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prepared and a list of new acquisitions can be printed as well. [pp. 151 — 171]
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SZENTE Ferenc: Bibliothekspolitische Grübeleien. — Dem Land bevorstehende grossangelegte 
gesellschaftlich-wirtschaftliche Umwandlung wirkt notwendigerweise auf die Bibliotheken aus. Die 
durchfürhrung der Reforme bringt einen grösseren Informationshunger mit sich und es ist sehr wichtig, 
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Bibliotheken ausbauen. Im Zeichen der Zukunftsvorbereitung soll die Bibliothekarausbildung 
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Organe aufnehmen. Die ungarische Nationalbibliothek wird eine Basis der ostmitteleurpäischen 
Forschungsarbeit, inbegriffen auch die Erforschung der Nationalitäten und der nationalen 
Minderheiten. Das Schreiben ermisst auch die Möglickkeit für ein gemeinsames 
Wirtschaftsunternehmender Bibliotheken. [S. 121—127]

DIENES László: Zentralisation auf dem Gebiet des Bibliothekswesens.- Anlässlich des 
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über den Verlauf des Personalbestands, über die Bedingungen an Materiellen und Mitteln, über die 
Zurückweichen und Aufschwünge. Sie geben ein detailliertes Bild über die inhaltlichen, methodischen 
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Primärziel war, einen computerisierten Bücherkatalog für eine Bibliothek von etwa 24000 Bänden 
herauszubilden. Der Artikel legt die Herausbildung des Bücherkatalogs von den Anfangsschritten über 
die Ausarbeitunstätigkeit bis zur funktionierenden Datenbasis, der Durchführung des Suchens, d. h. bis
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Könyvtárpolitikai töprengések
A kívülről irányítás tündöklése és bukása

Szente Ferenc

Ha szabad egyáltalában használni azt a fogalmat, hogy könyvtárpolitika, akkor 
erre leginkább az jogosít fel bennünket, hogy a háború utáni könyvtárszervezési 
munkában a hazai és nemzetközi polgári liberális demokrácia törekvéseinek 
szellemében a hálózati elvet, tehát a rendszerként kiépített össztársadalmi könyvtári 
szolgálatot tűzték célul elődeink, ami kétségtelenül politikailag értékelhető, 
meghatározó érvényű döntés volt, amelyet Leninnek a modern könyvtárról vallott 
nézetei legitimáltak. A kitérők, a stagnálási időszakok ellenére ennek a célnak a 
helyessége nem vált vita tárgyává. Nézetkülönbségek a célkövetés módszertanában, 
vagy még inkább a lépések fontossági sorrendjének megállapítása körül alakultak ki 
könyvtárügyünk négy évtizedes közelmúltjában. A módszertani és sorrendi kérdések 
tipikusan a napi politika szellemében kaptak választ. Ebben leli magyarázatát a nagy 
tradíciójú egyetemi könyvtárak és más — köztük — egyházi, tudományos 
közgyűjteménnyekkel szemben megnyilvánuló egykori gyanakvás, amely szélsőséges 
esetekben csonkító, pusztító intézkedésekben is jelentkezett, és a könyvtári rendszer 
építéséből gyakorlatilag kiutasította a meglévő történeti gyűjteményeket. Tudvalévő, 
hogy az egyetemi könyvtárak mellett a régi városi könyvtárak, a híres középiskolák 
gyűjteményei alkothatták volna az új könyvtári rendszer gerincét, amelyre épülhetett 
volna a modernizációs program egy politikailag tagozódott, demokratikus 
társadalom érdekei szerint. Az egyesületi, olvasóköri "fiókkönyvtárak" áttételével a 
legkisebb közösségekig közvetíthette volna szolgáltatásait. Ehelyett a szétvert 
gyűjtemények romjaiból és a szigorú ideológia ellenőrzése alá került könyvkiadás 
termékeiből a nulla pontról indult az a centralizált közkönyvtári szervezet, amelyet 
ország, megye, járás irányítási szintek hierarchiája tett hasonlatossá a párt és 
államirányítás épületéhez. Ez a zárt forma önálló életet élt és bár minden 
állásfoglalás deklarálta a könyvtárügy egységét (rendszerszerűségét), a rendszerré 
válás útjában elháríthatatlan akadályként tornyosult az ágazati (főhatósági) 
hovatartozás kettős kötődése vagy megoldatlansága, illetve a döntéshozók 
inkompetenciája. Emiatt nem lehetett érvényesíteni az egyébként máig aktuálisnak 
tekinthető könyvtári alapjogszabályokat, emiatt lógnak ki a rendszerből és esnek ki a 
tárca látószögéből egyaránt a felsőoktatási intézmények könyvtárai és a tudományos 
szakgyűjtemények nagyobbik részét képező iparági szakkönyvtárak a mindennapi 
gyakorlatban. A legfontosabb könyvtárak és könyvtárcsoportok legalább öt különféle 
főhatósághoz, országos irányító szervhez tartoznak, ami rendszeres tárcaközi
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konzultációt igényelne az elvszerű kooperáció érdekében. Ezt egy önálló 
szakosztályvezető képes lenne ellátni minimális eszközigénnyel, de kellő 
felhatalmazással. Ehelyett időtlen idők óta a könyvtárügy egy-egy nagyobb 
vegyesprofilú főosztályba van betagosítva, előbb a népművelésibe, ahol a 
kultúrházaktól nem látszottak a könyvtárak, újabban a közgyűjteményibe, ahol a 
gyűjtemény szón kívül semmi közös dolog nem köti össze a levéltáros, múzeológus, 
könyvtáros társaságot, hacsak nem a főosztályvezető karizmatikus személyisége. 
Lassan a helye is elvész a könyvtári szakosztálynak a Szalay utcában, az emberei már 
eltűntek rég. Volna lehetőség az általános könyvtárpolitikai megújulásra, de ehhez 
vagy a meglévő jogszabályokat kell betartatni, vagy új szabályozást kell bevezetni, 
amely a támogatás eszközével befolyásolja a kívánatos mozgásokat. Ehhez is, ahhoz 
is kell az a koordináló erő, amely szakmailag elkötelezett.

A könyvtár elismertség! kilátásai

Föltételezve, hogy hazánkban a kilencvenes évek a társadalmi-gazdasági 
megújulás időszaka lesz, ennek követelményeként tételezzük az általános szellemi 
pezsdülést, a bekapcsolódást az európai fejlődés főáramába, a felzárkózási 
szándékot a demokrácia és a humán eszméi szerint berendezkedett országok 
csoportjához.

A szellemi és erkölcsi megújulás látszik annak a biztos erőforrásnak, amelyből 
nemzeti megmaradásunk, gazdasági stabilizálódásunk és nemzetközi felérté
kelődésünk reménysége táplálkozik.

A szellemi és erkölcsi megújulás remélhetőleg (vagy törvényszerűen) humán 
értékek, a tudomány, a művészet, a filozófia és a vallás iránti érdeklődés nagyarányú 
növekedésével jár együtt, melyben mind az alkotó, mind a közvetítő értelmiségnek 
biztos információs háttérre, tápláló forrásra lesz szüksége. Ez a forrás a könyvtár tág 
értelemben; vagyis a könyvtárak rendszere, amely átszövi az egész társadalmi életet, 
jelen van a lakóközösségekben, a termelőegységekben, a kutatóhelyeken, az 
iskolarendszer valamennyi fokozatában, továbbá a szociális és egészségügyi 
gondozó-gyógyító intézményekben, valamint a hadsereg és a büntetésvégrehajtó 
intézetekben is. A könyvtár a forrása annak az információs és tömegkommunikációs 
tevékenységnek is, amelyet gyakran versenytársként, ellenfélként tüntetnek föl 
egyesek az olvasással, a könyvtárhasználattal szemben.

A forráshasználat iránti érdeklődés várhatólag az országos tudományos 
könyvtárakban, az egyetemi és más felsőoktatási gyűjteményekben, valamint a 
megyei és városi könyvtárakban jelentkezik a legélénkebben. A kereslet várhatólag a 
tudományos és a szakirodalom mellett a mindennapi élet közhasznú olvasmányaira 
és a közéleti-politikai tartalmú kiadványokra irányul. Az értelmiség és a diákifjúság 
mellett növekvő mértékben jelennek majd meg a politikában és a gazdasági 
vállalkozások körében érdekelt csoportok aktív könyvtárhasználóként.

A lakóhelyi környezetben — a növekvő közéleti aktivitás nyomán talán falun is 
— növekszik a célorientált társaságok, olvasókörök, kulturális egyesületek száma.
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Ezek reményeink szerint — jórészt népfőiskolákhoz, iskolákkal együttműködő 
könyvtárakhoz és könyvtárakhoz kapcsolódnak majd. Az Olvasókörök Országos 
Szövetségének néhány év múltán több ezer világi és vallási tagszervezete lehet.

Nagymértékben megnövekszik a lehetőség a nemzetközi könyvtárközi kapcso
latok és szolgáltatások hagyományos és elektronikus úton való bővítésére. Ez az 
Európa ház fölépítésében való részvétel könyvtári szempontból renkívül ígéretes 
hazánk számára is. Ez a lehetőség nemcsak az átvétel oldaláról, hanem az átadás, a 
magyar kultúra népszerűsítése oldaláról is biztató kilátásokkal kecsegtet.

Az európai ház reménysége

Számunkra rendkívül értékes minden nyitási lehetőség Nyugat-Európa felé, 
hiszen a társadalmi-gazdasági talpraállás nagyban függ attól a szellemi megújulástól, 
amely egyebek mellett az elvek és eszmék szabad áramlásán, az információkhoz való 
egyetemleges hozzáférésen alapszik. A könyvtári érdekeknek több olyan területe 
kínálkozik, mely jó nemzetközi kapcsolatokat és együttműködést kíván.

■ A tudományos, művészeti és irodalmi dokumentumok kiadóktól való közvetlen 
beszerzése. (A nemzeti könyvtárhoz és esetleg néhány kijelölt szakági könyvtárhoz 
telepítendő az a deviza mennyiség, amely az ún. nem lakossági célokat szolgáló 
importra adott. Ezzel közel kétszeresére növelhető a pénz vásárlóereje, mert 
egyrészt kiiktatódnak a közvetítők, másrészt megkapható az európai nagy kiadóknál 
szokásos gyűjteményi kedvezmény is.)

■ Racionálisan fejleszthető a szakmai és a szakma határterületét jelentő 
irodalom cseréje, föltéve, hogy föladjuk gátlásainkat és publikációkkal közvetlenül is 
bekapcsolódunk a könyvtárügy nemzetközi életébe. Ennek ellentétele: nemzetközi 
szaktekintélyek rendszeres meghívása és megszólaltatása a hazai szaksajtóban. 
Különösen a könyvészeti, könyv- és könyvtártörténeti, valamint a könyvtár
szociológiai tárgykörökben mutatkoznak megragadható lehetőségek. A 
könyvtárosképzés, továbbképzés oktató és demonstrációs segédleteinek cseréje 
nemzetközi és kétoldalú megállapodások tárgya lehet.

■ Közös rendezvények, konferenciák, szemináriumok kiállítással, videóval, 
filmbemutatóval élénkítve, közérdekű témakörökben, mint pl. a Könyvtár és 
tudomány; Könyvtár és politika stb. közelebb hozhatják a világot. Lehetőséget kell 
adni arra, hogy intézményközi rendezvények (pl. Miskolc-Hannover műszaki 
felsőoktatás ügyben, Vas megye-Burgerland közművelődési ügyben) élénkítsék a 
szakmai kapcsolatokat. Ne tekintsük az egyesület privilégiumának se a nemzetközi 
képviseletet, se a nemzetközi rendezvényeket.

■ Szolid lehetőség ígérkezik a nemzetközi vállalkozásokra, pl. állományvédelmi 
ügyben (mikrofilmezési, restaurálási akciók) vagy a könyvritkaságok reprint 
kiadásában.

■ Vannak hagyományai, de további lehetőségei is a közös kutatásoknak 
könyvtárszervezési, automatizálási, könyvtárpedagógiai, szociológiai, építési stb. 
témakörökben. Itt is az intézményközi kooperáció látszik járható útnak, föltéve, hogy
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az érintettek és érdekeltek megismerhetik egymást. Témajavaslatokat lehetne 
kétoldalúan, vagy többoldalúan felkínálni fontos partnereknek.

■ Személycserék és más szakmai utak alapítványokkal és más támogatókkal való 
előmozdítása. Ebben sokat segíthetnének a nemzetközi egyházi és pártközi 
kapcsolatok is, amelyet Európa szerte kihasználnak, főként ifjúsági és szociális 
összefüggésű témák esetén.

A gyűjtemények információs értékének megőrzése

A műveltség és az informálódás eszközeihez állampolgári jogon való 
hozzáférés a demokrácia alapkövetelménye. Az állami és a tanácsi könyvtárak 
körében, valamint az iskolarendszer összes fokozatában költségvetésből kell 
biztosítani a jogszabályilag körvonalazott gyűjtőköri fejlődés követelményeit, 
összhangban a nemzeti és a nemzetközi dokumentumterméssel. Az infláció hatását 
évről évre ellensúlyozni kell. Figyelembe kell venni a költségvetésnek, hogy a fontos 
információk egyre inkább megjelennek audio, audió-vizuális és számítógépes 
hordozókon, amelyeknek szintén a könyvtár a természetes gyűjtőhelye. A nagy 
tudományos könyvtárak állományvédelmi kötészeti, restauráló és mikrofilmezési 
tevékenysége pótolhatatlan értékeket ment meg; erre mindenkor figyelemmel kell 
lenni.

Rendszerfejlesztési feladatok

A hazai könyvtárügy, mint elvi rendszer már az 1956-os tvr. óta létezik, ezt 
tovább árnyalta az 1976-os tvr. és a végrehajtási rendeletek. Gyakorlati rendszerré 
főként irányítási zavarok és a környezeti infrastruktúra miatt nem válhatott. Ezek 
közül a hírközlést, az elektronikus vonalhálózat hiányosságát külön is ki kell emelni. 
Az elkövetkező esztendőkben kiépülni látszik az országos információs infrastruktúra, 
amelyhez a könyvtári rendszer sokoldalú információs adatbázisként kínálattal 
kapcsolódhat és közvetítő szolgálatot láthat el a nagy nemzetközi adatközpontok 
irányában is. Ezért fontos az OTKA program kiteljesítése oly módon, hogy az MTA- 
SZTAKI-Akadémiai Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, valamint az OMIKK, 
mint részben már meglévő, illetve rövidesen elkészülő első lépcső után, vagy inkább 
vele szinkronban fejlődjenek ki azok a kisgépes könyvtári állomások, amelyek a 
szolgáltatásokat országosan hozzáférhetővé teszik mindenekelőtt a felsőoktatási 
könyvtárakban, valamint a megyei és nagy városi könyvtárakban.

