és meg kell erősíteni szerepét és 
helyét a nemzeti, ossz-állami és nemzetközi információs rendszerek keretében; az eddigi
nél szélesebb keretekben kell megteremteni a feltételeket a könyvtári és a bibliográfiai 
információk rögzítésére a korszerű technika és technológia teljes körű alkalmazásával. 
Ezen belül is elsősorban a számítástechnikát és a telekommunikációs technikát kell 
fejleszteni. sEbbe az összes könyvtárat (beleértve a megyeiket is) be kell vonni; ki kell 
bővíteni az elsődleges információhordozók sorát a nem hagyományos információhordo
zókkal, fokozatosan meg kell teremteni az egységes könyvtári, információs állományt, 
és javítani kell az információkhoz való hozzáférhetőséget, mindenekelőtt a dokumentá
ciós folyamatok tökéletesítésével; biztosítani kell a könyvtári-információs állományok 
komplex védelmét központi tároló raktár létrehozásával, valamint nagy kapacitású 
állományvédelmi berendezések beszerzésével.

Már első látásra világos, hogy igényes célokról, és feladatokról van szó, amelyek 
megvalósítását sok tényező gátolja.
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Legelőször is említenünk kell a könyvtárak anyagi és technikai bázisának elmara
dottságát. Többek között könyvtáraink helyhiányban szenvednek, ami gátolja az új, 
korszerű technika alkalmazását is. Gátló hatása van annak is, hogy könyvtárosaink kikép
zésében komoly hézagok vannak, kevés könyvtáros tudja igazán jól kihasználni a számító- 
gépes technikát. De az sem könnyíti az ügy előbbre vitelét, hogy a könyvtárakat különféle 
minisztériumok irányítják. Valamelyest enyhíti ezt a szlovák kormány 1986. évi határo
zata, amely kimondja, hogy a könyvtárak munkájának egységes irányítására, kerületi 
(megyei) és járási szinten bizottságokat kell létrehozni.

A könyvtárak is résztvevői a gazdasági szerkezet átalakításának. Egyenlőre még egy 
könyvtár se dolgozik az „önálló gazdasági elszámolás” alapján, s így aztán nincs olyan 
széles lehetőségünk a kísérletezésre, mint azoknak a vállalatoknak, amelyek ezen a bázi
son dolgoznak. Ennek ellenére keresni kell az utakat, és az eszközöket ahhoz, hogy könyv
táraink információs szolgálatai és tevékenysége gazdaságosabb legyen az eddiginél.

A BRITISH LIBRARY ŰJ ÉPÜLETÉNEK befejezéséről 1988 novemberében megszüle
tett a döntés; az eredetileg tervezettnél szűkebb anyagi lehetőségek között, 90 millió 
font költséggel készül el a teljes épület; 1993-ban nyitják meg a következő részét, 1996- 
ban pedig az egészet. (BL News, 1988. nov./dec.)

A POSTÁSOK SZTRÁJKJA SEM BÉNÍTOTTA MEG a British Library Dokumentum- 
szolgáltató Központjának a tevékenységét. Az igénylések jelentős része a gépi hálózaton 
keresztül érkezik a Központba, a kért anyagot pedig naponta hajnali 5 órakor teherautók 
vitték szét az ország különböző részeibe. (BL Document Supply News, 1988. dec.)



439

SZEMLE

Improving Communication in the library. Barbara 
CONROY and Barbara SCHINDLER JONES -  Phoenix, 
Ariz.: Oryx Pr., 1986. -  VIII, 195 p.
ISBN 0 89 774 172 2

A kommunikáció javítása a könyvtárban

A mindenekelőtt könyvtárvezetőknek szóló mű a kom
munikáció szervezeti formáit (a kommunikáció csator
náit, szintjeit, az üzenetek továbbításának folyamatát) 
tekinti át. Három fő részre tagalódik: az első rész a 
fogalmakat tisztázza, a második az interperszonális és 
csoportkommunikációhoz szükséges készségeket, fejlesz
tésük módjait taglalja, végül a harmadik részben a könyv
tárosokra a jövő posztindusztriális, információközpontú 
társadalmában váró szerepről esik szó.

A szerzők a szervezeti kommunikációban az emberek tevékenységét emelik ki. A 
kommunikációs rendszer függ az intézmény feladatkörétől, funkcióitól, s az időben változó 
körülményektől, ezért a rugalmasság és alkalmazkodóképesség kulcstényezője egy haté
kony rendszer kifejlesztésének. A szervezeti kommunikációnak tudatosnak, tervszerűnek 
kell lennie. Az információ nem csordogálhat magától, felülről lefelé, a legkisebb ellen
állás irányában, hanem oda kell irányítani, ahol szükség van rá, azokat a helyeket pedig 
lehetőség szerint el kell kerülnie, ahol úgysem tudnák hasznosítani. Nem elég például egy 
sokszorosított levelet szétküldeni, arról is meg kell győződni, hogy a címzettek elolvasták, 
megértették, és annak megfelelően cselekedtek (s ha a vezető hibát követett el, haladék
talanul korrigálni kell, tisztázni kell az esetleges félreértést). A kommunikáció szervezése 
a vezető másra át nem ruházható feladata.

A könyv az alapvető kommunikációelmélet olyan fő vonatkozásait tárgyalja, ame
lyek alkalmazhatók a könyvtárak vüágában, s ehhez egy sor könyvtári helyzetet vizsgál 
meg. A kommunikáció lineáris modelljével szemben (amelynek fő elemei a forrás, a köz
lemény, a csatorna és a címzett) a kibernetikai modellben az ellenőrzésnek, a visszacsa
tolásnak és az interakciónak van fontos szerepe. Az általános rendszerelmélet a kommu
nikáció dinamikus természetét hangsúlyozza. Az információelmélet felvetette a közlemény 
megjósolhatóságának (megfordítva: az eredetiségének), illetve mérhető tartalmának kér
dését. A szervezeti kommunikáció folyamatában a szervezeteket felépítő emberekre kell 
helyezni a hangsúlyt.

A szervezeten belül különféle kommunikációs hálók alakulnak ki, egy nagyobb 
intézményben ezek együttesen alkotják a szervezet kommunikációs rendszerét. Az egyes
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személyek hálózati csomópontokként viselkednek, s minél befolyásosabb valaki, annál 
aktívabb a hálózaton belüli szerepe. A könyv diagramon ábrázolja a kommunikációs 
viszonyok főbb típusait (kör, lánc, kerék, Y-modell, nyitott csatornák — mindegyiket a 
könyvtári részlegek példáján). Ezek egyik szervezetben sem jelentkeznek tisztán, a nagyobb 
kommunikációs részvételt biztosító típusokat az összetettebb célok esetében, a korláto- 
zóbb (merev, centrális) típusokat pedig a rutinfeladatoknál célszerű előnyben részesíteni. 
A könnyen ellenőrizhető formális kapcsolatok (főnök — beosztott, hivatalos bizottságok 
stb.) mellett a különböző ismérvek (közös problémák, szabadidő-tevékenységek stb.) 
alapján, spontán módon szerveződő informális kommunikációt is figyelembe kell venni. 
Az alulról felfelé történő információáramlást nem szabad elhanyagolni, bürokratikusán 
akadályozni. Sajátos kapcsoló szerepet töltenek be a több csoportban is részt vevő szemé
lyek („linking-pins”). A szerzők foglalkoznak a szervezeti séma és a kommunikáció köl
csönhatásával, az információk terjedésének gátjaival (merev eljárási szabályok, „kommu
nikációs túlterhelés”, személyi eltérések, a kommunikációs képességek hiánya, ködö
sítés stb.).

