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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-



A kiadványcsere néhány időszerű kérdése a magyar könyvtárakban 369

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.