Könyvtárépítési sürgősségek

A szerény gazdasági kilátások közepette se tekinthetünk el attól, hogy néhány 
nyomasztó elhelyezési gondtól megszabaduljunk. Ezek közül kimagaslik az ELTE 
Központi Könyvtárának elhúzódó rekonstrukciója és a TTK könyvtár székházának 
megépítése. Súlyos adósság a főváros és a "százezres városok" központi 
könyvtárépületének hiánya: Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár, Szolnok mellett



Könyvtárpolitikai töprengések 125

Győrt is ide sorolhatjuk. Nyomasztó a helyzet Egerben és Szekszárdon is. Tíz 
esztendeje napirenden van egy korszerű országos tároló könyvtár kifejlesztése 
Törökbálinton az OSZK tulajdonában, amely jelentős megtakarítást eredményez 
majd a ritkán és időszakosan igényelt dokumentumok közvetítésével. Gondolni kell 
arra, hogy a Várban a Palota pincerendszerében tervezési állapotig jusson el a 
nemzeti könyvtár raktárbővítésének ügye.

Szakképzési, továbbképzési követelmények

A könyvtárosképzés rendszerét az összes körülmény mérlegelésével felül kell 
vizsgáim és egy szervesen egymásba épülő, lépcsős képzési rendszert célszerű 
megvalósítani. Az erre vonatkozó keretek jórészt a felsőoktatási reformban 
várhatóan kialakulnak.

A jelenlegi úgynevezett "könyvtárkezelői képzést", amely az ötletszerűen 
szerveződő tanfolyamok tömegével inkább elfedi, mint megoldani segíti a 
középszintű szakképzés gondját, át kell alakítani. Helyette célszerű létrehozni az 
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja mellett 
egy érettségire alapozó könyvtáros szakiskolát, amely az arra alkalmas 
nagykönyvtárakban működő kihelyezett tagozataival alkotna képzési hálózatot. A 
tanárképző főiskolákon — Szombathelyen, Nyíregyházán — főszakként, tanári 
szakpárosítással — jó mederben folyik a gyakorlati orientáltságú felsőfokú könyvtári 
szakemberek képzése.

Az egyetemeken — ELTE, KLTE — célszerűnek látszik a jelenlegi, csak 
tanárszakkal párosított képzés helyett, a választható bölcsész-könyvtáros, nyelvész- 
könytáros stb. megoldás bevezetése. Ha nyitott egyetemi rendszerben tervezhetünk, 
akkor a szükséges kollokviumok és szigorlatok birtokában bárki könyvtári 
államvizsgára bocsájtható. A kiegészítő szakképzést az egyetemek kihelyezett 
tagozatain célszerű megoldani. A kihelyezett tagozatok kintüntetett fogadóhelyei az 
országos nagykönyvtárak s az egyetemi könyvtárak lehetnek, ahol az oktatói kar a 
munkafolyamatok révén természetes módon adva van. E tagozatokon (oktató 
műhelyekben) a nem szakirányú egyetemi diplomával könyvtárban dolgozók 
szerezhetnek jogosítványt az államvizsgára bocsájtáshoz. A főiskolákon végzett 
könyvtáros levelező úton az egyetemen szerezhetne kiegészítő képesítést a megfelelő 
disszertáció alapján. Egyetemi kiegészítő tagozatot kísérletileg először az OSZK-ban 
célszerű indítani a belső szükségletre alapozva, az erre való előkészületi munkálatok 
eredményesen haladnak a KLTE bölcsészkari tanácsával egyetértésben.

Könyvtárbarát társadalmat

Végezetül, de nyomatékkai kell szólni az ún. használói képzésről. Valamennyi 
iskolatípusban (azt mondhatjuk, hogy szinte az óvodáktól) meg kell teremteni a 
feltételeket az információgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás készségének 
kifejlesztéséhez, hogy a felnövekvő nemzedékek az önálló tanulás, ismeretszerzés,
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kutatás legfontosabb eszközének, a könyvtárhasználati ismereteknek a birtokába 
jussanak. Különösen nagy hangsúlyt kell tenni erre a feladatra a pedagógusképző 
intézményekben, de mielőbb meg kell teremteni a feltételeit a szakirányú 
felsőoktatás egészében. Ennek a közérdekű képzésnek a természetes segítői az 
oktatási — felsőoktatási intézményi — könyvtárak munkatársai lehetnek.

A technikai fejlődés reménye

Az utóbbi évtizedekben megindult lassú fejlődést a technikai korszerűsödésben 
nem lesz nehéz fönntartani, de mindenáron fönn kell tartani. Az országos, a 
felsőoktatási, a megyei és városi könyvtárakban (ez nem több, mint kettőszázötven 
egység) biztosítandó a másológépek, mikrofilm és mikrokártya olvasókészülék, a 
hálózatba kapcsolódást biztosító elektronikus technika (személyi számítógép, 
telefax) működtetése. Gondoskodni kell arról, hogy a berendezés, a használati 
tárgyak és célbútorok együttese kulturált környezeti feltételeket teremtsen a 
könyvtárban való munkálkodáshoz.

A tudományos kutatás szerves beillesztése

A nagyobb könyvtárak eddig is főbb feladataik közé sorolták a tudományos 
kutatói tevékenység szolgálatát, és meghatározott területeken ilyen munka végzését 
is. Számolni kell azzal, hogy a könyvtárak nem csupán hagyományos funkcióikat 
teljesítik a megváltozott körülmények között. A technikai lehetőségek már 
megkezdődött és remélhetőleg bekövetkező további bővülése, valamint 
meghatározott oktatási feladatoknak a jelenleginél jóval tudatosabb vállalása a 
fentiekben vázoltak szerint, a középfokú, illetve a könyvtári-informatikai és a 
könyvtártípusnak megfelelő posztgraduális képzés terén, önmagában is változtat a 
tudományos könyvtárak tradicionális tevékenységén. Ezen belül is megkülönböz
tetett szerep vár a nemzeti könyvtárra, amely — részben az épülő országos kutatási
fejlesztési információs infrastruktúra egyik bázis intézményeként, részben pedig a 
képzési elképzelések megvalósulásával párhuzamosan — képes tágabb kereteket 
adni a csírájukban már ma is létező, forrás-orientált tudományos kutatói 
tevékenységnek. E lehetőségek kiaknázására figyelmet kell fordítani, mivel egy 
közgyűjteményi, informatikai és társadalomtudományi kutatóközpont kialakítása a 
meglevő erőforrások koncentrálásához, jobb kihasználásához — így további 
fejlesztési célú eszközök létrejöttéhez — vezetne, s ugyanakkor olyan koncepcionális 
feladatok megoldásához is hozzásegítene, mint forráskezelés-kutatás-kiadás ciklus 
elemeinek, illetve a kutatás és az oktatás egymáshoz való közelítése. A tudományos 
tevékenység kibontakoztatása semmiképpen se veszélyeztetheti a közgyűjteményi 
funkciók ellátását, hiszen éppen azok talaján, azokkal szerves egységben kell, hogy 
fejlődjék, s a tudományos kutatói tevékenység szükséges előfeltétele e funkciók 
maradéktalan teljesítése.
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A belülről irányítás anatómiája

A könyvtári rendszer a valódi munkamegosztás és szolgáltatási érdekvonalak 
alapján piaci elvek szerint is irányítható. Az ebben rejlő tartalékok az ár-bér reform 
kibontakozásával szabadíthatok föl — magyarán: szolgáltatást legyen érdemes is 
kínálni, ne becsület és dicsőség dolga legyen csak; továbbá, legyen érdemes inkább 
megvenni, mint megfusizni.

A könyvtárak rokonság-érzékeny intézmények: az azonos rendűek szívesen 
alkotnak szakmai és gazdasági jellegű érdekközösségeket. Az említett jellegzetesség 
készen kínál egy önigazgatási konstrukciót, amely az azonos rendű intézmények 
testületéiből és ezek választott képviselőinek testületéből két lépcsőben 
összefoghatja a könyvtárügyi managementeket.

Ennek a szervezeti elemei gyakorlatilag régóta készen állnak az ún. igazgatói 
tanácsok és az Országos Könyvtárügyi Tanács formájában. Minthogy azonban 
jogszabály szerint ezek tanácskozó testületek voltak, tevékenységük végterméke a 
tanácsadás volt a miniszternek, a demokratizmust szolgálták ugyan, de a 
demokráciához nem fértek hozzá.

Ha már most ezek a testületek társadalmi érdekű szakmai javaslataikat a 
gazdasági eszközök és források ismeretében tehetik, létrejöhet az áhított, valódi 
érdekegyeztetés, a döntés a prioritásokról, vagyis a mikor, mit, hogyan kérdéseiről. 
A többi egy "könyvtári alap" című bankszámla és egy számszaki felügyelő bizottság 
kérdése.

Az országos könyvtári önigazgatási renszer központi irodája, információs és 
továbbképzési bázisaként tekintsék adottnak "Könyvtárügyi Intézet" néven, vagy mai 
nevén a Könyvtártudományi és Módszertani Központot.

És ha alakítanánk egy Rt.-t?

A reprint kiadások sikere, a könyvtári melléküzemek, kötészetek, nyomdák, 
mikrofilm és restauráló műhelyek szabad (?) kapacitásának eredményes hasznosítási 
tapasztalatai, a dokumentumforgalmazás virágzó üzleti tevékenységként megismert 
eredményei, a bútorok és eszközök kiskereskedelmi közvetítése, megannyi csábítás 
az üzletelésre. Alacsony címletű részvények kibocsájtásával a könyvtárosok ezreit 
tehetnénk vállalkozóként érdekeltté a sikeres fejlesztések, eladható szolgáltatások 
ügyében.

Szervező közgazdászok, bankosok óvatosan bíztatnak: a részletek rejthetnek 
buktatókat, de az egész ígéretesnek látszik.



A százéves Dienes László 
/1889-1953/

Kiss Jenő

Az itt következő tanulmányt egy 22 éves fiatalember írta, nyolc évtizeddel 
ezelőtt. A budapesti Városi Nyilvános Könyvtár kezdő munkatársának dolgozata 
arról tanúskodik, hogy szerzője egyformán ismeri a hazai könyvtári állapotokat és a 
szakma nemzetközi állását és hogy egyaránt felkészült könyvtárosságból és 
nyelvismeret dolgában. A tanulmány máig érvényes elveket fogalmaz meg a 
nagyvárosok könyvtári ellátási rendszeréről. Hol vannak ma az ilyen kész kezdő 
könyvtárosok, sóhajtanak fel napjaink igazgatói.

Dienes László — ez a szép reményekre jogosító fiatalember — pedig 25 évesen 
a központi könyvtár nyilvános szolgálatának vezetője, 26 évesen a fiókhálózat főnöke 
és 30 éves mikor először lesz igazgatója a főváros könyvtárának. Hol bíznak ma ilyen 
bátran a fiatalokban, mondhatnák erre mai ifjú pályatársaink.

Az idén márciusban volt százéves Dienes László pályája sok tanulsággal szolgál 
napjainknak is. Bár személyében nehezen választható el a könyvtárostól a tudós 
közgazdász, az irodalmár és a kritikus, a folyóiratszerkesztő és a politikus — és ő 
mindezekben kiemelkedőt alkotott — a Könyvtári Figyelő, tanulmánya újraközlésével 
szakmánk kiemelkedő képviselőjére emlékezik és emlékeztet.

Dienes László neve és munkássága részben a századelőhöz, a szabó ervini 
könyvtári forradalomhoz, majd a Tanácsköztársasághoz, részben pedig az ötvenes 
évek könyvtárügyéhez kötődik. Személyében eleven kapcsolat teremtődött a 
könyvtárügy e két szocialista kísérlete között. Nem véletlen tehát, hogy az általa 
képviselt helyes elvek, korszerű, világszínvonalú elképzelések a szocialista könyvtár
politika és könyvtári gyakorlat egyedül üdvözítő megoldásaivá, merev elveivé, 
nemegyszer dogmáivá kanonizáltattak. Pedig éppen a legjobb, legelőremutatóbb 
gondolatai nem érvényesültek a gyakorlatban, nem valósultak meg sem az ötvenes 
években, sem azóta. Ő maga pedig könyvtárvezetői, könyvtárpolitikusi tevékeny
ségében a sematikus megoldások, a dogmatikus értelmezés ellen lépett fel, 
nemegyszer szembe kerülve a hivatalos felfogással. Személye és életműve mutatja, 
hogy az ötvenes évek magyar könyvtárügyének alapos elemzése, reális értékelése 
bonyolult összefüggések tisztázását teszi szükségessé.

Amiképpen egyoldalú túlzás volt annakidején szocialistának kiáltani ki minden 
korszerű, jobbító szándékú javaslatát (és nemcsak Dienes Lászlóéit), ugyanolyan 
téves, ellenkező irányú túlzás, önmagunkat szegényítő eljárás lenne most meg 
korszerűtlennek minősíteni mindent, amit Dienes László 1919-ben vagy 1951-ben
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javasolt. Dienes meggyőződéses kommunista értelmiségi és jól képzett, nemzetközi 
látókörű és tapasztalt könyvtáros volt. Napjainkban, amikor hazánkban, 
társadalmunkban egy idejétmúlt, megmerevedett társadalmi és politikai 
intézményrendszer gyökeres reformja van napirenden, a könyvtárügy rég időszerű 
megújítása nem nélkülözheti Dienes László gondolatait sem.