A belső kommunikáció középpontjában az kell álljon, hogy mit akarnak tudni a 
könyvtár dolgozói, illetőleg miről kell tudniuk (pl. a könyvtár felépítéséről, működéséről, 
a helyi könyvtárpolitikáról, saját helyükről a könyvtári üzem egészében). A vezetés ki
felé irányuló kommunikációjának a dolgozóktól beáramló adatokra kell épülnie. Az 
ellenőrzött és gazdaságos kommunikációnak a szelektív információteijesztés (SDI) lehet a 
példája. A belső kommunikáció ki kell teijedjen a könyvtári bizottságok tagjaira, sőt a 
könyvtárhasználókra is. A belső kommunikáció néhány célkitűzése: informálni, informá
ciókat gyűjteni, ösztönözni, rábeszélni, instruálni, értékelni és bírálni, fegyelmezni, 
nevelni, támogatást nyújtani és szervezni. Az informálásnak elengedhetetlen feltétele a 
visszacsatolás; az információgyűjtés módszereit (elbeszélgetés, ankét, közvélemény
kutatás stb.) óvatosan kell használni, tudatában kell lenni az adott módszer buktatóinak 
(pl. a kérdező elvárásaihoz igazodó válaszok adása az interjú során). Az új elgondolásokat 
nem elég megismertetni, azokat el is kell „adni” , eközben alkalmazni lehet a kereskede
lemben már bevált fogásokat. Az instruálásnál és képzésnél is elengedhetetlen a kétirányú 
kommunikáció, csakúgy mint a káderkérdések, s a dolgozóval való egyéni foglalkozás 
más területein. Fontos kérdés a kommunikáció közegének kiválasztása (hírlevél, hirdető- 
tábla, körtelefon stb.) — a lehetőségeket hat oldalon, táblázatos formában részletezi a 
könyv, feltüntetve az egyes típusok előnyeit és hátrányait, hangsúlyozva, hogy a kommu
nikációs forma maga is hordoz üzenetet (ha nem is mindig azt, amit a közlő elképzelt).

A könyvtár külső kommunikációjának egy sor címzettje lehet: tényleges és poten
ciális könyvtárhasználók, egyetemi, iskolai közösségek, vállalatok, más könyvtárak és 
könyvtári hálózatok, adományozók, jótékonysági egyesületek, társadalmi-gazdasági 
testületek, hatóságok, szakmai egyesületek, tanácsadó szakemberek, könyvtárellátó cégek 
stb. A hatékony külső kommunikációnak hatékony belső kommunikáció az előfeltétele. 
Ugyanakkor itt nagyobb a kockázat, hiszen a kapcsolattartás nem folyamatos, az üzenet 
dekódolásában adódó félreértéseket nehezebb tisztázni. A külső kommunikációnak is 
megvannak a maga céljai: párbeszédet folytatni a könyvtár dolgozói és a külső csoportok 
között, „láthatónak” lenni a lakosság előtt, pozitívan alakítani a könyvtárról alkotott
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képet, olvasókat toborozni, hatást gyakorolni az emberekre, kapcsolatokat szervezni és 
fenntartani, és nem utolsó sorban fenntartani és bővíteni a könyvtár pénzügyi támoga
tását. A szerzők ennek a résznek a végén is táblázatban foglalják össze a alkalmazható 
eszközök (hirdetések, sajtóközlemények, plakátok és hirdetőtáblák, kiadványok, sokszo
rosított levelek, összejövetelek, személyre szóló levelek, bemutatók, rendezvények, tele
fonos propaganda és telefonos közvéleménykutatás stb.) előnyeit és hátrányait.

Egy fejezet a könyvtárvezető nézőpontjából tekinti át a szervezeti kommunikáció 
fontosabb problémáit. A hatékony kommunikációs rendszer értékelésének szempontjai 
lehetnek például: a kommunikáció tartalma, a tájékoz tátották köre, a tájékoztatók sze
mélyének helyes megválasztása, a kommunikáció megfelelő időzítése. A hatékonyságot 
időnként ellenőrizni kell (az információk nyomonkövetése, kérdőíves felmérés, külső 
szakértők bevonása, „ötletrohamok” rendezése az észrevételek összegyűjtésére stb.). 
A könyvtárban is ajánlatos alkalmazni az üzleti élet számára kifejlesztett vezetési infor
mációs rendszert (Management Information System; MIS), illetve a számítógépesített 
könyvtárakban az abból továbbfejlesztett „döntéseket támogató rendszert” (Decision 
Support System; DSS), amely aktív, az adminisztratív tevékenységekre koncentrálás he
lyett átfogó, nem a múltbeli történésekkel, hanem a jelennel és a jövővel foglalkozik, s a 
puszta folyamatosság helyett a rugalmas alkalmazkodást állítja a középpontba. A szerve
zeti kommunikáció tipikus akadályozó tényezői lehetnek: a konstruktív légkör hiánya, 
a közlés motiválatlansága, a visszacsatolás elmaradása, illetve nem kellő ösztönzése — még 
a „folyosói pletykákra” is érdemes odafigyelni, mert valóságos problémákra hívhatják 
fel a figyelmet.

A különféle vezetési iskolák és stílusok áttekintése után a könyv a középvezetők 
problémáit, a kockázatvállalás kérdését, a tervezési folyamat buktatóit (a dolgozók érdek
telensége, rugalmatlan tervezés, sokat markolás, hatásköri összeütközések stb.), a munka
feladatok és felelősség továbbadását („lebontását”, ületőleg decentralizálását) tárgyalja, 
sajnálkozik a hagyományos amerikai munkamorál hanyatlásán (az intellektuális tévé
műsorok és az új oktatási módszerek elkényeztették a gyerekeket, akik azután nem 
szívesen vállalják a könyvtárban a monoton munkát). Összefoglalja ezeknek a változó 
elvárásoknak a hatását a könyvtárigazgatóra: megújult és rugalmas vezetési stílusra van 
szükség, nagyobb figyelmet kell szentelni a munkakollektívák, teamek kialakítására, 
lehetőséget kell teremteni a rugalmas munkaidőre, gyakrabban kell a jutalomszabadság 
lehetőségével élni stb. A szervezeti problémák közül hármat emelnek ki a szerzők: a 
munkahelyi légkört, az ellenőrzést, valamint a szervezeti kultúrát, azaz a helyi hagyomá
nyokat, láthatatlan falakat, Íratlan szabályokat (elgondolkodtató egy nagyvállalat példája, 
ahol a nyílt légkörhöz, közös kávézásokhoz szokott dolgozók munkatermelékenysége 
hirtelen lecsökkent, amikor beköltöztek az új irodaház merev válaszfalakkal elhatárolt 
helyiségeibe).

A könyv második részében a hangsúly az interperszonális kommunikációra helye
ződik át: az emberek közötti kapcsolatok összefüggése a kommunikáció mennyiségével 
és minőségével, a másik ember problémájára való konstruktív, a bizalmat fokozó reagálás 
fontossága, a metakommunikációs eszközök jelentősége, a beszélgetés közben szerzett 
információk beépítése a kommunikációba. A szerzők tárgyalják az állásra pályázókkal és
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a referenszkérdést feltevő olvasókkal folytatott irányított és a nem irányított beszélgetés 
problémáját (inteijúrészletekkel illusztrálva), ezek előnyeit és hátrányait ismét táblázatos 
formában foglalják össze. Figyelemre méltó még a konfliktusok szerepével és helyes keze
lésével foglalkozó rész (sok példával), érdekesek a szervezeten belüli befolyásról, a hata
lomról, az érdekegyeztetésről kifejtett gondolatok.

Egy fejezet a gondolkodással, a jelenségek észlelésével, a lényeg feltárásával, a kreatív 
gondolkodással foglalkozik. Megemlíti a két agyfélteke szakosodását: a baloldali a racioná
lis tevékenységeket szervezi (erre van szükség például a katalogizálási szabályok alkalma
zásánál), a jobboldali pedig az intuitív tevékenységet (a könyvtári kiállítások anyagának 
válogatásában inkább erre építünk). Külön tárgyalják a szerzők az egyes kommunikációs 
készségeket: beszédkészség (előadások, könyvismertető séták stb.), íráskészség (beszámo
lók, körlevelek írása, a szerkesztés művészete), a másik emberre való figyelés készsége 
(a lényeg kiemelése, visszakérdezés, speciális figyelemfejlesztő gyakorlatok), olvasás (ki
térve a felolvasásra, a mesedélutánokra is). Leíqák azt a folyamatot, ahogy az íróaszta
lunkon felgyülemlett leveleket, újságokat, jelentéseket átfutjuk, eldöntve, mit érdemes 
azonnal végigolvasni, mit alaposan áttanulmányozni később, s mit lehet rögtön kidobni. 
A nemverbális kommunikációról szólva olyan kérdéseket is tárgyal a könyv, mint hogy 
milyen „üzenetet” közvetít az olvasónak a barátságtalan könyvtárépület, a nehezen nyíló 
ajtók, a semmitmondó tájékoztató feliratok, a kölcsönzőpult előtt kialakuló sorbanállás. 
Fontos a színek helyes megválasztása is (ki gondolná, hogy a narancssárga falaktól az 
olvasók megéheznek?). A szerzők bemutatják a befolyásolás egyik új, komplex meg
közelítését (Neuro-Linguistic Programming; NLP).

Egy fejezet a kiscsoportok keretében zajló kommunikációt (értekezletek, könyv
tári klubok stb.) írják le: hogyan fejlődik ki az emberek csoportba verődéséből a közösség, 
milyen funkciói és jellegzetességei vannak a csoportnak (közös célok, „mi-tudat” , hagyo
mányteremtés, munkamegosztás, a csoport nagysága és tagoltsága közötti egyenes össze
függés stb.). Tárgyalják a csoport vezetőjével szemben támasztható követelményeket, 
a visszacsatolás kérdését, a problémák megoldásának folyamatát (a formális szavazással 
szemben előnyösebbnek tartják — ha lehetőség van rá -  a konszenzus lassú, nyomástól 
mentes kialakítását), összefoglalják a sikertelen viták, álviták okait, az értekezletekre való 
helyes felkészülés lépéseit, a jó csoportközösség jellemzőit.

A könyv harmadik része a változások, átszervezések és a kommunikáció össze
függéseit elemzi. Az átszervezésre fel kell készülni (egyebek közt behatóan elemezve az 
intézmény jelenlegi struktúráját, feladatkörét). A tájékoztatás és a kommunikáció kulcs
szerepet játszik ebben a folyamatban. A könyvtárak előtt álló változások fő trendjeit 
összefoglalva rámutatnak, hogy az információ korába való belépés megnöveli a könyvtá
rak jelentőségét, de ehhez a könyvtárnak is változnia kell: segítenie kell az „információs 
környezetszennyeződés” leküzdésében, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásán kívül 
az értékelésben, minősítésben is előre kell lépnie, az összefoglaló jellegű és index-szolgál
tatásoknak lépést kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A nagyobb dinamizmussal vele
járó fluktuáció gondokat okozhat a káderfejlesztésben. A technikai eszközök nagymér
tékben átformálják a könyvtár kommunikációs csatornáit (elektronikus posta, tele
konferenciák, kábeltévés, videomagnós könyvtárismertetések, reklámtevékenység), miköz
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ben a számítógépesítés felszínre hoz sok addig rejtett munkakapcsolatot, összefüggést 
az egyes részlegek között. Végezetül a szerzők „kommunikációs stratégiát” ajánlanak a 
változásokat elszenvedő könyvtáraknak (a változásokat tervezni kell; a dolgozókat infor
málni, érdekeltté tenni; az átszervezéssel szemben esetleg tapasztalható ellenállást fel kell 
oldani — eközben még a számítógépes játékprogramok kedvcsináló hatásáról sem szabad 
megfeledkezni; az új rendszerre való áttérés megkezdése után a könyvtárhasználók tájé
koztatása is mind fontosabbá válik; a változásokat el nem fogadó dolgozók kilépésével 
keletkező kommunikációs űrt sürgősen ki kell tölteni stb.). Az átszervezési folyamat az 
új viszonyok konszolidálásával, intézményesítésével fejeződik be, ez az új kommuniká
ciós csatornák „bejáratását” is jelenti; új szervezeti és működési szabályzat készül, az új 
munkakörbe kerülő dolgozókat átképzik. Még az átszervezés befejezése előtt ajánlatos 
nekikezdeni a kommunikációs csatornák hatékonyságvizsgálatának.

A mű fő erénye a szervezeti kommunikáció általános ismeretanyagának összefog
lalása. Mint az ismertetésből is látható, a könyvtári életből vett nagyszámú példa inkább 
csak illusztráció. A szerzők láthatóan nem elsősorban a könyvtári munka mindennapos 
problémáira keresnek választ, hanem — betekintést nyújtva a kommunikáció, a vezetés- 
és szervezéselmélet kérdéskörébe — elméleti kereteket kívántak nyújtani a könyvtárak 
vezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozói számára. így a magyar olvasó is elsősorban 
tankönyvként, bevezetésként, tájékozódásként hasznosíthatja. Ez utóbbi téren növeli 
értékét a mintegy 120 tételes bibliográfia (a konkrét hivatkozások a fejezetek végén 
találhatók). Tárgymutató egészíti ki.

MÁNDY Gábor

ÚJ SZERKEZETŰ MÁSOLÓGÉPET használnak a British Library Dokumentumellátó 
Központjában a vaskosabb — és a merev kötésű — könyvekből való másoláshoz. Egyszerű 
az újítás: a tárgylemez a készülék széléig ér, a könyvet tehát nem kell 180°-ban kiterítve 
hasrafektetni, hanem csak az egyik (a másolandó oldalt tartalmazó) felét fektetik az üveg
lapra, a másik fele oldalt lelóg (s a gerince sem kerül a készülék borítólapja alá). így nem 
kell 9Ö°-nál sokkal tágabbra nyitni, tehát nem rongálódik a kötése, a másolat pedig a 
szedéstükör szélén sem torzul el. (BL. Document Supply News, 1988. dec.)
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WATERS, Peter: Procedures for salvage of waterdamaged 
library materials (Library of Congress. — Washington: 
1975. p. 1-30. p.)

Vízkárosodott könyvtári anyagok mentése

Könyvünk célja áttekintést adni azokról az eljárásokról, 
amelyek ismerete a vízkárt szenvedő könyvtári doku
mentumok mentésénél elengedhetetlen. A vész bekövet
kezte után tapasztalt szakértők tanácsát kell kikérnünk 
az optimális mentési menetrend lehető leggyorsabb 
rögzítésére.