C E N T R A L IZ Á C IÓ  A  K Ö N Y V T Á R Ü G Y  T E R É N .*

A  legmesszebb menő következményekkel bíró kérdések egyike a könyv
tárügy terén, hogy elfogadjuk-e a könyvtárak szervezésében a centrali
záció elvét alapelv gyanánt vagy nem. Az egész nem egyéb, mint cél
szerűségi kérdés, annak kérdése, melyik felel meg jobban a nyilvános 
könyvtár céljának: a centralizált, központi szervezet vagy a decentralizált, 
apró könyvtárak halmaza. «A legjobb könyveket a lehető legtöbb olvasó
nak a legolcsóbb úton» nyújtani — mint az amerikaiak kifejezik a nyil
vános közkönyvtár feladatát — úgy látszik első tekintetre, legjobban egy
mástól távol eső s a város alkalmas pontjain elhelyezett könyvtárakkal 
lehet, melyekbe a legjobb könyveket felhalmoztuk s jó olvasótermekkel 
nagy számú olvasónak hozzáférhetővé tettük. S tényleg, ha nagyon sok 
pénzzel rendelkezünk, a legjobb megoldás sok, nagy könyvtár felállítása, 
melyek mind meg tudnak felelni a hozzájuk fűzött várakozásoknak. Ez 
esetben fogunk építeni sok, hogy úgy mondjuk a központit könyvtárt, 
melyben minden korú s minden társadalmi rétegből való olvasó meg fogja 
találni azt a könyvet, melyre épen szüksége van. De ha pénzforrásunk, 
melyből a könyvtárra áldozhatunk, nem kimeríthetetlen, hanem, mint 
rendesen, nagyon is határolt, úgy nézetünk szerint, sokkal jobban meg
felelhetünk a közkönyvtártól kívánt feladatoknak egy központi nagy 
könyvtár s vele szoros összefüggésben és csereviszonyban lévő, a nagy
város különböző, megfelelő pontjain elhelyezett fiókkönyvtárak szerve
zése által. 11

A centralizált szervezet előnyei elsősorban anyagiak. A könyvtár sem 
vonható ki ama, a mai korban erősen érzett tapasztalat alól, hogy 
rint a nagy üzem olcsóbb, ‘mint a kis üzem s az előbbi hivatva van 
elnyomni és helyettesíteni az utóbbit. Az elnyomás és helyettesítés itt 
sem jelenti egy szükséglet megsemmisítését, mint nem jelenti azt a gaz
dasági élet terén sem, hanem egy régen meglévő, talán fejlődött s töké-

Megjelent a Népművelés 1911. 6. évf. 1—6. sz. 84—89. p.
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letesedett szükséglet eddigi, de többé meg nem felelő kielégítési mód
jának egy újabb s jobb kielégítési móddal való felcserélését. Eldobunk 
egy régi, a mai igényeknek többé meg nem felelő eszközt, hogy szaba
dabban használhassunk egy, a mai fejlettebb értelmünkkel s megnövekedett 
tudásunkkal kigondolt s céljának jobban megfelelő eszközt. Ez történik 
állandóan a gazdasági élet egész terén, változásokat okozva folytonosan 
s szükségképen romokat hagyva maga után, melyek ugyan fájdalmasak 
[ehetnek, melyeket azonban sajnálni nem szabad, mivel a fejlődésnek elkerül
hetetlen föltételei. S ha ugyanaz történik az intézmények életében, mi, 
magyarok, még abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy nem kell 
romokat eltakarítanunk s elsiratnunk, hanem már kifejlesztett és kipróbált 
s sokszor jónak bizonjmlt eszméket készen vehetünk át az amerikaiaktól, 
mikor könyvtárügyünket szervezni akarjuk s azokat igényeinkhez alkal
mazva ugyanolyan fáradsággal s anyagi áldozattal tökéletesebbel alkot
hatunk, mint alkothatnánk ama tapasztalatok felhasználása nélkül. Z  Z  

S az amerikai közkönyvtárak szép eredményei, melyekre itt nem  
szükséges bővebben kitérnünk, erősen igazolják, hogy a centralizált szer
vezet, melynek előnyei elméletileg oly világosak, a gyakorlati életben is 
Szépen megállja helyét. Z  Z

Eme nagy anyagi előnyök legelseje az, mely a könyvtár központi 
szervezéséből közvetlenül és közvetve folyik. Mindenekelőtt kevesebb 
anyagi áldozatba kerül egy központi hivatalnoki szervezet fenntartása, 
úgy a személyzet kisebb száma, mint a szükségelt hely és eszközök 
csekélyebb volta miatt, mint egy decentralizált, szétszórt, sok helyiségei 
igénylő s a felügyeletet megnehezítő szervezet. Ha csak a könyvek 
számát vesszük s minden egyébtől el is tekintünk, kevesebbe kerül 
100,000 kötet könyvnek egységes elhelyezése és rendben tartása, mint 
talán 5— 6 helyen szétszórt, apró könyvtárakká felszeletelt elrendezése, 
mely. sokkal több embernek munkáját fogja igénybe venni, anélkül, 
hogy az eredmény minőségben ezáltal nyerne. Nem nyerni, de bizonyára 
veszítni fog. S hogy a nagy üzem a könyvtárak esetében is mennyire 
leszállítja a termelési költségeket, szépen mutatja azt az össze
hasonlítás két rokon intézmény, a bécsi Zentralbibliothek és a Budapesti 
Könyvtáregyesület között. A bécsi Zentralbibliothek 1908-ban köz
pontjában és 23 fiókjában 358,000 kötetével 2.000,000 kötetnyi forgalmat 
csinált. A Budapesti Könyvtáregyesület ugyanakkor központja és hat 
fiókja útján 30,000 kötetet 38,500 esetben forgatott meg. Ugyanazon évben 
a Zentralbibliothek összes kiadásai 168,000 koronát tettek ki, a könyvtár- 
egyesületéi 6,300 koronát. Került tehát a forgalom egy esete Bécsben
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$'4 fillérbe, Budapesten 16*3 fillérbe, tehát csaknem a kétszeresébe. De 
még sokkal szemléltetöbb néhány amerikai példa. Grand Rapids (Sze
gednél kisebb amerikai város) könyvtárában (és 15 fiókjában) a kötetek 
száma csak iV3-szor több, a kiadások összege csak 8-szor nagyobb, az 
alkalmazottak száma 47'2-szer több, a forgalom mégis 43-szor akkora, 
mint Budapesten. S míg Budapesten 1908-ban egy-egy könyvnek olva
sása vagy kölcsönadása 431 fillérjébe került a városnak, Grand Rapids 
polgárai ugyanazt 78 fillérért kapták, vagyis 5J/2-szer olcsóbb áron. 
Brooklynban a forgalom 3 millió és néhány százezer kötet, itt egy-egy 
használatra már csak 52 fillér esik; New Yorkban a forgalom 5 7 * millió,, 
tehát a használat még olcsóbb, 47 fillér esetenként, vagyis 9Vő-szor 
kevesebb, mint Budapesten. Ezen adatok eléggé bizonyítják, hogy a 
nagy üzem a szellemi termelés terén is gazdaságosabb, mint a kicsL 

De hiszen minden statisztikai adat nélkül azonnal nyilvánvaló, hogy  
olcsóbb egy nagy könyvtárat építeni, mint 5— 6 kicsit, melyek befogadó 
képessége a nagyéval felérjen, olcsóbb a könyvek kezelését, katalógizá- 
lását, kiadását egyöntetűen, egy helyen s a koordináció miatt kisebb 
számú hivatalnokkal végeztetni, mint egymástól független, munkameg
osztásba be nem helyezhető s így kellőkép nem is alkalmas hivatalnoko
kat alkalmazni. 1 1

A  közvetlen anyagi nyereség csak az egyik. A másik néha talán még 
lényegesebb nyereség, mely a központi szervezetből folyik, a könyvek 
bevásárlásának egyöntetűségében áll. Ha egy nagy városban van több 
egymástól független könyvtár, ezek mindegyike saját külön tervezete 
vagy szeszélye szerint fog vásárolni könyveket s így igen valószínű, hogy  
részben ugyanazon könyveket fogják megvenni. Annál is inkább, mint
hogy az igények részben azonosak s minthogy vannak elsőrendű kereslet 
tárgyát képező általános érdekű munkák, melyeket beszerezni mindegyik 
könyvtár [kötelességének fogja tartani. Ez a teljes anarkia a könyv- 
vásárlás terén, melyet a mi budapesti könyvtárainknál csak a történelmi 
hagyományok által kijelölt területelhatárolás enyhít némiképen, igen 
nagy pénzpocsékolásra vezet, melynek nagyságáról úgy győződhetnénk 
meg, ha összevetnénk a budapesti könyvtárak anyagi forrását és könyv- 
szolgáltatását egy ugyanilyen anyagi forrással bíró, p. o. amerikai egysé
gesen igazgatott közkönyvtár könyvszolgáltatási képességével. De ennek  
pontos megállapítására szükségünk volna statisztikai adatokra abban a 
tekintetben, hogy mennyiben egyezik a budapesti könyvtárak könyv
anyaga, hogy így eldönthetnénk, ugyanolyan kiadással mennyivel több 
különböző könyvet tud szolgáltatni a centralizált szervezetű amerikai 
közkönyvtár a budapesti anarkia állapotában boldog könyvtáraknál. Z  I
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Zimmer dortmundi könyvtáros a Volksbildungsarchiv-ban* igen erős 
szavakkal kél ki ez anarkia ellen s a leghatározottabban követeli a köny- 
tárak egységes vezetését: Z  Z

«Alapítanak könyvtárakat és szanaszét rendeznek be olvasótermeket 
és nagy könyvtárak fiókjait, városi, magán- és alapítványi pénzekből 
általában mégsem dolgoznak úgy, ahogy ezt mindenekelőtt a gazdasági, 
elvek megkívánnák. Miért tűrnek egyes városok az iskoláknál még mindig 
tantestületi könyvtárakat ? Miért van a városi hatóság egyes ágainak 
külön könyvtára ? Vagy miért áll némely városban egy úgynevezett tudo
mányos könyvtár mellett még külön városi könyvtár és még külön nép
könyvtár? Es aztán az egyesületek könyvtárpolitikája! Van az ipar
egyesületnek könyvtára, a közművelődési egyletnek könyvtára, a keres
kedelmi testületnek, a tanítóegyesületnek, a lelkészegyesületnek, a zene
egyletnek és a nőegyletnek és így tovább. Ipari vidékeken nagy gyárak 
és cégek is fenntartanak külön szakkönyvtárakat és egyes nagy szakszer
vezetek is nagy összegeket adnak ki könyvtárakra ; egész jól megfigyel
hetjük, hogy mihelyt némely kis egyesület erősebben áll a lábán, már 
könyvtárat szervez a tagjainak, legyenek azok még oly kicsinyek. Ide 
kell beékelni a modern reformot. Az legyen a cél, hogy a könyvállo
mányok az egyes városokban centralizál tassanak, hogy egy helyről és 
módon mindegyik hozzáférhető legyen. Sőt odáig kell menni, hogy egy 
város egyik nyilvános könyvtárában se szerezzenek be könyvet, mielőtt 
a központ értesítve nincs, mielőtt bizonyosnémű helybenhagyást vagy 
véleményt a könyvtár nem kapott.» Z  Z

Ha elfogadjuk ez álláspontot, már anélkül is, hogy a , könyvtárakat 
adminisztrative is egyesítettük volna, igen sokat megtakarítottunk. Nem  
fogjuk a különböző könyvtárakban csaknem ugyanazon anyagot találni 
s ha más könyvet akarunk, azt a választ kapni, hogy az nem tartozik a 
könyvtár keretébe, ha van minden nagyobb, városban egy központi szerv, 
melynek hivatásául tétetik az összes könyvtárak anyagát ismerni és koor
dinálni, a megszerzendő könyvanyagot közöttük felosztani s így lehetővé 
tenni, hogy ugyanazon erőfeszítéssel sokkal nagyobb eredményt mutat
hassanak fel. A könyvvásárlás e központi szervezése és koordinációja 
azonban teljesen talán csak a könyvtárak teljes adminisztratív egysége 
esetében lehetséges. Mivel bizonytalan az, vájjon egymástól független s 
más-más pénzforrásból táplálkozó könyvtárak, melyeknek mindig meg
vannak a maguk külön érdekeik s speciális rendeltetésük, hajlandók 
lesznek-e magukat*alávetni egy föléjük állított, külső s a könyvtár éle
tében legfontosabb dolgokról rendelkező hatalomnak. Ez is kérdéses s 

* Bd. i. H. 2/3. 1910. (433—24.)
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vele összefügg még sok más egyéb, melyek a könyvtár használhatósá
gára nem kevésbé fontosak. Mert igen megkönnyítheti vagy lehetetlenné 
teheti eg}7 város könyvanyagának tényleges használatát, hogy hasonló 
rendszerű, egységes katalógusban kell-e keresnem könyvem után vagy 
pedig 8— io  különböző beosztású, önkényesen választott s teljesen helyi 
igényekhez alkalmazkodó katalógus-rendszert kell megtanulnom, melyektől 
kívánni sem lehet, hogy ellent ne mondjanak egymásnak, valamint, 
hogy hány különböző helyen fogom megtalálni e katalógusokat s a nap
nak mily különböző óráiban juthatok hozzájuk. Vagyis egyszóval, igen 
fontos, hogy a katalógus épúgy, mint a könyvtárak elhelyezésé és 
hozzáférhetésük ideje rendszeresen legyen megállapítva a könyveket 
keresők lehető kényelmére. Z  Z

Ez pedig a legjobban kétségtelenül egy város könyvtárainak központi 
szervezése által valósítható meg, melyet előkészíthet vagy melyhez hozzá
járulhat még a városban lévő egyéb könyvtárakkal való kooperáció. 
A közkönyvtár ily felfogása szerint van a nagyváros egyik centrumában 
egy nagy központi könyvtár — a reference library, mint Amerikában 
nevezik — s amely ugyanakkor, midőn a legnagyobb könyvraktár, egyúttal 
a város különböző arra alkalmas pontjain elhelyezett s a helyi szükség
leteknek megfelelően felszerelt fiókok és könyvkölcsönző állomások köz
ponti irányító szerve is. Ez utóbbiak tulajdonképen nem egyebek, mint 
az egyetlen könyvtár nyúlványai, melyek által az az olvasók nagyobb 
számát kielégítheti s a népesség mélyebb rétegeibe behatolhat. Hogy a 
rendelkezésre álló pénzösszeg a lehető legcélszerűbben használtassák fel, 
a központi vezetőség felosztja a tudományok és az irodalom egész terü
letét a központ és fiókok között. E tervezet szerint fogják azután 
ezek magukat specializálni, anélkül azonban, hogy ezáltal általános
könyvtár jellegüket elveszítenék, minthogy folytonos összeköttetésben 
maradnak a központtal, mely anyagukat felfrissíti és k iszélesít; valamint 
a központ a fiókokkal s a fiókok egymás között állandó csereviszonyban 
vannak s bármelyik könyvtár olvasója az összes többi könyvtár anyagát 
használhatja. Ily módon egy nagy és az irodalom minden ágában jól fel
szerelt könyvtárt fog élvezni a város bármely részén lakó polgár anélkül, 
hogy nagy utakat kellene fennie vagy sokat kellene könyvtárára kiadnia.