Kármegállapítás és mentéstervezés. A vízzel elárasztott 
könyvtári anyagok mentési terve megállapításánál az 

időjárás meghatározó szerepet játszik. Meleg és párás időben a penészedést meggátlandó 
a lehető legsürgősebben kell intézkednünk, míg hidegben több időnk van a szárítási mód
szer megválasztására. Bármi is okozta a vészt (tűzoltás, beázás, csőrepedés, stb.) mindenek
előtt gondoskodnunk kell a bejáratok, a folyosók felszabadításáról, a legértékesebb állo
mány megközelíthetőségéről, az elsőbbségek megjelöléséről.

Még a veszélyeztetett anyagok elvitele előtt és alatt az elöntött helyiség légkörét 
stabilizálni és ellenőrizni kell. A penész ugyanis a páratelt meleg térben 48 órán belül 
megjelenik, sőt az épület szomszédos helyiségeibe is átterjedhet. 48 órán túl a 21° C fölötti 
hőmérsékletű s 70%-os relatív páratartalmú helyiségben tárolt s meggombásodott anyagok 
helyreállítási költsége tetemes többletkiadással jár. Ezért, amint a víz visszavonulóban van 
vagy a szivattyúzás már beindult, mindenképpen a magas hőmérséklet csökkentésére és a 
szellőztetésre kell törekednünk. A vízáztatta anyagok tehát hidegen és szellőztetve tartan
dók stabilizálásukig.

Általánosságban megállapítható, hogy a szorosan egymás mellett álló könyvekbe 
nem hatol be a penész, így ezek a mentésnél későbbre maradhatnak. Hasonlóképpen, 
a nagyon átázott vagy víz alá került anyagokban nem indul meg a gombásodás, csak 
a vízeltávolítás után támadja meg a könyvfedeleket és a sarkokat a penész.

A víz hatása könyvekre és kötetlen anyagokra. Mivel az anyagok vízelnyelő képességét 
koruk, állapotuk és összetételük határozza meg, célszerű előre kalkulálnunk az eltávolí- 
tandó víz mennyiségével és az időtartammal, amelyet a különböző anyagtípusok nagyobb 
károsodás nélkül átvészelni képesek.

Tapasztalati tény, hogy az 1840 előtti könyvek súlya vízzel telítetten 80%-kal nő 
meg. Ilyen könyveknél is a penész a fő veszély, viszont vízbe merülten sokkal hosszabb 
ideig ellenállnak a későbbi korok papírjainál. A modern könyvek eredeti súlyuknak csak 
60%-át szívják fel. Az adatok ismeretében tehát a víztámadta gyűjtemény eredeti súlyából
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kiszámítható az eltávolítandó víz mennyisége és az ahhoz szükségelt technikai berendezés.
Az első 8 óra a legkritikusabb a könyvek számára a fedelek és szöveges blokkok 

más-más nedvszívó képessége miatt. A könyvek korától, anyagától, fontosságától, defor- 
máltságától stb. függően, ilyenkor felbecsülhetetlen előnnyel jár a helyes döntés az el
szállítás menetrendjéről, az esetleges pótolhatóságról, a helyreállítás stb. módjáról. Érde
kességként jegyezzük meg, hogy a mainál sokkal nagyobb műgonddal készült régi 15., 
16. és 17. századi bőrkötésű könyvek lassú szárítással eredményesen helyrehozhatók.

Fagyasztás. A vízsújtotta anyagok stabilizálásának általánosan alkalmazott módja az 
alacsony hőfokon, — 29°C-on való mélyhűtés. Noha előkészítése időbe kerül, viszont a 
restauráló biztos lehet abban, hogy az olvadás után a köteteket a fagyasztás előtti állapo
tukban veheti kezelésbe. A hűtve tárolás költsége viszonylag alacsony és a könyvállomány 
gombásodásának elharapódzását meggátolja. A mélyhűtés magát a spórát nem öli meg, 
csak alvó állapotban tartja, A stabilizálás időnyerés a kár felméréséhez, a mentés meg
szervezéséhez. A fagyasztás stabilizálja a vízben oldódó komponenseket. A kombinált 
hűtve szárítási és vákuumszárítási technikával elérhető a víz szublimálása (a jégnek szilárd 
állapotból a folyékony állapotot elkerülve légnemű halmazállapotba átkerülése) s ezáltal 
a tinták, festékek nem folynak szét, a füstszag eltávozik stb.

A fagyasztásra, a vákuumos és/vagy fagyasztásos szárításra szánt különböző típusú 
dokumentumok más-más csomagolást (viaszos-, szilikonos stb.) igényelnek. Természe
tesen, ha a vízkár kisebb kiterjedésű, akkor a helyreállításhoz háztartási mélyhűtőkészü
lék is elegendő. Egyébként a fagyasztás színhelyére az anyagot lehetőleg hűtőkocsiban 
szállítsuk, s csak nem túl nagy gyűjteménynél elégedhetünk meg szárazjeges megoldással.

A fagyasztás és szárítás befejezésekor lehet újra szemügyre venni mi kerüljön 
további restaurálásra és mi az, ami újra beszerzendő. Ugyanis majd minden esetben a 
pótlás az olcsóbb megoldás.

Ha még fellelhetők penésznyomok a fagyasztott anyagnál, akkor a sterilizálás 
(etilénoxid és C 02 keverék) nem mellőzhető, sőt a teljes biztonság érdekében még egy 
(timol-triklóretilénes) „gombaölő ködös” sterilizálás is ajánlatos. Ideális esetben minden 
vízkárosodott anyag sterilizálandó. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább arra ügyeljünk, 
hogy: a már sterilizált anyag ne keveredjen a sterilizálatlannal; a könyvek szellőztetett, 
légkondicionált környezetbe, szabadon álló polcra kerüljenek vissza, de szigorúan el
választva a többi állománytól; e „rehabilitációs ’ környezetben lévő anyagot naponta figyel
nünk kell, sőt később a kvalifikált konzervátor alapos vizsgálata után — amikor a kötetek a 
helyükre visszakerülnek, a megfigyelést legalább féléven át folytatnunk kell; a „rehabili
tációs” térben a* relatív nedvesség 35—40% legyen, a hőmérséklet ne lépje túl a 19°C-t, 
s ezt az állapotot tartsuk fenn mintegy félévig, de közben fokozatosan igazítsuk e para
métereket a nem károsodott állományrészhez.

Mentést előkészítő teendők: minden hőforrás kikapcsolandó télen, nyáron a hőmérséklet 
légkondicionálással csökkenthető; légáramoltatással, ventillátorokkal küzdeni a nedvesség 
ellen; gondoskodni vízálló, földelt elektromos készülékekről a világításhoz, légszárítás
hoz, szellőztetéshez; tilos elázott dokumentumokat (rajzokat, fotókat stb.) megboly
gatni, továbbá átnedvesedett könyvet kinyitni, lapjait szétválasztani, fedelét eltávolítani. 
Mentési csapat szervezendő a szükséges szakemberekből (könyvtáros, levéltáros, restau
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ráló, mérnök, villanyszerelő, ács, vegyész stb.); akcióterv készítendő; az akcióterv rögzí
tése és a személyzet kioktatása előtt tilos a katasztrófa sújtotta területről bármit elmoz
dítani.

További tudnivalók a kár helyszínén. A kimentésnél adjunk elsőbbséget a könyvtári 
katalógusoknak, lássuk el az elszállítandó csomagokat megfelelő jelzésekkel, készítsünk 
vázlatokat, jegyzeteket a későbbi azonosítás érdekében. A szállítás előkészítéséhez, a cso
magoláshoz, a dobozba rakáshoz kijelölt munkaterületre terítsünk polietilén szőnyeget. 
Eközben gondoskodjunk a légmozgásról, a világításról, a ventillátorokról, szárítóberen
dezésekről. A szállításra előkészített becsomagolt anyag csak néhány napig maradhat 
a helyszínen.

Tisztítás és szárítás fagyasztás nélkül. A nagy szakértelmet megkövetelő eljáráshoz szük
ség van a katasztrófa területtől jól elkülönített szobákra, amelyek tiszták, szárazak, 
egyenletes hőfokúak, légkondicionáltak és légmozgásuk állandó. Az átnedvesedett doku
mentumokat kis egységekbe szétválasztva ebbe a „gyógyító” környezetbe kell áthozni. 
A tisztításhoz hideg folyó víz szolgál. A csukott könyveket vízbe kell mártani, a penész- 
foltakat szivaccsal letörölni. Kerüljük a dörzsölést, a foltokkal, rátapadt törmelékkel 
vágunk a teljes megszáradásig. Ha más lehetőség nincs, akkor a könyvek tiszta, folyó 
vízbe merítve akár két hétig is megvárhatják további kezelésüket.

Az ún. teljes átmosás eljárásról a penésszel, iszappal súlyosan megtámadott könyvek- 
néllehetszó. Felállítanak 6 -8  rozsdamentes (műanyag) anyagból készült 100-150 literes, 
vízzel telt hordót egymás mellé. Mindegyikükhöz gumitömlőkön alulról vizet vezetnek, 
tehát a felső peremen túlcsordulva a vízcsere folytonos. A csukott könyvet egy dolgozó 
az első hordóban a vízbe nyomva szivaccsal óvatosan megmossa, továbbadva a könyvet a 
következő hordókba hasonló műveletre -  az utolsó hordónál a megtisztított könyv még 
egy finom vízsugaras permetező öblítést kap.

Szárítási módszerek, a vízsújtotta dokumentumok rehabilitálására. Természetesen más
más fogásokat kell alkalmazni az ép fedelű könyveknél (timol-impregnált papírok lapok 
közé helyezésével) a puha fedelű könyveknél (karton távolságtartókkal), átnedvesedett 
szegélyű könyveknél (szívópapírral) stb., továbbá megint más fogások lehetnek eredmé
nyesek a különálló, elázott, össze tapadt íveknél, kéziratoknál, rajzoknál (poliészter fel- 
használásával) fényképészeti anyagoknál (csak professzionista berendezéssel).

Érdemes még megjegyezni, hogy a szakértő számára a rehabilitáció folyamatában 
a száradás mértékéről jó támponttul szolgál a többszöri súlymérés. Ha viszonylag csekély 
vízkárosodással van dolgunk, akkor elegendő lehet a teljes száradásig egy légkondicionált 
szoba 25—35%-os relatív páratartalommal és 10—18° C hőmérséklettel. Ennél a hagyomá
nyos eljárásnál a megszáradt könyveket összecsukva vízszintes felületre helyezzük, gondo
san kézzel eredeti alakjukra formáljuk, könnyű súllyal terheljük, s csak amikor tökéletesen 
szárazak akkor helyezzük vissza a polcra.

ZOLTÁN Imre
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Online hozzáférés könyvtári információtárakhoz

A Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom c. refe
rálólap 1987. évi utolsó és 1988. évi első két számában 
31 ismertetést találhatunk az online katalógusokról, 
amelyet a szakirodalom OPAC (Online Public Access 
Catalogue) rövidítéssel illet. Mindez azt bizonyítja, 

hogy a szakma változatlan érdeklődéssel vizsgálja az OPAC jelenét és jövőjét. Az OPAC 
iránti érdeklődés a hetvenes évek végén (a mikroszámítógépek tömeges megjelenésével 
egyidőben) kezdődött és töretlenül tart napjainkban is. Ennek okát abban látjuk, hogy a 
mikroszámítógépekre alapozott OPAC megjelenésével először került a könyvtárak kezébe 
olyan eszköz, amely alapvető könyvtári tevékenységek viszonylag olcsó automatizálását 
teszi lehetővé.

Az ismertetésre kerülő mű az 1984 szeptemberében az angliai Bath konferencia
városban tartott OPAC szimpózionon elhangzott tizenegy előadást tartalmazza. A kötet 
előszavából tudjuk, hogy ez volt az első OPAC problémákat tárgyaló konferencia és fel
tehetőleg ezért a résztvevők a szigorúan szakmai témák mellett szükségesnek érezték, 
hogy az OPAC menedzselési, technikai és pénzügyi kérdéseit is megvizsgálják.

Az első két előadás az angliai mikroszámítógépes rendszerekről ad áttekintést. Pat 
Marison a működő rendszereket elemzi és értékeli. Paul Burton pedig a kisebb adat- 
állományok (különgyűjtemények) kezelésére alkalmas szoftverekről tájékoztat. Burton 
a terminológiai problémák tisztázása után arra a következtetésre jut, hogy az OPAC első
sorban a kisebb könyvtárak cédulakatalógusainak kiváltására alkalmas, azonban a nagyobb 
könyvtáraknak is érdemes foglalkozniuk a témával, mivel ezek speciális feladatok meg
oldására, azaz a különgyűjtemények feltárására igen alkalmasnak bizonyulhatnak.

A következő két előadó (Graham Morris és ВШ Ainsworth) az angliai viszonyok kö
zött érdekes menedzselési kérdéseket vizsgáltak. Mindketten tárgyalják egy-egy rendszer ki
választásának szempontjait a piaci felméréstől a döntéshozatalon keresztül, egészen a 
szerződéskötésig. Mindkét tanulmány, és különösen Bill Ainsworth írása módszertani 
szempontból a hazai szakértő olvasó számára csak érdekes lehet, hiszen a hazai piaci 
döntéseket a hiány és nem a bőséges választék határozza meg.
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Az előző kettőnél nagyobb figyelmet érdemelne Niall Teskey adatbáziskezelő 
rendszerekről és indexelési technikákról szóló előadása, — ha a szerző a megjelölt témá
hoz hű maradna. E helyett a formai és tárgyi katalógusok egymáshoz való viszonyának 
tisztázását és ezek számítógépes fájlokba szervezésének lehetőségeit vizsgálja. Amit pedig 
a hierarchikus és relációs adatmodellezésről mond az nem több egy felszínes vizsgáló
dásnál.

Margaret Beckman előadásában a rendszerek és hálózatok összekapcsolásának 
észak-amerikai tapasztalatait ismerteti. Beckman szerint az USA-ban és Kanadában a 
centralizált adatbázisok helyett a helyi adatbázisok építését és összekapcsolását szor
galmazzák. Ugyanis a központi adatbázisok működtetése rendkívül költséges és a szab
ványok szigorú betartását követeli meg. Beckman ismerteti a kanadai „iNET gateway” 
elnevezésű hálózatot. A hálózatot a kanadai Nemzeti Könyvtár hozta létre 1981-ben.