S bogy ez mennyire nemcsak elméletben szép, hanem gyakorlatilag 
is kivihető, arra szép példákkal szolgálnak különösen az amerikaiak, de 
még közelebb már a németek is. így  p. о. a berlini városi könyvtár a 
28 berlini népkönyvtár és a 13 nyilvános olvasóterem központja. A városi 
könyvtár, mint a népkönyvtárak központja, felülvizsgálta ezek állományát,
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az elavult könyveket kiselejtezte és időszerűekkel pótolta. A városi könyv
tár könyvei a legközelebbi népkönyvtárban a legnagyobb könnyűséggel 
megrendelhetők s ennek útján 24 órán belül megszerezhetők. Az ame
rikai könyvtárak nagyságára és szétágazására pedig szolgáljon jellemzésül 
e néhány adat: New York könyvtárának, melynek évi forgalma 5.400,000 
kötetre megy, van 36 fiókja és 651 kikölcsönző állomása, a Chicago 
Public Librarynek van 14 fiókja és 83 kikölcsönző állomása, évi forgalma 
1.600,000 kötet. Boston könyvtárának van 32 fiókja és 24 könyvkölcsönző 
állomása, évi forgalma 1.509,000 kötetre megy. Az amerikaiak, amint 
látjuk, sikeresen megvalósították alapéi vüket: centralizálnak, hogy
decentralizálhassanak.
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A Könyvtári Figyelő először az 1982-ben Szilvássy Zoltánná 
tollából megjelent cikkben adott hírt az NPA-ról, illetve 
akkor még csak a tervekről. (Külföldi Folyóiratok Központi 
Katalógusa. 28(1982)6.sz. 621-632.p.) Később a News from 
ISDS című lapban, ugyancsak Szilvássyné írt egy összefoglaló 
beszámolót az NPA helyzetéről (The Hungarian National 
Serials Data Base (NPA): an automated system in the 
National Széchényi Library, Budapest. 13 No. 1986.) Az itt 
következő írás a fenti két előzménnyel együtt ad teljes képet e 
fontos központi szolgáltatás fejlődéséről. (A szerk.)

A Nemzeti Periodika Adatbázis eredményei — tervek a továbbfejlesztésre

Berke Barnabásné — Tószegi Zsuzsanna

1984-ben a Könyvtári figyelő1, 1985-ben a Könyvtáros2 hasábjain jelent meg 
beszámoló arról, hogy az Országos Széchényi Könyvtár megkezdte a Külföldi 
Folyóiratok Központi Katalógusában (KFKK) regisztrált kurrens időszaki 
kiadványok és a könyvtárak által évenként bejelentett állomány gyarapodási 
adatainak számítógépes feldolgozását Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) néven.

Négy év kemény és kitartó munkájára volt szükség ahhoz, hogy az első 
kézzelfogható eredményeket a könyvtáros társadalom és a kutató-fejlesztő 
szakemberek elé bocsáthassuk. Létrehoztunk az adatbázisból egy online 
lekérdezésre alkalmas adatállományt és nyomdába adtuk a régóta hiányolt 
lelőhelyjegyzék (Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban. 5. köt. 
1985/86.) kéziratát, remélve, hogy a köteteket ez évben kézbe is vehetik a 
felhasználók.

Cikkünkben beszámolunk a négy év erőfeszítéseiről, az adatbázis építéséről, a 
munka körülményeiről, a gátló tényezőkről, majd az előrelendülést hozó 
támogatásokról, a könyvtári együttműködésről, végül az eredményekről és további 
terveinkről.

Mi az NPA?

Az adatbázis a 7/1985.(IV.26.) MM számú rendelet3 alapján a hazai 
könyvtárak által a KFKK-hoz bejelentett külföldi időszaki kiadványok5 bibliográfiai 
és állományi adatait tartalmazza az 1981-től 1986-ig terjedő időszakra, 
összekapcsolva a lelőhely-könyvtárak kódjaival és adataival. Az NPA a KSH 
Infologic vgm által kifejlesztett programrendszerrel épül 1984 tavaszától a KSH 
Számítóközpontjában a mindenkori IBM gépeken, 1986-tól egy IBM 4361-es 
számítógépen. A MARK-IV fájlkezelő rendszeren alapuló programrendszer három 
önálló és ezekhez kapcsolódó, a különböző outputok szerkesztését elősegítő
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adatállományokat (modulokat) kezel, Az outputokban a kapcsolódó adatok együttes, 
szerkesztett formában történő megjelenítése több modul összefüggő működtetésével 
történik. Ennek során lehetőség van a tárolt adatok különböző szempontok szerinti 
szelekciójára, rendezésére, az outputok automatikus előállítására (pl. sornyomtatott 
állomány-visszaigazolások, adatbázis-listák, különböző jegyzékek, lelőhelyjegyzék 
kézirat előállítására alkalmas floppy lemezek, hibás rekordok javítására alkalmas 
floppy lemezek, ún. floppy visszák, mágnesszalag készítésére.) (Ld. az 1. sz. ábrát.)

A bejelentett kiadványok és állományok könyvtári feldolgozása a hatályos 
bibliográfiai szabványok6 előírásainak és az NPA-ra kidolgozott belső 
szabályzatoknak7 megfelelően történik a KFKK NPA szerkesztőségében, ugyanitt 
rögzítik IBM kompatibilis személyi számítógépek segítségével floppy lemezekre az 
adatokat; ez a számítógépes feldolgozás inputja. A kötegelt (batch) feldolgozásokra 
ún. felújítási ciklusokban kerül sor a számítóközpontban. (Ld. a 2. sz. ábrát.)

Az NPA-ban tárolt adatok több forrásból származnak:
— a bejelentő könyvtárak által közölt adatok,
— az Időszaki Kiadványok Nemzetközi Regisztrációs Rendszerétől (International 

serials Data System = ISDS) a magyar időszaki kiadványok bejelentéseiért 
cserébe kapott mágnesszalagokból a programrendszer segítségével leválogatott 
releváns adatok,

— különböző nemzeti bibliográfiák, központi katalógusok, kiadói jegyzékek 
alapján megállapított adatok.
A források sokfélesége és a bejelentések eltérő színvonala miatt a rendszerben 

tárolt rekordok adattartalma (a feldolgozás mélysége) jelentős különbségeket mutat, 
de mindenképpen bekerültek az NPA számára kötelező, a kiadvány azonosításához 
elengedhetetlen adatok:

— a kiadó ország hárombetűs kódja,
— a kiadvány főcíme,
— a megjelenés helye, a kiadó vagy a közreadó neve,
— az indulás/megszűnés adatai,
— a tartalmat tükröző osztaurusz jelzetek*.

Az NPA építésének körülményei

Az OSZK 1982-ben kezdte meg az NPA fejlesztési munkálatait, közismerten a 
fejlesztések központi visszafogásának idején, abban a reményben, hogy előbb-utóbb, 
a restrikciók megszűntével sor kerülhet a nemzeti könyvtár komplex gépesítésére, 
amit a szolgáltatási feladatkör megfelelő színvonalú ellátása is indokolt és sürgetett. 
Minthogy e remények csak 1989/1990-ben látszanak teljesülni, az OSZK hosszú 
éveken át arra kényszerült, hogy a már működő számítógépes rendszerét (a Magyar

* A periodikumok tematikus nyilvántartásához kifejlesztett osztályozási rendszer és tezaurusz.
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Nemzeti Bibliográfia szintén külső számítóközpontban üzemeltetett adatbázisát) 
minden körülmények között fenntartsa, s hogy a megkezdett NPA-nak a tervezetthez 
és ideálishoz képest lassított ütemű építésére is minden lehetséges belső és külső 
forrást mozgósítson.

Az NPA megvalósításához, de legalább az adatbázis első teljes feltöltéséhez 
szükséges és kívánatos létszám (érdemi feldolgozók és profi adatrögzítők) soha nem 
állt rendelkezésre. Még a legjobb időszakban, 1985 második felében is csak 7 
főfoglalkozású munkatárssal dolgoztunk; azóta a létszám — az érdemi 
munkatársakat tekintve — a felére csökkent, s nem kímélte a szerkesztőséget a 
fluktuáció sem.

Már az adatbázis feltöltésének megkezdésekor gondot jelentett, hogy 
létszámfejlesztés nélkül kellett végezni a hagyományos és kötelező feladatokat (a 
bejelentések nyilvántartása és a lelőhelytájékoztatás ellátása) is. Akkor még azt 
reméltük, hogy külső munkatársak bevonásával 1985 végére befejeződhet az 
adatbázis első feltöltése, s az üzemszerű működés megkezdésével fokozatosan 
megszüntethető a hagyományos nyilvántartások karbantartása. Erre mindmáig nem 
kerülhetett sor. Külön nehézséget okozott, hogy mind az adatbázis feltöltéséhez 
szükséges adatelőkészítés és adatlapkitöltés, mind a lelőhelytájékoztatás egyetlen 
hiteles és közös eszköze a KFKK kardex nyilvántartása volt. Ennek több éven 
keresztüli többcélú felhasználása és karbantartása valamennyi munkafolyamatban 
zökkenőket eredményezett és feleslegesen nagy terhet rótt a munkatársakra. A 
párhuzamosságok ilyen hosszú idejű fenntartása — kézzelfogható eredmények nélkül 
— már-már kérdésessé tette az egész fejlesztés jogosságát, mint ahogyan azt több 
szakmai fórumon meg is kérdőjelezték.

Nem volt kecsegtető az NPA eszközparkja sem. 1987 végéig egyetlen 
adatrögzítő berendezésen (TS-51/S) tudtuk csak előállítani a számítógépes inputot. 
Ezt váltotta fel 1987 végén 3 IBM kompatibilis személyi számítógép az NPA 
szerkesztőségébe telepítve, melyek segítségével felgyorsulhatott az adatbevitel, s 
valamelyest csökkent a papírmunka.

Az NPA "életbenmaradását" a munkatársak példamutató kitartásán és 
erőfeszítésein kívül a különböző pályázatokon nyert támogatások és az MM-től 
kapott soron kívüli juttatások tették lehetővé. A Tudományszervezési és Informatikai 
Intézet 1982 és 1985 között összesen 0,8 millió Ft-tal járult hozzá az adatbázis 
építéséhez, mely összeget a könyvtári feldolgozások és az adatrögzítés jelentős 
részének elvégeztetésére fordítottuk. Az OTKA IIF Program keretében 1986-ban 
kiírt eszközbeszerzési pályázaton az OSZK-nak megítélt 21,8 millió Ft-tal meg 
lehetett alapozni az OSZK saját számítóközpontjának felállítását. Ezen kívül mód 
volt a fent említett személyi számítógépek beszerzésére is. Az MM támogatások, 
amelyek 1982 és 1986 között közel 5 millió Ft-ot tettek ki, a rendszerfejlesztéshez és 
a számítógépes feldolgozásokhoz, az adatbázislista, a könyvtári nyilvántartás és az 
első állományvisszaigazolások előállításához nyújtottak segítséget. Hasonló összeget 
költött az OSZK is költségvetéséből a rendszer üzemeltetésére.



138 Berke Bamabásné - Tószegi Zsuzsanna

A minőségi ugrást, a nyilvános és online adatszolgáltatás megkezdését az a 2,1 
millió Ft-os támogatás tette lehetővé, amelyet az OMFB/MTA/OTKA 
adatbázisépítési pályázatán kapott az OSZK, vállalva, hogy 1988 októberére előállítja 
és átadja az IIF Adatbázisszolgáltató Központjának (MTA SZTAKI) a CDS/ISIS 
programrendszer alkalmazásával online lekérdezésre alkalmas NPA adatbázist.

Az adatbázis feltöltése

A rendszerterv és a programok kidolgozása után, 1984-ben kezdődött meg az 
adatbázis feltöltése. E munkafolyamat ismertetése során részletesebben 
foglalkozunk az NPA fő adatállományaival, ezért külön tárgyaljuk a három 
alrendszer sajátosságait.

Bibliográfiai adatok

A bibliográfiai adatok nagyobb hányada az ISDS-ből került az NPA-ba egy 
leválogató program segítségével. Az akkor több mint 300 ezer időszaki kiadványt 
regisztráló ISDS adatbázisban a hazánkba járó címek 60-70%-a volt megtalálható, 
így 1988 végéig a számítógépes átvétellel mintegy 15 ezer NPA tételhez tartozó 
meghatározott bibliográfiai adatok gépi hordozóra rögzítését takarítottuk meg. Az 
ISDS rekordok illesztését a nemzetközi regisztrációs rendszertől eltérő szerkezetű és 
adattartalmú NPA-ba az ún. honosítási eljárással oldottuk meg:

— a leválogatás az NPA rekordazonosítóként is elfogadott ISSN alapján történt, 
mégpedig úgy, hogy a program az ISDS rekordok mezőazonosítóit 
automatikusan NPA mezőazonosítókra cserélte, majd kilistázta a releváns 
tételeket;

— a kapott rekordokat összehasonlítottuk a KFKK-ban regisztrált adatokkal;
— az NPA számára elfogadható adattartalom és -forma esetén a tételeket csak a 

számunkra kötelező és fontos adatokkal (a hordozóra vonatkozó információ, 
osztaurusz jelzetek, az indulás/megszűnés számozási adata, címváltozatok stb.) 
egészítettük ki. Ha a kulcscím megegyezett az MSZ 3424/2 előírásai szerinti 
főcímmel, átemeltük a főcím mezőbe, ha attól — igen sok esetben — eltérő 
volt, a főcím adatot újra rögzítettük.
Az ISDS tételek nemcsak mágnesszalagon, hanem COM katalóguson is 

rendelkezésünkre állnak. A könyvtárak új bejelentéseit először ezzel a forrással 
vetjük egybe, találat esetén a honosítás következik. (A számítógépes leválogatásnak 
az adatbázis első feltöltésénél volt igen nagy jelentősége a nagytömegű adat 
beviteléhez; ez az eljárás az évenként bejelentett új címek illetve címváltozások 
beviteléhez nem tűnik gazdaságosnak.) A lehető leghitelesebb adatközlés érdekében 
a bejelentések adatait nemzeti bibliográfiákkal, kiadói katalógusokkal és központi 
katalógusokkal is összevetjük adatrögzítés előtt.
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ISSN rekordazonosítóval csak azok a tételek kerülnek az NPA-ba, amelyek az 
ISDS-ben is szerepeltek. Minden további cím KSSN azonosítót kap (az ISSN-nel 
egyező szerkezetű nyolcjegyű szám, KSSN prefixummal). Ha a bejelentett 
kiadványon szerepel ugyan ISSN, de a kiadó ország nemzeti központja nem 
jelentette adatait a Nemzetközi ISDS Központnak, az ISSN-t a bibliográfiai adatok 
között tüntetjük fel, ún. "bejelentett ISSN"-ként. Az adat mind a lelőhelyjegyzék 
ISSN/KSSN mutatójában, mind az online adatbázisban visszakereshető. 
Rekordazonosítóvá akkor válik, ha az ISDS önálló tételként regisztrálja. Eddig közel 
10 ezer verifikált ISSN nélküli bibliográfiai tételt rögzítettek munkatársaink saját 
feldolgozás alapján KSSN rekordazonosítóval.