A hálózat öt különböző könyvtári rendszert és négy egymástól eltérő típusú szá
mítógépet kapcsol össze aNemzeti Könyvtár adatbázisával. A hálózati könyvtárak elektro
nikus postán továbbítják a könyvtárközi kölcsönzési igényeket, továbbá hozzáférnek 
egymás adatbázisához is. A hálózatban az egyszerű bibliográfiai adatcsere mellett egész 
fájlok továbbíthatók egyik könyvtári rendszerből a másikba. Tehát a helyi adatbázisokat 
nem kell duplikálni egy központi adatbázis számára.

A konferencia következő előadója Pauline A. Cochrane, az OPAC-ot mint az 
ideális tárgyi katalógust vizsgálja. Rámutat arra, hogy az OPAC lehetővé teszi az osztá
lyozási jelzetek és a tárgyszavak együttes alkalmazásával történő információkeresést, 
amely így az egyes témákra vonatkozó teljes irodalom megtalálását biztosítja.

Jean Plaister egy nem is távoli jövőképet vázol fel, amikor a könyvtárak OPAC 
(katalógusait) a viewdata kapcsolja össze, és ezeket egy totális információs rendszerbe 
integrálja. Egy ilyen típusú rendszer hazai közművelődési könyvtáraink hálózataiban 
is eredményesen működtethető lenne, azonban postai infrastruktúránk hiányosságai 
miatt ez még várat magára.

Charles R. Hildreth, az OCLC kutatási részlegének munkatársa előadásában az 
OPAC berendezések felhasználóbarát fejlesztésének szorgalmazása mellett az információ- 
kereső parancsnyelv szabványosítását javasolja. A következő előadó Alan Seal az OPAC 
kutatási témáit tekinti át és újabb témákra tesz javaslatot.

A záró előadást Chris beamy tartotta. Leamy az OPAC-nak a könyvtárakra gyako
rolt hatását elemezte. Leamy szerint az OPAC-kal ellátott könyvtárak totális információs 
központok lesznek. A felhasználók otthonról, munkahelyükről lekérdezhetik majd a 
könyvtárak OPAC-jait és ezek segítségével, illetve ezeken keresztül lekérdezhetik a keres
kedelmi adatbázisokat is. (Például olyanokat, mint amelyeket a DIALOG forgalmaz.)

A kötetet érdekes és magyar szakértő olvasó számára is igen értékes függelékek egé
szítik ki. Az első függelék az OPAC forgalmazókról, rendszerekről és felhasználókról 
nyújt tájékoztatást. A második függelék 14 mikroszámítógépes információkereső szoftver 
forgalmazóját sorolja fel. A harmadik függelékben a különböző OPAC rendszerek ismer
tetését találjuk meg, ezek: OKAPI, MicroCAIRS, BLAISE-LINE, PERLINE és BOOK- 
LINE, BLCMP, CLSI РАС/1—2, LIBRARIAN, OCLC LS/2000, URICA.

RÓNAI Tamás



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) 
kéijük 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 terjedelme 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 kéijük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kéijük: 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 kéijük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájárulása 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.

Kéijük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kesztőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőség
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5. Our libraries in the years of resctric- 
tion, is there a way out for public 
libraries? (ARATÓ, Attila)

pp. 359—366.

6. Problems of library policy and 
maintenance in Austrian public lib
raries. (BUCHMÜLLER, Heinz, 
transl.: ZEHERY Miklós)

pp. 433-435.

7. The sensitive present and endan
gered future of special libraries. 
(ZSIDAI, József)

pp. 351—358.
See also 36.

LIBRARY AND DOCUMENTATION 
ASSOCIATIONS DIRECTING BODIES,
ORGANIZATIONS

8. Report on the activity of the National 
Library Council in 1987. (VÁLYI, 
Gábor)

pp. 284—286.

9. On the activity of the Board of Uni
versity Library Directors in 1986— 
1987. (WALLESHAUSEN, Gyula)

pp. 293-295.

10. On the activity of the Board of 
College Library Directors in 1986— 
1987. (OTTOVAY, László)

pp. 296-298.

11. IFLA news. (PAPP, István)

pp. 101-104.

12. The relations of IATUL and its 
Hungarian member libraries. 
(KOVÁTS, Zoltán)

pp. 42-49.

13. The International Association of Law 
Libraries. 1988 conference in Buda
pest. (BALÁZSNÉ VEREDY, 
Katalin)

pp. 413-414.
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14. The Centre for Library Science and 
Methodology in 1987. (SZENTE 
Ferenc)

pp. 287-292.

LIBRARY PROFESSION,
LIBRARY TRAINING,
CONTINUING TRAINING
(for librarians, information specialist and
users)

15. Arts, library, informatics. 
(DARÁNYI, Sándor)

pp. 153—159.

16. Marketing and the role of user 
studies in the library and informa
tion studies curriculum. (WILSON 
Tom)

pp.173—175.

17. Scientific information and the de
partment of librarianship at the 
Bratislava Comenius University. 
(MESSA, Eugen; transl. and summ.: 
TÓTH, Györgyi)

pp. 323-329.

18. Teaching interpersonal skills. 
(USHERWOOD, Bob)

pp. 165—168.

19. User centered library education. 
(USHERWOOD, Bob)

pp. 160—164.

20. Library and information studies as 
a disciplines. (McKEE, Bob)

pp. 149-152.

21. Library user community profiling. 
(REDFERN, Margaret)

pp. 183-185.

22. Library and information studies in 
the United Kingdom. (REDFERN, 
Margaret)

pp. 135-138.

23. A systems approach model of library 
education. (PÁLVÖLGYI, Mihály)

pp. 139-148.

24. Marketing in libraries. (ALFÖLDINÉ 
DÁN, Gabriella—HEGEDŰS, Péter)

pp. 176 182.

25. Reading research, the social context 
and the teaching of human relations. 
(NAGY, Attila)

pp. 169-172.

26. The teaching of online information 
retrieval. (TOKAJI NAGY, Erzsébet- 
DÖMÖTÖR, Lajosné)

pp. 263-267.

27. Coping with change in library edu
cation. (WILSON, Tom)

pp. 127-133.

28. The teaching of literature search in 
the Budapest University of Techno
logy. (FRANK, Róza)

pp. 374-386.

INFORMATION,
INFORMATION SYSTEMS

29. The balance of the 16 years of the 
computerized bibliographic informa
tion service in the field of chemistry. 
(DÖMÖTÖR, Lajosné-EGYHÁZY, 
Tiborné-KOVÁTS, Zoltán)

pp. 25-31.
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MECHANIZATION, AUTOMATION, 
DATATRANSFER

30. Library automation in the Nether
lands: PICA. (Transl. and summ.: 
SZÖLLŐSY, Éva)

pp. 89-100.

See also: 29., 32., 34., 40., 43.

LIBRARY BUILDING AND 
EQUIPMENT

31. Compact shelves on transversal track. 
(URBAN, László)

pp. 32-41.

COOPERATION

See: 30., 32., 52.

CENTRAL SERVICES

32. The union catalogue of periodicals 
in France. (TÓSZEGI, Zsuzsa)

pp. 206—208.

33. The NBLC’s Central Services. 
(DUIJKER, E.)

pp. 74-77.
See also: 52.

NATIONAL LIBRARY

34. The automation of the National 
and University Library of Zagreb. 
(SOFTA, Márta)

pp. 186-192.

HIGHER EDUCATIONAL LIBRARY

36. Efforts for integration in Austrian 
university libraries. 
(BAUMGARTNER, F.; transl.: 
RUBNER, Júlia)

pp. 299-305.