Tartalmi feltárás

A KFKK kardex nyilvántartása és az annak alapján megjelentetett 
hagyományos lelőhelyjegyzékek kizárólag a bejelentett címek visszakeresésére 
nyújtottak lehetőséget. Már az NPA-ra való felkészülés időszakában kértük 
partnereinket, hogy bejelentéseiken tüntessék fel a kiadványok tartalmát jelölő ETO 
jelzeteket vagy tárgyszavakat, hogy a gépi rendszerben a tárgy szerinti 
rendezés/visszakeresés megvalósítható legyen.

A bibliográfiai adatokkal együtt történt az időszaki kiadványok tartalom szerinti 
visszakeresésére szolgáló osztaurusz jelzetek rögzítése is. A kódokat az NPA számára 
kidolgozott OSZTAURUSZ8 előírásai alapján rendeltük hozzá a címekhez. A kódok 
a bibliográfiai leírást közlő outputokban nem jelennek meg, de jelzetcsoportok 
szerinti rendezésükkel, a lelőhelyjegyzék kiegészítéseként előállítható a külföldi 
időszaki kiadványok tárgyköri jegyzéke; a tezauruszban a fogalmakhoz kapcsolt 
szakcsoport kódok megadásával pedig tematikus keresést lehet végrehajtani az 
online elérésű adatbázisban.

Az ISDS-ből átemelt tételek többsége tartalmaz ETO vagy Dewey jelzetet, de 
ezek — a bejelentő központok eltérő gyakorlatából adódóan — a feltárás mélységét 
illetően más-más szintűek. Egyelőre sem a saját feldolgozású tételek ETO szerinti 
osztályozását, sem az átvett tételek jelzeteinek egységesítését nem tudtuk megoldani. 
Az online elérésű NPA adatbázisban — ha korlátozottan is — van lehetőség ETO 
szerinti visszakeresésre.

Állományi adatok

Az 1988 végén mintegy 5Ö0 ezer rekordot magába foglaló állományi alrendszer 
feltöltése két nagy szakaszban valósult meg: az 1981-1985-re vonatkozó, a KFKK 
kardexlapjain regisztrált 350 ezer kötetről és a bejelentők kódjáról adatlap készült, 
melyek gépi hordozóra rögzítésével zárult az első szakasz. A nagygépes feldolgozást 
követően erről az állapotról kaptak a bejelentő könyvtárak állományvisszaigazolást a 
gépi rendszer outputjaként, amely egyúttal a következő szakasz inputjaként szolgált. 
Ez utóbbi fázis 1987 nyarán kezdődött, amikoris három forrásból: az
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állományvisszaigazolásokról, a hagyományos bejelentésekről (cédulákról és 
címlapmásolatokról), valamint a műszaki koordinációs kör számítógépes összesített 
listán közölt bejelentéseiről származó adatok bevitelével 1988 első félévében 
befejeződött az adatbázis első feltöltése.

Az állományi adatok bevitelével a második szakaszban a vártnál több gondunk 
volt. A nyolc hónapon át folyamatosan áramló bejelentéseket (a kb. 32 ezer 
állományvisszaigazoló lapot, a 26 ezer katalógus kartont, a több mint ezer új 
indulású folyóirat címlapmásolatát, valamint a műszaki könyvtárak közel 10 ezer 
címéhez tartozó 40 ezer állományi adatát) mind formai, mind tartalmi okokból csak 
külön-külön munkafolyamatban tudtuk földolgozni. Első lépésként össze kellett 
hasonlítani a könyvtárak által közölt gyarapodást (sorszám, tárgyév, megjelenési év, 
párhuzamos számozás, megnevezés) a rendszerben már tárolt adatokkal, ugyanis a 
rendszer ugyanazon rekordazonosítóhoz (ISSN-hez vagy KSSN-hez) csak 
egységesített adatokat (azonos szerkezetű állományi rekordokat) fogad el. Ha a 
kiadvány megjelenése folyamán változik a számozási adatok valamelyike (pl. 
sorszámról átvált évszámra, új folyamot indít, párhuzamos számozást kezd, 
megváltozik a kötetek megnevezése), nekünk is meg kell változtatnunk az ún. 
sorszámozási típusazonosító kódot. Ez a kód vezérli az outputokban megjelenő 
állományi adatok helyes rendezését abban az esetben is, ha szerkezetükben változás 
történt (pl. 1981-1982, 3.vol.(1983)-6.vol.(1986)). A sorszámozási típusazonosító 
váltására csak adatlapon van lehetőség, az input lapként szolgáló 
állományvisszaigazolásokon nincs. Ennek következtében a visszaigazolásokon érkező 
bejelentések közül nem tudtuk az első lépcsőben bevinni sem azokat az 
állományokat, amelyeket akár az 1981-1985-ös időszakhoz képest, akár 1981-ig 
visszamenőleg más szerkezetben közöltek a könyvtárak, mint ahogyan azt a 
kardexlapokról rögzítettük. Ezekre vagy javító adatlapok kitöltése és rögzítése során, 
vagy a típusazonosító megváltoztatásával, ugyancsak adatlap kitöltését követően 
került sor az egységesített adat megállapítása után.

Érdemes talán itt megindokolni, miért választotta az NPA — a nemzetközi 
gyakorlattól eltérően — az állományi adatok részletes és egységes formában történő 
kezelését. Mint arról a Könyvtári figyelő már hivatkozott cikke1 részletes elemzést 
nyújt, a külföldi központi katalógusok általában egységes karakterláncként közlik a 
könyvtárak bejelentéseit, amelyek tartalmáért az adatszolgáltató vállal felelősséget. 
(Ld. a 3. sz. ábrát.) Alapvető különbség, hogy az említett katalógusok azt közlik, 
hogy mi található egy bejelentő könyvtár állományában, az NPA viszont arról kíván 
pontos tájékoztatást adni, hogy egy keresett kiadvány-szám megvan-e az országban, s 
ha megvan, hol található. Ezt a nagy kapacitást igénylő és bonyolult megoldást 
nemcsak a színvonalas tájékoztatás iránti igény, hanem a hazai könyvtárak helyzete 
is indokolja. Tapasztalati tény, hogy könyvtáraink folyóiratállománya rendkívül 
töredezett. így volt ez az NPA tervezése idején, a 80-as évek legelején, de az 1982- 
es drasztikus előfizetési törlések után még inkább ez a sajnálatos helyzet. Ugyancsak
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nyomon követhető az állományok alakulásában az infláció hatása és a nemzetközi 
cserében érkező kiadványok számának csökkenése.

Könyvtári adatok

Az NPA könyvtári modulja a KFKK bejelentői körének adatait tartja nyilván. 
A közel ezer bejelentő töbsége közvetlenül, kisebb hányaduk a hálózati központok 
közvetítésével jelent a KFKK NPA szerkesztőségéhez. Külön csoportot képeznek az 
Országos Műszaki Könyvtáron keresztül jelentő, a Műszaki Koordinációs Körhöz 
tartozó könyvtárak. Az alrendszerben a könyvtárak legfontosabb adatait tároljuk: a 
könyvtárkód a rekordazonosító, emellett szerepel a hivatalos név, a névváltozatok, a 
könyvtár címe és postai címzése, az ügyintéző neve és telefonszáma, valamint a 
szolgáltatásokra és a selejtezésre vonatkozó információ. A hagyományos 
nyilvántartáshoz képest új adat a hálózatokra és együttműködési körökre vonatkozó 
kód, amelynek alapján a programrendszer automatikusan csoportokat képez, s 
ennek megfelelően történik az állományvisszaigazolások kiíratása.

A könyvtári adatok felújítására, azok rendszeres hitelesítésére az éves 
bejelentések megküldését követően, a bejelentők közlései alapján kerül sor.

Adatbeviteli lehetőségek

Az adatbázis feltöltésének kezdetén, mivel a feldolgozó munkahelyeken nem 
volt lehetőség az adatok rögzítésére, minden input rekordot adatlapra írtunk, 
ellenőriztük a kitöltés helyességét, ezt követte a rögzíttetés floppy lemezre, majd 
korrektúra listák kiíratása, ellenőrzése, javítása mindaddig, amíg az adatok a 
nagygépes rendszer számára elfogadhatóvá nem váltak. Ezt a rendkívül időigényes, 
ennélfogva nem túlságosan hatékony módszert váltotta fel a három személyi 
számítógépnek az NPA szerkesztőségbe történt beállítása, így az adatlapkitöltésről 
áttérhettünk a közvetlen adatrögzítésre. Az adatbevitelt szövegszerkesztő és 
karaktergeneráló program támogatja, ez utóbi lehetőséget nyújt 177 karakter 
közvetlen rögzítésére és képernyőn való megjelenítésére. A különböző típusú 
adatlapok ismétlődő karaktereit (rekordkezdet-, ill. sorkezdet jel, mező-, ill. 
almezőazonosítók stb.) segédfájlokban tároljuk, ahonnan a szövegszerkesztővel a 
munkafájlba másolhatók. Az adatrögzítés során csak a képernyőn megjelenített 
adatlapok megfelelő adatmezőit kell kitölteni a kívánt adatokkal. A kisgépek és a 
támogató programok lehetőségeinek kihasználása nemcsak komoly munka- és 
időmegtakarítást jelentett, de csökkentette az óhatatlanul bekövetkező adatbeviteli 
hibák számát is.
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Könyvtári együttműködés

A KFKK NPA szerkesztősége az adatbázis feltöltésének megkezdése óta 
folyamatosan tájékoztatja együttműködő partnereit a gépi rendszer építéséről, 
mindenkori állapotáról és a várható fejleményekről értekezleteken, előadásokon, 
útmutató füzetek és példatárak megküldésével. Mindezekkel azt kívántuk elérni, 
hogy a bejelentési gyakorlat gyökeres megváltoztatása, az állományvisszaigazoló 
listákon történő bejelentés megkezdése 1987-ben ne legyen sokkoló hatású, 
ellenkezőleg, pozitív előjelű változásként legyen érzékelhető. Partnereink szavakban 
és tettekben megnyilvánuló rekaciói beváltották reményeinket, sőt bizonyos 
mértékben túl is szárnyalták azokat.

Sikerült megállapodást kötnünk a kiemelkedően nagy állománnyal rendelkező 
és magas színvonalú feldolgozó munkát végző könyvtárakkal, köztük elsőként a 
legjelentőseb társadalomtudományi, alaptudományi és műszaki folyóirat- 
gyűjtemények gazdáival, az MTA Központi Könyvtárával, az OSZK-val mint 
bejelentővel és az Országos Műszaki Könyvtárral, hogy az állományvisszai
gazolásokon az NPA által közölt adatokat hitelesítik, kiegészítik, javítják saját 
állományuk alapján. Az MTA Könyvtára eddig több mint 2 ezer, az OMK mintegy 3 
ezer kiadvány bibliográfiai és állományi adatait verifikálta, ugyanakkor többezer 
javító adat érkezett a teljes bejelentői körtől. Valamennyi javítás keresztülvitele 
egyelőre nem is állt módunkban, a már körvonalazott kapacitás-gondok miatt. Ha a 
hitelesítő munka tovább folyik és terjed, a több lelőhelyen meglévő kiadványok 
adatainak változását elég egyetlen könyvtárnak jeleznie. A munkamegosztás 
tényéről, azaz arról, hogy egy adott címet melyik könyvtár gondozza, a többiek az 
állományvisszaigazoláson szereplő megjegyzés alapján értesülnek, amelyben 
feltüntetjük a hitelesítő könyvtár kódját (pl.: Hitelesítő: В 3).

Az együttműködés másik formája az ún. "gazdakönyvtár" feladatkörének 
vállalása. Ennek élő példája a Műszaki Koordinációs Kör, amelyen belül az OMK 
foga össze és dolgozza fel a tagkönyvtárak bejelentéseit saját számítógépes 
rendszerében a műszaki folyóiratok központi katalógusa számára. A bejelentések 
összesítve jutnak el az NPA-hoz, egyelőre listán, később -  pillanatnyilag ennek 
feltételeiről folynak megbeszélések -  gépi hordozón. Hasonlóan működik néhány 
egyetemi könyvtári hálózat; számukra terveztük az ún. összesített 
állományvisszaigazolást, amelynek bevezetéséhez és használatához egyeztető 
megbeszélésekre lesz szükség.

Eredmények

A legnagyobb erőfeszítéseket, befektetéseket is csak a kézzelfogható 
eredmények igazolják. Nincs ez másképpen az NPA esetében sem. Ezért 
kényszerültünk éveken át védekező helyzetbe a szakmai közösség színe előtt. Végre
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beszámolhatunk az NPA szolgáltatásokról, amelyek — reméljük — bizonyító erejűek 
lesznek.

Az NPA kialakításának célja nem a KFKK manuális nyilvántartásának 
kiváltása, hanem egy komplex szolgáltató rendszer bevezetése, amely elsősorban a 
könyvtárak, a könyvtárosok, és valamennyi felhasználó számára

— teljeseb adatállománnyal,
— többirányú kapcsolatok nyilvántartásával (mind az adatok, mind a bejelentő 

könyvtári körök kapcsolatainak szintjén),
— gyorsabb és színvonalasabb tájékoztatást nyújt a Magyarországon található 

külföldi időszaki kiadványokról.
További célja a bejelentési rendszerhez tartozó könyvtárak

— bevonása az adatfeldolgozással kapcsolatos munkákba (megelőlegezve a soron 
következő fejlődést és fejlesztést az osztott feldolgozás irányába),

— adatbejelentési és -szolgáltatási gyakorlatának egységesítése és pontosítása,
— a központi adatbázisból egyedi kívánságoknak megfelelő szolgáltatások 

(különböző szelekciós szempontok szerinti származékjegyzékek, adatál
lományok mágneses hordozón stb.) elterjesztése.

A jelenlegi szolgáltatások

Az eredeti szolgáltatási célkitűzések közül az alábbiak valósultak meg.

1. A  bejelentési rendszer korszerűsítése

Az űj bejelentési rendszer bevezetése előtt egy évvel közel 60 könyvtár 
bevonásával megszerveztünk egy kísérleti állományvisszaigazolási munkát, melynek 
tapasztalatait felhasználva 1987-ben áttérhettünk az NPA célkitűzéseihez közelítő 
bejelentési gyakorlat megkezdésére. Ennek során a könyvtárak rendszeresen 
megkapják sornyomtatott kiíratással az NPA-ban tárolt és állományukban lévő 
kiadványok teljes bibliográfiai adatsorát, amely azon kívül, hogy támogatja 
állományuk gyarapodásának bejelentését, forrásként is szolgál saját nyilvántartásaik 
kiegészítéséhez, felújításához. 1989-ben, 600 könyvtár összesen 50 ezer
állományvisszaigazoló lapot kap kézhez 24 és fél ezer kiadványról.

2. Lelőhelytájékoztatás

A kurrens lelőhelytájékoztatás (a könyvtárközi kölcsönzési kérésekre, a 
telefonon, telexen vagy személyesen érdeklődők számára) színvonalát az NPA-nak a 
hagyományos nyilvántartáshoz képest bővebb adattartalmánál fogva emelni tudtuk.
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3, A  lelőhelyjegyzék megjelentetése

Elkészítettük és nyomdába küldtük az 1985/1986-os adatokat tartalmazó 
lelőhelyjegyzék 2500 oldalas kéziratát. 1988-ban még úgy tűnt, ez a kiadvány is a 
’’sornyomtatott számítógépes outputok" kategóriájába fog tartozni, amelyekről 
tudnivaló, hogy még a legjobb minőségű kézirat alapján is csak gyenge minőségű, 
rosszul olvasható sokszorosított kiadvány-példányok állíthatók elő, és a kézirat 
maximális kicsinyítése esetén is aránytalanul nagy terjedelemmel kell számolni. Nem 
szívesen szántuk erre a sorsra az első NPA lelőhelyjegyzéket, de nem láttunk 
lehetőséget arra, hogy egy nívós kiadványhoz szükséges fényszedő programhoz 
előteremtsük a pénzt, és az idő is sürgetett. Ekkor bővült az OSZK eszközparkja 
olyan lézer-nyomtatókkal, amelyek személyi számítógéppel összekapcsolva, 
megfelelő szövegszerkesztő program segítségével, alkalmasak kiadvány-kéziratok 
előállítására. A kézirat minősége vetekszik a nyomdai szedéssel. A sornyomtatáshoz 
tervezett lelőhelyjegyzék programot számítógépes partnerünk, az Infologic gmk úgy 
módosította, hogy output adatállományát szerkesztett formában floppy lemezekre 
konvertálta, ezekről készítettük az NPA Szerkesztőségben a sokszorosításra 
alkalmas kéziratot. (Ld. az 5. sz. ábrát.)

4. Online elérésű NPA adatbázis

Az NPA szolgáltatások közül az online elérésű adatbázis létrehozása — az 
OTKA IIF Programjának és az ennek keretében kiírt pályázatnak köszönhetően — 
sokkal hamarabb megvalósulhatott, mint ahogy legoptimistább terveinkben 
szerepelt, sőt előbb, mint más, hagyományos megjelenítésű (nyomtatott) 
szolgáltatások.

Az online elérésű NPA adatbázis előállításához a CDS/ISIS program- 
rendszerbe betölthető szabványos (ISO 2709) mágnesszalagra kellett az NPA 
modulokból a megfelelő adatokat leválogatni és átszerkeszteni. Az adatállomány 
fogadását, betöltését, a tezaurusz rögzítését — az OSZK specifikációja alapján — az 
MTA SZTAKI munkatársai végezték. A CDS/ISIS lehetőségeinek és a szolgáltatás 
céljainak figyelembevételével alakult ki az NPA online szolgáltatási rendszere, 
melynek részei:

— NPA — folyóirat adatok (kb. 20 ezer tétel)
— THNP — az NPA tezaurusza (kb. 3 ezer tétel)
— NPA-L — könyvtár adatok (kb. ezer tétel).

Az online keresés eredményeként a folyóirat-adatokból megjeleníthetők:
— a teljes találati halmazból a releváns tételek rövid, tájékoztató formája,
— az egyes tételek valamennyi adatának magyarázatos formája,
— az egyes tételek szabványos katalóguscédula formája.

Az NPA tezaurusza segítségével az adatbázisban tárgy szerinti keresést lehet 
végezni; a könyvtár adatokból a lelőhely könyvtár nevéről, címéről és 
szolgáltatásairól lehet tájékozódni. Az online hozzáférés az IIF hálózat adatbázis
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szolgáltató központján keresztül (MTA SZTAKI) biztosítható az IIF felhasználók, 
valamint a Magyar Posta vonalkapcsolt adathálózatának használói számára.

További tervek

Az OSZK számítóközpontjának kiépítése 1990-re várható. Számítunk egy 
olyan integrált könyvtári szoftver beszerzésére is, amely a nemzeti könyvtári 
igényeknek megfelelően tudja kezelni a nemzeti könyvtári funkciók ellátásához 
elengedhetetlen nyilvántartások adatait. A hardver és a szoftver installálását 
követően tervezzük a külső számítógépeken épített adatbázisok (MNB és NPA) 
OSZK-ba telepítését, lehetőleg olymódon, hogy már az áttelepítést megelőzően 
megtervezzük azokat a szolgáltatásformákat, amelyeket partnereink és 
felhasználóink már most is igényelnek, s amelyek fogadására felkészültek.

Az NPA-ból elsősorban szelektált bibliográfiai tételek floppy lemezen történő 
szolgáltatását tervezzük; ugyanilyen fontos lenne megvalósítanunk a nagykönyvtárak 
és gazdakönyvtárak bejelentéseinek floppyn, szabványos formátumban történő 
fogadását.

Felújítjuk az IIF programban szolgáltatott online NPA adatbázist az 1989-ben 
beérkező, az 1987-es és 1988-as gyarapodásokat tükröző adatokkal.

Még ebben az évben elkészítjük az NPA online lekérdezéséhez 
elengedhetetlen tezaurusz kéziratát (remélve, hogy gyorsan meg is jelenik); a 
lelőhelyjegyzéket kiegészítő Kurrens külföldi időszaki kiadványok tárgykörök szerint 
című kötetet. A lelőhelyjegyzék újabb kiadása valószínűleg kumuláció lesz a teljes 
adatbázis alapján az 1981-1988-as évek adataival COM formában.

Irodalom

1. SZŐLLŐSY Éva — SZŰCS Erzsébet: Az időszaki kiadványok számítógépes nyilvántartásának 
néhány kérdése. Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodika Adatbázisa (NPA) 
rendszerében alkalmazott megoldások. = Könyvtári Figyelő, 30. évf. 1984. 6. sz. 587-606. p.

2. SZILVÁSSY Zoltánné — SZŐLLŐSY Éva: A Széchényi Könyvtár új számítógépes rendszere: az 
NPA. = Könyvtáros, 35. évf. 1985. 2. sz. 90-94. p.

3. A művelődési miniszter 7/1985.(IV.26.) MM számú rendelete a könyvtári anyagok bejelentéséről 
(Magyar Közlöny, 1985. 18. sz. 458-459. p.)

4. Útmutató a könyvtári anyagok bejelentéséről /  írta Berke Barnabásné, Kondor Imréné, Szilvássy 
Zoltánné. -  Bp.: OSZK, 1985. -  73 p.

5. Az időszaki kiadvány (az MSZ 3424/2 és az ISO 3297 szabványok szerint) olyan, előre meg nem 
határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekről (számokból, 
füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, 
kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól.
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6. MSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok
MSZ 3410-83 Országnevek kódjai; ISO 3166-1981 Codes for the representation of names of 
countries
MSZ 3567-87 Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számozása (ISSN);
MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai
ISO 9-1986 Documentation. Transliteration of Slavic Cyrillic characters into Latin characters 
ISO 233-1984 Documentation. International system for the transliteration of Arabic characters into 
Latin characters.
ISO/DIS 259.2-1982 Documentation. Transliteration of Hebrew characters into Latin characters 
ISO/DIS 843-1975 Documentation. Transliteration of Greek characters into Latin characters 
ISO/DIS 2805-1975 Documentation. Transliteration of alphabets of non-Slavic languages of the 
Soviet Union using Cyrillic characters
ISO/DIS 3602-1975 Documentation. Romanization of Japanese
ISO/DIS 7098-1982 Documentation. Romanization of Chinese
MSZ 3732-85 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásban
ISO 4-1984 Documentation. International code for the abbreviation of titles of periodicals
ISO 832-1975 Documentation. Bibliographical references. Abbreviations of typical words
Liste d’abbreviations de mots des titres de publications en série = List of serial title word
abbreviations. — Paris: ISDS IC, 1985.

7. Belső szabályzatok:
Bibliográfiai adatlapok kitöltési szabályai. 14 p.
Az NPA bibliográfiai modul adatai, adatösszefüggései. 8 p.
Címek helyesírása az NPA-ban. 3 p.
A főcím megállapítása. 11 p.
Az alcím felírása az NPA-ban. 2 p.
Utalókészítés az NPA-ban. 6 p.
Az állományi adatok első betöltése kardexről. 6 p.
Rövidítésjegyzék az NPA állományi adatlapjainak kitöltéséhez. 16 p.
Az állományi hibalista /АН1/ feldolgozása. 28 p.
Hibaüzenetek. 42 p.
Az azonosító jellegű adatok módosítása az állományi alrendszerben. Adatlapkitöltési utasítás. 14 p. 
Műveleti kód módosítása a hibás beviteli tételeknél. 2 p.
Megengedett azonosító kombinációk. 3 p.
A hibajavítás általános szabályai. 7 p.
A könyvtári adatlap kitöltési szabályai. 7 p.
Adatrögzítési szabályzat. 8 p.
OSZK karakterkészlet.

8. Periodika osztályozási rendszer és tezaurusz /  szerk. Ungváry Rudolf. -  Bp.: OSZK Fejlesztési 
Csoport, 1984. — 40 p. — Kézirat.



Az NPA adatállományai és outputjai
l.sz. ábra

I
Könyvtár adatok állománya 

-----könyvtárkód
— hivatalos nóv és névváltozatok
— cím, levelezési cím
— telefon* és telex-szám
— hálózati ill. együttműködési kapcsolatok
— ügyinléző/к / neve
— selejtezési és szolgáltatási adatok

V-

Állományi adatok állománya
ISSN/KSSN rckordazonosító

-  sorszámtípus-azonosító, megnevezési adatok
-  bejelentett egység sorszáma, tárgyéve, megjelenési 

éve
-  az elszámolási típusra, beszerzési módra, 

közölhetőségre vonatkozó adatok 
a bejelentő könyvtár kódja

Bibliográfiai adatok állománya
ISSN/KSSN rekordazonosító

— országnév kód
- főcím

egyéb címadatok, (párhuzamos cím, alcím, előző 
cím, későbbi cím, címváltozalok, bibliográfiai 
kapcsolatok: főlap, melléklap, másnyclvu kiadás 
stb. címe)

- közreadó tcstülct(ck) neve
- kiadásjclzés
- megjelenés helye, kiadó neve
- indulás/megszűnés számozási adatai
- szakcsoport kódok
— kulcscím, rövidített kulcscím
- ETO jelzet

bejelentett ISSN



А / NPA feldolgozási folyamatábrája 2 . sz ábra

I  bejelentések
J katalógus OMK

—  О cédulán listák

■*/

bibliográfiák, 
központi katalógusok

a Műszaki Könyvtár Koordinációs 
Körének bejelentései

Bibliográfiai és állományi adatok hagyományos nyilvántartása 
(Kardex)

könyvtárak
nyilván
tartása

adatbázis
lista

Adalfcld
számára

olgozás az NPA

Adatlapok
kitöltése
ellenőrzés,
javítás

IBM 4361 feldolgozások, 
ellenőrzések, Y h ibás

floppy

0 r — hibalisták
szalagkészítés \  tételek H к

vissza



Külföldi lelőhelykatalógusok tételei 3-sz ábra

*. ._/05-h
Fragen der Freiheit.
Bad Kreuznach 1.1955 C? J - ; Bit durchgehender Zahlung 
Untertit. wechselt.

BAW 2h ....... 3.1957 - [N=233 : Z 97hl
- Index 1/100.195 7/72 : l  97h1-100

31 ....... 7.1957 - : ZA 5h03
9 3 ....... S7/88.1971 : 2Z *»в71

- Index 1/8h. 1955/7?
291 .....  1hh. 1980 : Z 7520

ÓAY 355 .....  h . 1958 - 13.1957 26. 1962 - k2.196h; 58.
1967 - : 15/AZ 35670

BER 1a ....... Folge 155.1982 : Zsn 56761 [Bestand wird
nachgetragenD

188/211

HAM 206

HES к ....
30 .... 
7 7 ___

3.1957 - 13.1959; 15.1960 - 2h.1961; 26. 
1962 - 29.1962; 31.1962 - 50.1966; 5h. 
1966 - 82.1970; 8h.1970 - 86.19/1; 91. 
1971 - 93.1971; 99/100.197? - 

-  Index zu 101/123.[19763 
102.1972 : А 93995
11h.1975 : А 115279
118.1975 : А 115619
123.1976 : А 115618
12h.1976 : А 115617
129.1977 : А 113777
130.1978 - : XX h77h / а
lkh.1980. : Finzelsignatur
25.1963. 155.1982. : Zs 10690
1.C1957.3 3.1957 ff. : Z 3591
Reg.1/8h.

292 .....  1.1955 - 31.1963 [N=23 [Einzelsign.3
32.1963 - : DZs 9h15

ISSN 0006-3231.
- Biological Reviews of the Cambridge Philosophical 
Society

Ed. par : Cambridge philosophical society 
London : Cambridge University Press
S u i t e  de : B i o l o g i c a l  Reviews and Eiological Proceedings of 

t he  Cambridge Philosophical Society (0301-7699)
CDU : 61*57* . . .
1936- Publie au Royaume-uni en anglais, trimestriel

060882101 [03 
061592201 [A3 
1 3055210h [N3 
130552301 [03 
1A1 182103 [N3 
1h1182202 [13 
212312102 [N3 
290192103 [03 
292393008 [13 
31555210h [N3 
315552105 [P3 
315552230 [P3 
3155522h2 [13 
335222101 [N3 
335222211 [13 
3h1722106 [C3
352382102 [P3
352382103 [03

1967-1972 <E P78 M>
1 925-<VF. ZOMA >
10,1935-< 506h1>
38,1963-57.1982<50086>
15,19h0-22,19h7(LAC);3h,1959-<EP3282> 
<>
Vol. 39. 196h-<PE 190>
1962-<ACP 10 3>
<>
59,198h(2)-< SPNC >
3h,1959-53.1978<187799>
1960-1977 <135 BI>

10,1935 - 20,19h5 ; 22.19h7-<7 995>

37,1962-<EP003h>
1936(1 )-<EP56>
1956-1978 <303082?