37; The investigation and preservation of 
university traditions. (VÉGH,
Ferenc)

pp. 415-421.

38. The past, present and future of our 
library. (LEBOVITS, Imre)

pp. 12-24.

39. Visit to some Dutch university lib
raries. (LÉCESNÉ MESTERHÁZY- 
NAGY, Márta)

pp. 78—88.
See also: 9., 10.

PUBLIC LIBRARY

40. New plans of the Dutch public library 
policy. (ELDERNIK, С. M.; transl. 
and summ.: SZÖLLŐSY, Éva)

pp. 68—70.

41. Public libraries for free and/or for 
fee. (KISS, Jenő)

pp. 209-211.

42. Public libraries in the Republic of 
Cuba. (Transl. and summ.: MOHOR, 
Jenő)

pp. 212—215.

35. Historical facts and common know
ledge or what was founded by Ferenc 
Széchényi? (SOMKUTI, Gabriella)

pp. 268-272.

43. Online systems in public libraries. 
(SCHOOTS, P. J. Th.; transl. and 
summ.: SZÖLLŐSY, Éva)

See also: 4., 5., 6.
pp. 71-73.
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SCHOOL LIBRARY AND
CHILDREN LIBRARY

44. Current trends in the educational 
functions of the children’s library. 
(BIALKOWSKA, Barbara; transl.: 
RÁCZ, Ágnes)

pp. 316-322.

RESEARCH AND SPECIAL LIBRARY

45. On the member libraries of the net
work of the Hungarian Academy of 
Sciences. (MOKÁNYNÉ NAGY, 
Katalin)

pp. 406-412.

46. The role of ecclesiastical libraries in 
contemporary Hungarian people’s 
education with special respects to the 
libraries of the calvinist church. 
(SZABÓ, György)

pp. 255—262.
See also: 7., 51.

CATALOGUING, CLASSIFICATION

47. Flexible musical classification 
scheme. Suggestion for the extension 
of the codes of the scheme: 
(ERDÉLYI, Frigyesné)

pp. 50—67.

READING RESEARCH OF
READING AND DEMANDS

48. Young people in France and reading. 
(LŐRINCZ, Judit)

pp. 197-205.

49. An attem pt for modelling the inte
rests o f readers. (BARCZI Zsuzsa)

pp. 387-405.

50. Characteristic of the relation of 
would-be teachers to reading and 
the library in the 1980s. (SUPPNÉ 
TARNAY, Györgyi)

pp. 273-283.
See also: 21., 25.

COLLECTION, ACQUISITION,
BOOK PURCHASING,
STORAGE LIBRARY

51. Collection building in the scientific 
libraries of Austria. (DOSOUDIL, 
Ilse; transl.: RUBNER, Júlia)

pp. 312-315.

52. Some current issues of the exchange 
of publications in Hungarian libraries. 
(MARÓT, Miklós)

pp. 367-373.

53. Swets & Zeitlinger — a bridge bet
ween publishers and libraries.
(BEIN, Anne; transl.: RUBNER, 
Júlia)

pp, 306-311.

CONFERENCES, CONGRESSES

See: 13.

REVIEWS

54. Art libraries journal. The journal of 
ait librarians, (publ. by Art Libraries 
Society vol. L (1969). — London: 
ARLIS/UK, 1969. (Rev.: TÓSZEGI 
Zsuzsa)

pp. 330—334.

55. Aspects of African librarianship. 
A collection of writings. (Ed. by 
Michael Wise. London; New York:
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Mansell, 1985. -  VIII, 326 p.)
(Rev.: MARTON, János)

pp. 107-109.

56. CSAPODI, Csaba-TÓTH, A ndrás- 
VÉRTESY, Miklós: Magyar Könyv- 61. 
tártörténet. Hungarian library history. 
(Budapest: Gondolat, 1987. — 529 p.)
(Rév.: GYŐRI, Erzsébet)

pp. 105-106.

57. Improving communication in the lib
rary. (Barbara CONROY and Barbara 
SCHINDLER JONES. -  Phoenix,
Ariz.: Oryx Pr., 1986. -  VIII, 195 p. ’ 
(Rev.: MÁNDY, Gábor)

pp. 439-443 .

58. Magyarországi időszaki kiadványok 
kulcscím—ISSN jegyzéke.
ISSN  index o f  Hungarian periodi
cals. (National Széchényi Library 63. 
Hungarian National Centre of ISDS; 
ed. Szilvássy Zoltánné. — Bp.: OSZK,
1986. -  567 p.) (Rev.: FUTALA 
Tibor)

pp. 216-217.

59. Online public access to library files.
(Ed. by Janet KINSELLA. — Oxford; 
Elsevier International Bulletins, 1985. 64.
202. (Rev.: RÓNAI Tamás)

p p .  447-448.

60. Thesaurus construction. A practical 
manuel. (Jean Aitchison, Alan Gilch

rist; Aslib. -  2. ed. -  London: Aslib, 
1987. -  173.. p. (Rev.: ORBÁN 
Éva)

pp. 335-336.

VAN RIJSBERGEN, C. J.: Informá
ció visszakeresés. Information ret
rieval. (National Széchényi Library 
Centre for Library Science and 
Methodology, Budapest, Múzsák, 
1987. -  187 p.) (Rev.: ROBOZ 
Péter)

pp. 221-223.

VÁSÁRHELYI Pál: Mikroszámítógé
pek az információs munkában. Micro
computers in information. (Bp.: 
OMIKK, 1986. -  175 p.) (Rév. 
SEBESTYÉN György)

pp. 110-111.

VÉRTESY Miklós: Könyvtárosok
kislexikona. Pocket lexicon fo r  lib
rarians. (National Széchényi Library 
Centre for Library Science and 
Methodology, Bp.: Múzsák, 1987. 
-  249. p.) (Rev. SONNEVEND 
Péter)

pp. 218-220.

WATERS, Peter: Procedures for sal
vage of water-damaged library mate
rials. Library of Congress. -  Washing
ton: LC, 1975. -  IV, 30 p.: ill. (Rev.: 
ZOLTÁN Imre)

pp. 444—446.
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A U T H O R  S IN D E X

ALFÖLDINÉ DÁN Gabriella p. 176. 
ARATÓ Attila p. 359.
BALÁZSNÉ VEREDY Katalin p. 000. 
BARCZI Zsuzsa p. 387. 
BAUMGARTNER, Ferdinand p. 299. 
BEIN, Anne p. 306.
BIAZKOWSKA, Barbara p. 316. 
BROOME, E. M. p. 422. 
BUCHMÜLLER, Heinrich p. 433. 
DARÁNYI Sándor p. 153. 
DOSOUDIL, Ilse p. 312.
DÖMÖTÖR Lajosné p. 25. p. 263. 
DUIJKER, E. p. 74.
EGYHÁZY Tiborné p. 25. 
ELDERINK, С. M. pi 68.
ERDÉLYI Frigyesné p. 50.
FRANK Róza p. 374.
FUTALA Tibor p. 216.
GYŐRI Erzsébet 105. p.
HEGEDŰS Péter p. 176.
KISS Jenő p. 209.
KOVÁTS Zoltán p. 25. p. 42. 
KRAMÁROVA, Alzbeta p. 436. 
LEBOVITS Imre p. 12.
LÉCESNÉ
MESTERHÁZY-NAGY Márta p. 78. 
LŐRINCZ Judit p. 197.
MÁNDY Gábor p. 439.
MARÓT Miklós p. 367.
MARTON János p. 107.
McKEEj Bob p. 149.
MESSA, Eugen p. 323.