Az 1985-1986-os lelőhelyjegyzék kézirata 4. sz. ábra

10 147 aut
Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung / Institut für Österreichische 
Geschichtforschung. - ???? : ????
Indulás/raegszűnés: 56.Bd.(1948)- 
ISSN 0073-8484 = Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 
93/96 943.6 7(091)
Mitt. Inst. Österr. Gesch.forsch.

93.Bd.(1985) - 94.Bd.(1986)
в 1, В 2, Í
В 3 93
М 1 94
Ny 53 94

Mitteilungen des Instituts für Wasserbau der 
Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule 
flachen, ISSN 0343-1169 (Előző címe) -» 10 102

10 148 deu
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz. - München : Verein zur Förderung des 
Kunsthistorischen Instituts in Florenz e. V 
Indulás/megszűnés: 1(1908)-
ISSN 0342-1201 * Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz
7.03(45)
Mitt. Kunsthist. Inst. FLorenz

29(1985) - 30(1986)
В 965, Gy 2, Szfv 2 
В 11/111 30

10 149 aut
Mitteilungen d8s Naturwissenschaftlichen Vereines für 
Steiermark. - Graz : Naturwissenschaftlicher Vereines 
fuer Steiermark
Indulás/megszűnés: 1.Bd.(1862)- 
ISSN 0369-1136 = Mitteilungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereines fuer Steiermark 
Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark

115.Bd.(1985) - 116.Bd.(1986)
Sz 1
M 1 115
S 1 115

10 150 deu
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins /
Oberhessischer Geschichtsverein. - Giessen : Lenz
Indulás/megszűnés: N.S., 5.Bd.(1894)-
Címváltozat: Mitteilungen des Oberhessischen
Geschichtsvereins in Giessen
ISSN 0342-1198 * Mitteilungen des Oberhessischen
Geschichtsvereins
930.85(434.1) 943.411(434.1)
Mitt. Oberhess. Geschichtsver

70.Bd.(1985) 
В 2, В 3

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins in 
Giessen (Címváltozat) ■» 10 150

10 151 aut
Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs / 
Oberösterreichisches Landesarchiv. - Linz : 
Oberösterreichisches Landesarchiv 
Indulás/megszűnés: 1(1950)- 
ISSN 0259-4145 = Mitteilungen des 
Oberösterreichischen Landesarchivs 
Mitt. Oberösterr. Landesarch.

15(1986)
В 1

10 152 aut
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs /
Österreichisches Staatsarchiv. - Vien :
Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs
Indulás/megszűnés: l.Jg,(1948)-
ISSN 0259-4153 = Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs
Mitt. Österr. Staatsarch.

37.Jg.(1984){1985}
Bl ,  В 2, В 2/78, В 318, В 834, В 2212, Gy 1

Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung Essen (Címváltozat) •* 10 105

10 153 deu
Mitteilungen des Vereins Deutscher Emailfachleute e. 
V. - Hamburg : Verlag Brunke Garrels 
Indulás/megszűnés: 1(1953)-1980 
Későbbi címe: Mitteilungen des Vereins Deutscher 
Emailfachleute в. V. und des Deutschen Email-Zentrums 
e.V., ISSN 0723-886X
ISSN 0042-3823 * Mitteilungen des Vereins Deutscher
Emailfachleute e. V
666.29
Mitt. Ver. Dtsch. Emailfachlt. e. V.

33(1985) - 34(1986)
В 4, Tg 1

Mitteilungen des Vereins Deutscher Emailfachleute e. 
V. und des Deutschen Email-Zentrums e.V., ISSN 
0723-886X (Későbbi címe) •» 10 153

Mitteilungen des Vereins Deutscher 
Lebensraittelchemiker (Előző címe) -» 15 230
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I. Könyvkatalógus

Korunk fejlődése a könyvtárakat egyre növekvő feladatok elé állítja. A szak
emberek teljes körű és pontos tájékoztatását, a dokumentumok mennyiségi felhal
mozódásának problémáját a könyvtár technológia gépesítésével, ennek részeként 
számítógépek segítségével próbálják megoldani. A számítógépek hazai, könyvtári al
kalmazása már kb. két évtizedes múltra tekint vissza. Az új technika nyújtotta 
lehetőségek ígéretesnek bizonyultak a sokféle könyvtári munkafolyamat 
elvégzésében. Bár tapasztalataink alapján a munka kezdetben inkább több, a későbbi 
előnyök mégis mellette szólnak, úgy mint:

— az egyszeri feldolgozás, többszöri és többcélú felhasználás,
— a gyorsaság,
— a teljesítmény ugrásszerű növekedése,
— a sokszempontú keresés lehetősége.

Az előnyök számbavétele mellett azonban alapos tájékozódást igényel mind a 
hardver mind a szoftver beszerzése. Könyvtárunk — a BIOGAL Gyógyszergyár 
Műszaki Könyvtára -  egy IBM PC/AT számítógéppel indult el a számítógépesítés 
útján, 1987 végén. Ehhez a géptípushoz kerestünk szöveges információ tárolására al
kalmas programot, mivel könyvkatalógusunk hiányosságainak felszámolása így 
ígérkezett leghamarabb elérhetőnek. A Micro-ISIS programot tanulmányozása (1,2) 
majd megtekintése után megfelelőnek találtuk feladataink elvégzéséhez.

Gépesítésünk hátterében azonban azt a koncepciót kell szem előtt tartanunk, 
hogy a kezdeti könyvtári munkafolyamatokat, majd a további szolgáltatások 
gépesítését teljes összhangban kell megterveznünk, majd megvalósítanunk, még 
akkor is, ha a könyvtár komplex gépesítése nem a közeli jövőben várható.

Első lépésként 24 ezer kötetes könyvállományunk katalogizálását terveztük 
meg, majd indítottuk el. A könyveket két jól elhatárolható csoportba soroltuk. Úgy is 
mondhatjuk, a gyár fő profilját tükröző könyvek jelentik az első csoportot: gyógy
szerészet, vegyészet, biológia, orvostudomány, mezőgazdaság. A második csoport 
tartalmazza az ún. egyéb könyveket: jogszabályok, műszaki könyvek, számítás- 
technika, szótárak, lexikonok, nyelvkönyvek stb. Elgondolásunk alapján mindkét
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csoport könyveit naprakészen dolgozzuk fel, és az első csoportba tartozóknál reka
talogizálunk.

A számítógépes rekordok tartalmának meghatározásában éppúgy alkalmaz
nunk kell számos nemzetközi szabály, segédlet és nemzeti szabvány előírásait, mint a 
hagyományos feldolgozó munkában. Ezeknek a kötöttségeknek, valamint a 
számítógép és a program adottságainak figyelembevételével, néha kompro
misszumok árán alakítottuk ki BIO nevű adatbázisunkat. A szabványos leírás adatai 
mellett a rekordokhoz tárgyszavakat is rendeltünk a gépi katalógusban.

Az adatbázis létrehozása

Számítógépes katalógusunk tételeit a bibliográfiai rekordok alkotják. A változó 
hosszúságú rekordok mezőkből épülnek föl, a mezők tartalmazzák a dokumentum 
adatelemeit, ismérveit. A mezők a tényleges tartalmuknak megfelelő hosszúságúak, 
ami jó helykihasználást biztosít. Egy ismérv hiányában a mező a rekordban meg sem 
jelenik, ismétlődése esetén a mező többször is előfordulhat.

A rekordok a beviteli adatlap kitöltésével készülnek el, és a rendszer 
alapfájljába kerülnek, ahol a bevitel sorrendjében azonosítószámot, ún. Master File 
Numbert (MFN-t) kapnak. Rekordjaink képe a katalóguscédula formájához iga
zodik, bár feltűnhet, hogy a besorolási adatok hiányoznak. Ezek kiemelésétől 
eltekintettünk, mert szerintünk a besorolási adatok funkcióját a keresésre alkalmassá 
tett szavak töltik be.

1. ábra
Részlet az alapfájlból Monografikus szintű bibliográfiai rekordok

00001
2 7 . 9 6 7 ,  2 8 . 5 3 7

I n d e x  d e r  H i l f s s t o f f e  =  I n d e x  o f  a u x i l i a r y  s u b s t a n c e s  / H e r b e r t  P. F i e d l e r .  - 

A u l e n d o r f  : E d i t i o  C a n t o r ,  1984. + 2 2 2  p. ; 2 5  cm. + ( D e r  p h a r m a z e u t i s c h e  

B e t r i e b  ; Bd. 3 0 . )

I S B N  3 8 7 1 9 3  0 75 X

T á r g y s z a v a k :  s z e r v e t l e n  k é m i a ,  s z e r v e s  k é m i a ,  s e g é d a n y a g ,  n é v j e g y z é k ,  a d a t t á r ,

C T F A , C A S - N o ,  e l n e v e z é s  

L . s z .: 2 2 . 3 3 2 / 8 7 ,  2 3 . 0 0 4 / 8 7

00002
2 9 . 5 0 1

C h r o m i u m .  + G e n e v a  : WH O, 1988. + 197 p. : ill. ; 2 2  cm . + ( E n v i r o n m e n t a l  

h e a l t h  c r i t e r i a  ; 61.)

B i b l i o g r .: p. 1 4 5 - 1 9 7 .

I S B N  9 2  4  1 5 4 2 6 1  6

T á r g y s z a v a k :  o r v o s t u d o m á n y ,  a n a l i t i k a i  k é m i a ,  k ö r n y e z e t v é d e l e m ,  f a r m a k o l ó g i a ,  

a n y a g c s e r e ,  é l e t t a n ,  k r ó m - m e t a b o l i z m u s ,  b i o l ó g i a i  h a t á s ,  h i á n y ,  

t o x i c i t á s ,  k r ó m - e l ő f o r d u l á s ,  á l l a t k i s é r l e t  

L . s z . :  2 4 . 0 6 0 / 8 8
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A rekordok létrejöttét azonban gondos tervezőmunka előzte meg. A prog
ramot ugyanis csak azután lehetett működőképesnek tekinteni, ha már kiindulásként 
elvégeztünk néhány alapvető műveletet.

Létrehoztunk egy mezőleíró táblázatot (FDT), melyben minden azonosító 
sorszámhoz egy mezőnevet rendeltünk, a mezőhossz és mezőtípus megha
tározásával, és ahol szükségesnek láttuk, a mező többszöri előfordulását is meg
jelöltük. Mint azt a 2. ábrán láthatjuk, az FDT-ben olyan elemek is vannak, ame
lyeket a jelenlegi beviteli adatlap nem tartalmaz. Ezeknek a mezőknek az adatbázis 
későbbi felhasználásában szerepet szánunk.

Következő lépésként beviteli adatlapot szerkesztettünk, mely csak azokat a 
mezőket tartalmazza, amelyekre a mindenkori katalogizálás során szükségünk van. 
A kezdeti három oldalas adatlapunkat két oldalasra rövidítettük. Kihasználtuk a 
mezők gördíthetőségét, ami által helytakarékosabbá tehetjük az adatlapot, vagyis ha 
az adatbevitel során az előzetesen kijelölt helyet már elhasználjuk, újabb üres 
képernyősor jelenik majd meg, amíg csak szükséges. A beviteli űrlap részletes 
leírását az adatbevitel ismertetésénél olvashatjuk. Az adatlapot Id. a 3. ábrán.

Harmadik lépésben a mezőkiválasztó táblázatban (FST) olvasói tapasztalataink 
alapján kijelöltük, hogy végfelhasználóként mely mezőben található információk sze
rint kereshessünk az adatbázisban. (Keresés során a rendszer közli, hogy az adott 
témában hány tétel, azaz találati rekord van az adatbázisban.) A keresésre szánt 
szavak, illetve adatelemek indexelésére, kigyűjtésének módjára az invertálás tech
nikáinak megjelölésével adtunk utasítást. Ez a mód minden majdan bevitt rekordra 
vonatkozik. Rendszerünkben az alábbi invertálási technikákat alkalmaztuk:

0 = a mezőt teljes hosszában, egyetlen elemként indexeli,
2 = a beíráskor <...> jelbe tett szavakat indexeli,
4 = minden szóból egy elemet hozva létre indexel.

Lásd a 4. ábrán.

A rekord alapformáját a megjelenítő formátumban rögzítettük. A bonyolult 
formátumnyelv igen sokrétű megjelentetést tesz lehetővé. Itt adtuk meg a kötelezően 
használatos jeleket is, amelyek az adatcsoportokat vezetik be vagy választják el 
egymástól, így ezeket a jeleket nem kell minden rekordban külön bebillentyűzni. A 
formátumot az 5. ábrán láthatjuk.

A négy egymásra épülő munkafolyamat elvégzése után -  mely az ISISDEF 
rendszerprogrammal történt — következhetett a gépi katalogizálás.
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2. ábra
Mezőleíró tábla (FDT)

M e z ö l e i  ró t á b l a  (FDT) A d a t b á z i s :  B I O

1A z n |  N é v 1 H o s s z | T i p | I s m | A l m e z ö j e l e k  / s é m a  |

10 S z e r z ő  n e v e : 10 0 X R

15 T e s t ü l e t i  név: 2 0 0 X R

16 T e s t ü l e t i  n é v  ( F S T - b e n ) 1 X

2 0  F ő c í m : 3 0 0 X

2 4  K ö t e t e i m  é s  le ír ás : 3 0 0 X

2 5  A l c í m : 5 0 0 X R

2 6  P á r h u z a m o s  c í m: 5 0 0 X R

3 0  S z e r z ő s é g i  k ö z l é s : 50 0 X

3 8  K i a d á s : 70 X

4 0  M e g j e l e n é s  h e l y e : 70 X

4 1  K i a d ó  n e v e : 70 X

4 2  M e g j e l e n é s  é v e: 70 X

4 4  T e r j e d e l e m : 100 X

4 6  S o r o z a t : 3 0 0 X

50 M e g j e g y z é s e k : 3 0 0 X R

-
52 IS BN : 100 X R

M e z ö l e i  ró t á b l a  (FDT) A d a t b á z i s :  B I O

1Az n |  N é v 1 H o s s z  1Típ| Ism| A l m e z ö j e l e k  / s é m a  |

53 K ö t e t m e g j e g y z é s : 10 0 X

54 K ö t e t - I S B N : 100 X

60 T á r g y s z a v a k : 4 0 0 X R

61 T á r g y s z a v a k  ( F S T - b e n ) 1 X

74 R a k t á r i  s z á m : 15 X R

76 L e l t á r i  s z á m : 15 X R

78 Ár: 15 X

_ 82 E x p o r t á l á s : 5 X

8 4  D á t u m : 15 X

8 6  S z á m l a s z á m : 30 X
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3. ábra 
Beviteli űrlap

Adatbázis: BIO BIOGAL + könyvfeldolgozás Űrlap: BIO 1/2

Szerzői kereső
Szerző neve: ________  ___________________ __________________

Testületi név:

Bibliográfiai leírás 
Főcím: ____

Párhuzamos cím:

Alcím:

Szerzőségi közlés:

Kiadás: ____
Megjelenés helye: Bp.__
Kiadó neve: ____
Megjelenés éve: 1988

Adatbázis: BIO BIOGAL + könyvfeldolgozás Űrlap: BIO 2/2

Bibliogr. leírás (folytatás)
Terjedelem: 000 p. : ill. ; 00 cm___________________________________
Sorozat: __________

Megjegyzések: Bibliogr. fejezetenként.