MOHORJenő p. 212.
MOKÁNYNÉ NAGY Katalin p. 406. 
NAGY Attila p. 169.
PÁLVÖLGYI Mihály p. 139.
PAPP István p. 101.
RÁCZ Ágnes p. 316.
REDFERN, Margaret p. 135. p. 183. 
ROBOZ Péter p. 221.
RÓNAI Tamás p. 447.
RUBNER Júlia p. 299. p. 306. p. 312. 
SCHOOTS, P. J. Th. p. 71. 
SEBESTYÉN György p. 110.
SOFTA, Márta p. 186.
SOMKUTI Gabriella p. 268. 
SONNEVEND Péter p. 218.
SUPPNÉ TARNAY Györgyi p. 273. 
SZABÓ György p. 255.
SZENTE Ferenc p. 287.
SZÖLLŐSY Éva p. 68. p. 71. p. 89. 
TOKAJI NAGY Erzsébet p. 263. 
TÓSZEGI Zsuzsa p. 206. p. 330. 
TÓTH Györgyi p. 323.
URBÁN László p. 32.
USHERWOOD, Bob p. 160. p. 165. 
VÁLYI Gábor p. 284.
VÉGH Ferenc p.415.
VINKLER Péter p. 237. 
WALLESHAUSEN Gyula p. 293. 
WILSON, Tom p. 127. p. 173. 
ZEHERY Miklós p. 433.
ZOLTÁN Imre p. 444.
ZSIDAI József p. 351.
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AART
ADBS
AIBM
ALP

ALS
ASLIB
ARLIS/NA
AUBID
BDTF
BIS
BME
BMEKK
BNBMARC
CAS7
CCI
CCL
CCN
CD-ROM
CIMCIM
CLSI
CNAA
CNRS
COM
DSS
EFME
ELTE
ELTE ВТК
ETO
EURONET
ÉMGT
ÉTI
ÉTK
FSZEK
FZO
GLIS
HLISA
IALL
IATUL
ICOM
IF LA
ILTAM
IMP
INFA
INRP
INSPEC
IPIK
ISBD/A
ISBD/CF
ISBD/CM
ISBD/M
ISBD/PM

Australian Art Index
Association francaise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises 
Association Internationale des Bibliotheques Musicales
Advancement of Librarianship — a könyvtárügy előmozdítása a harmadik világban, 
IFLA-program 
Autamated Library System
Association of Special Libraries and Information Bureaux, Nagy-Britannia
Art Libraries Society of North America
Automatisch Bibliotheek Informatie System Delft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely
Bibliotecno Informacijski Sustav, Jugoszlávia
Budapesti Műszaki Egyetem
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
British National Bibliography Machine Readable Cataloging
Chemical Abstracts Service, USA
Centre de Création Industrielle
Common Command Language
Catalogue'Colie ctif National informálisé des publications en serie 
Compact disk read-only memory
Comité International des Musées et Collections dTnstruments de Musique
Computer Library Services Inc., USA
Council for National Academic Awards
Center National de la Recherche Scientifique, Franciaország
Computer Output on Microform
Decision Support System
Erdészeti és Faipari Műszáki Egyetem, Sopron
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest 
Egyetemes Tizedes Osztályozás
European Information Network for Science and Technology
Építésügyi Műszaki és Gazdasági Tájékoztató
Építéstudományi Intézet, Budapest
Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Flexibilis Zenei Osztályozás
Geac Library Information System
Hungarian Library and Information Science Abstracts
International Association of Law Libraries
International Association of Technological University Libraries
International Council of Museums
International Federation of Library Associations
Institut de Litterature et de Techniques Artistiques de Masse, Franciaország
International MARC-Program
Institut de la Formation des Adultes, Franciaország
Institut National de Recherches Pedagogiques, Franciaország
Information service in Physics, Electrotechnology and Control
Ipari Informatikai Központ, Budapest
International standard bibliographic description. Antiquarian
International standard bibliographic description. Computer file
International standard bibliographic description. Cartographic Material
^International standard bibliographic description. Monographs
International standard bibliographic description Printed Music



ISBD/S
ISDS
ISO
ISSN.
KDSZ
KMK
KÖNYVÉRT

KWIC
LCMARC
USA
LISC
MAKSZAB
MARC—UBCIM
MIS
MKE
MKKEKK
MM
MSZMP KB
MTAK
MTA KFKI
MTA KKKI
MTESZ
MTI
NBLC
NIMIGÜSZI
NME
NPA
OCLC
OMFB
OMIKK
OKT
OMK
OPAC
OPC
OTKA
OSZK KMK

ÖIBF

ÖNB
РАС
PICA
PRECIS
SCI
SDI
SOTE
SUNIST

SZKSZSZ
SZMT
SZOT

International standard bibliographic description. Serials 
International Serials Data System 
International Organization for Standaidization 
International standard serial number
Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom. Referáló lap (OSZK KMK) 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ (OSZK)
Könyvértékesítő Vállalat (TÉKA Könyvértékesítő Könyvtárellátó és Könyv
kiadó Vállalat)
Key word in context 
Library of Congress MARC
Library and Information Science Abstract, Nagy-Britannia
Library and Information Services Council
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (OSZK KMK)
Universal Bibliographic Control International MARC
Management Information System
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára, Budapest
Művelődési Minisztérium, Budapest
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézet, Budapest
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest
Magyar Távirati Iroda, Budapest
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, Hollandia
Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, Budapest
Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
Nemzeti Periodika Adatbázis
Online Computer Library Center, USA
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest
Országos Könyvtárügyi Tanács
Országos Műszaki Könyvtár (OMIKK), Budapest
Online Public Access Catalogue
Online Public Catalogue
Országos Tudományos Kutatási Alap (MTA)
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 
Budapest
Österreichische Institute für Bibliotheksforschung, Dokumentations- und Infor
mationswesen
österreichische Nationalbibliothek
Public Access Catalogue
Project for Integrated Catalogue Automation
Preserved Context Indexing System (British Library)
Science Citation Index
Selective dissemination of information
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
Serveur Universitaire National puor ^Information Scientifique et Technique, 
Franciaország
Számítógépes Kémiai Szakirodalomfigyelő Szolgálat (VVEKK)
Szakszervezetek Megyei Tanácsa 
Szakszervezetek Országos Tanácsa



SZTAKI
TMI
то
U AP

UBC
UBCIM
UDT
UNIMARC
UNDP
UNESCO
UNISIST
UVTEI
VELBI

VKM
VÖB
VVEKK
ZJNB

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA), Budapest 
Tudományos Műszaki Információ 
Tizedes Osztályozás
Universal Availability of Publications -  a kiadványok egyetemes hozzáférhetősége 
IFLA-program
Universal Bibliographic Control 
Universal bibliographic control international MARC 
Universal Dataflow and Telecommunications 
Universal Marc
United Nations Development Programme (ENSZ)
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (ENSZ)
United Nations Information System in Science and Technology 
Ustredi Vedeckych Technickych a Ekonomickych Informaci, Csehszlovákia 
Vengerskaa literatura po bibliotekovedeniu i informatike; Referativnyj Sbornik. 
(OSZK KMK)
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 
Vereinigung Österreichischer Bibliothkare, Ausztria 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára 
Zajednica jugoszlovenstih nacionalnih bibliotéka, Jugoszlávia
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