ISBN:
Köteteim/leirás:

Kötetmegjegyzés: _____________
Kötet-ISBN: _____________

Egyéb adatok 
Tárgyszavak: ____________ ^

Raktári szám: 00.000

Leltári szám: 00.000/88.
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4. ábra
Mezőkiválasztó tábla (FST)

Adatbázis neve: BIO Invertálási FST FST neve: BIO

|Azn|Tch|Mezö átszerkesztő formátum

. 10 0 (vlO/)
_ 15 4 (v!5/)
. 16 0 (v!5/)
_ 20 4 v20
_ 24 2 v24
_ 25 4 (v25/)

41 4 v41
_ 42 0 v42
_ 46 0 v46

50 2 (v50/)
60 4 (v60/)
61 0 (v60/)
74 0 (v74/)

. 76 0 (v76/)
_ 82 0 v82

5. ábra
Megjelenítő formátum

Adatbázis neve: BIO Formátum neve: BIO

c 7 2 , m f n / M H L , v 7 4 + | , | / # v 2 0 ( 2 , 0 ) , | = |v26,| : | v 25 ," / " V 3 0 , 1 . - .... v 3 8 M - " , x l , v 4 0

: " v 4 1 ,", " v 4 2 , \  + " v 4 4 ,". + ( " v 4 6 " ) " / v 5 0 ( 2 , 0 ) + I . + | / ( v 5 2 ( 2 ,0 ) / ) / v 2 4 ( 2 , 0 ) / v  

5 3 ( 2 , 0 ) / v 5 4 ( 2 , 0 ) / " T á r g y s z a v a k :  " v 6 0 ( 1 3 , 1 3 ) + | , | / " L . s z . :  " v 7 6 ( 7 , 7 ) + | ,  |

Az adatbázis működése

A gépi katalógus használata során a két leglényegesebb művelet az adatbevitel 
és a visszakeresés.

Az adatbevitelt az ISIS főmenüjének behívásával kezdjük, majd a kitöltendő 
űrlap megjelenése után a kezünkben tartott könyvről közvetlenül katalogizálunk. 
Mind az egykötetes, mind a többkötetes könyvek bevitelére ugyanaz a kétoldalas 
adatlap szolgál, így a rekord felépítése attól függ, hogy az adatlap mely mezejét és 
hogyan töltjük ki. Mint ahogy a 3. ábrán látható, az adatlapot a jobb áttekinthetőség 
kedvéért három részre tagoltuk.
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Szerzői kereső

Az egy- és többkötetes könyveknél is ide írjuk be az összes szerző, szerkesztő, 
közreműködő és testület nevét, valamint a névváltozatok különböző formáit is. Több 
szerző nevének begépelését %-jel közbeiktatásával végezzük, így minden egyes névre 
kereshetünk. A besorolás alapja itt mindig az egységesített név a szerzőségi közléssel 
szemben, amely mindig címlaphű leírást feltételez, az pedig — például a külföldi 
szerzők esetén -  a keresésre nem alkalmas. A nevek után a közreműködői funkció 
megjelölése a későbbi pontos keresést segíti. A beírás az alábbi formában történik: 
Pl.: Queener, Sherry F.(ed.)%Webber, J. Alan (ed.)

Kovács, Kálmán%Halmos, Miklós

Bibliográfiai leírás

Ez az adatlap törzsrésze, mely a bibliográfiai egységre jellemző adatokat tar
talmazza az egy- és többkötetes könyveknél is. A mezők kitöltése szabvány szerint 
történik a kötelező jelek beírása nélkül. Mint már említettük, azokat a megjelenítő 
formátumunk tartalmazza. Kivételt jelentenek a terjedelmet és a kötet adatait tar
talmazó mezők, ahol a kötelező jeleket is be kell vinnünk. A többkötetes könyvek 
esetén először a kötetek egészére vonatkozó közös adatokat adjuk meg szab
ványosan — a főcím mezejébe a közös címet írva —, egészen a köteteimig. A 
köteteim begépelése a többlépcsős leírásnak megfelelően, a kötetre jellemző minden 
adat megadásával, a kötelező jelek beírásával történik ugyan, de a 2-es invertálási 
technika miatt a keresésre kijelölt szavakat < > -jelek közé kell zárnunk. Lásd a 6. 
ábrán. A köteteim mezőt követő két mezőt ismét a kötelező jelek beírása nélkül 
töltjük ki.

Hátránya a leírásunknak, hogy a többkötetes könyveknél a kötetek egészére 
vonatkozó közös adatokat minden egyes kötetnél be kell írnunk. A program azonban 
alkalmas ennek megkönnyítésére. Egy már meglévő rekordból kiemeljük a szükséges 
szövegrészeket és az új rekordba visszük az F3,F4,F5 funkciógombok használatával, 
vagy a teljes rekordot másoljuk át egy másik rekordba az ISISXCH program segít
ségével, és azt módosítjuk.

6. ábra
Kptetcím mező kitöltése

Köteteim: Vol. 2., The <principles> of <biotechnology> :
<Engineering> <considerations> / vol. ed. Charles L.
Cooney, Arthur E. Humphrey. + XXV, 632 p,
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Egyéb adatok

A hatékony visszakeresés érdekében tárgyszavakat is alkalmazunk. Könyvál
lományunk heterogén összetétele miatt szabad tárgyszavazással, azaz általunk 
meghatározott szavakkal próbáljuk megtalálni a dokumentum tartalmát legjobban 
tükröző kifejezéseket, azok leggyakrabban használt változatát, helyesírási sajátos
ságaikat is figyelembe véve. Ehhez segítségül hívjuk adatbázisunk már meglévő 
tárgyszókészletét.

Ebben a mezőben hívjuk fel a figyelmet arra is, ha a dokumentum alapvető 
témáján kívül más hasznos információt is hordoz. Példa erre a 7. ábrán a 88. rekord, 
mely vegyészeti és biotechnológiai témájú, de a törvény és hatóság tárgyszavakat is 
tartalmazza. A megfelelő tárgyszavazáshoz időnként szakember segítségét is igénybe 
vesszük és tervezzük, hogy egyes szakterületeken tezauruszt is használunk majd.

Az adatbázist úgy terveztük meg, hogy egy rekord egyetlen dokumentumnak 
feleljen meg, de ha ugyanazon kiadású könyv példányainak száma több, akkor 
ugyanabba a rekordba kerüljenek úgy, hogy a rekordon belül a raktári és a leltári 
számok többszöri előfordulása jelezze mennyiségüket. Ez munka- és idő
takarékosság mellett gyakorlati előny is, mivel a keresésnél az azonos kiadású 
könyvek nem adnak külön találati rekordot, és még az is szembetűnik, hány példány
ban van a dokumentum a könyvtárunk birtokában. Az eltérő kiadású könyvek külön 
rekordba kerülnek. BIO adatbázisunk jelenleg kb. 1000 rekordot tartalmaz, de ez 
közel 1800 kötet feldolgozott könyvet jelent.

A többkötetes kiadványok kötetei egyrészt azért kerülnek külön rekordokba, 
mert előfordul, hogy némely kötet némely darabjából egyetlen sincs, egyes kötetek
ből pedig több példány is van, másrészt eltérő témájuk esetén más tárgyszavakat kell 
kapniuk, így egy rekord egy dokumentum jellemző adatait tartalmazza.

Az adatbevitelt követő szokásos művelet az aktualizálás, mellyel beépíttetjük 
az új keresőelemeket az adatbázis invertált fájljába. Ez elvégezhető az ISIS fő
menüjében is, de az ISISINV programmal külön is.

Adatbázisunk működéséhez szükséges, hogy az alapfájl rekordjai kereshetőek 
legyenek. A program ezért létrehoz az alapfájl mellé egy szótárfájlt, az ún. invertált 
fájlt. Ez a fájl indexként, mutatóként szolgál az alapfájl rekordjaihoz. Az invertálás 
módjára már az adatbázis definiálásakor utasítást adtunk, az FST elkészítésével.
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28.518/01

7. ábra
Többkötetes könyvek rekordjai

00085

Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.] 
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 1., The principles of biotechnology : Scientific fundamentals / vol. 

ed. Alan T. Bull, Howard Dalton. + XXV, 688 p.
ISBN 0-08-032509-2

Tárgyszavak: biotechnológia, biokémia, géntechnológia, mikroorganizmusok,
tenyésztés, izolálás, fenntartás, termelő törzsek, fermentáció, 
biomassza, anyagcsere, asszimiláció, bioszintézis, 
enzim-katalizis, kézikönyv 

L . S Z . :  22.979/87
00086

28.518/02

Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.] 
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm 
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 2., The principles of biotechnology : Engineering considerations / vol. 

ed. Charles L. Cooney, Arthur E. Humphrey. + XXV, 632 p.
ISBN 0-08-032510-6

Tárgyszavak: biotechnológia, fermentáció, bioreaktor-tervezés, modell, 
folyamat-szabályozás, immobilizáció, mérés, feldolgozás, 
extrakció, kromatográfia, kézikönyv 

L.sz.: 22.980/87
00087

28.518/03

Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.] 
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm 
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 3., The practice of biotechnology : Current commodity products / vol. 

ed. Harvey W. Blanch, Stephen Drew, Daniel I.C. Wang. + XXV, 1136 p.
ISBN 0-08-032511-4

Tárgyszavak: biotechnológia, szerves kémia, erjesztés, fermentáció, 
bioszintézis, élelmiszerek, antibiotikumok, aminosavak, 
karbonsavak, enzimek, előállítás, gyártás, kézikönyv 

L.sz.: 22.981/87
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00088
28.518/04

Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.] 
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm 
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 4., The practice of biotechnology : Speciality products and service 

activities / vol. ed. Campbell W. Robinson, John A. Howell. + XV, 1308 p.
ISBN 0-08-032512-2

Tárgyszavak: biotechnológia, alkalmazások, orvosbiológia, mezőgazdaság,
fermentáció, analizis, szabadalom, környezetvédelem, szennyviz, 
törvény, hatóság, toxicitás, kézikönyv 

L.sz.: 22.982/87

Az FST alapján a rekordokból kigyűjtésre kerülnek a szükséges szavak vagy kife
jezések, esetleg számok, melyekből a program sorrendet alkot. A 8. ábrán egy 
képernyőn megjelentetett részletet láthatunk a BIO adatbázis invertált fájljából, 
mely 30-30 karakterig, ékezetek nélkül tartalmazza a kijelölt adatelemeket.

Az aktualizálás helyett teljes invertálást is végezhetünk, ami az egész adat
bázisból teljesen új invertált fájlt hoz létre, így a napi módosítások által bennmaradt 
fölösleges adatok kiszóródnak. A rekordok mennyiségének növekedésével az in- 
vertálási idő is növekszik. A meglévő 1000 rekordunk teljes invertálása kb. másfél 
óra.

Kereső elemek listája

8. ábra
Invertált fájl ( részlet)

Adatbázis neve: BIO

29.869
29.870
29.871
A GYAKORLÓ ORVOS KÖNYVTARA ; 2 
A GYAKORLÓ ORVOS KÖNYVTARA, IS 
ABC 
ABCS
ABLAKFAJTAK
ABLAKOK
ABRAHAM, AMBRUS 
ABRAK
ABSORPTION
ABSZORPCIÓ
ABUSE
ACADEMIC
ACÉL
ACETILÉN
ACIDS

ACM
ACRASIOMYCETES
ÁCS
ACS SYMPOSIUM SERIES / ED. M.
ACS, MARIA (2.CIKK SZERZŐ)
ACTION
ACTIONS
ACTIVE
ACTIVITIES
ACUTE
ACZEL, ATTILA
ADAG0LAS
ADAG0L0
ADALÉK
ADAM
ADAM, SÁNDOR 
ADAM-VIZI, VERA (IRTA)
ADAT
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Az adatbázis használatának legfontosabb területe a visszakeresés (2,3,4), 
melynek sikere egyrészt a jól megválasztott invertálási technikán múlik, másrészt a 
keresőkifejezések megfelelő alkalmazásán.

A Micro-ISIS-ben rejlő sokféle keresési lehetőség gyakorlati hasznát nap mint 
nap tapasztaljuk. A keresések a szokásos Boole-féle logikai műveletekkel (ÉS= *, 
VAGY= +, NEM= л ) történnek, a keresőszavak csonkolással is beírhatok ($-jel- 
lel), a keresés a rekordok valamely mezejére illetve a mezőkben a keresőszavak 
távolságára is korlátozható. Részletes leírását nem tartjuk feladatunknak, alkalmazá
sainkra azonban néhány példát bemutatunk.

A program elsősorban szöveges információk tárolására és keresésére készült, 
de megoldható számadatok visszakeresése is. Első két példánkban a keresés a kia
dási évre illetve egy többkötetes kiadvány köteteire történt (9. ábra). A válaszok 
számát a program az utolsó sorban közli T  = " jelöléssel. Az első kérdés három 
válaszrekordja közül itt a 404. sorszámút mutatjuk be, míg a második kérdés találati 
rekordjai a 7. ábrán láthatók.

9. ábra

Kérdés: 1: 1987 * PERGAMON

P= 244 1987
P= 13 PERGAMON
T= 3 + #2: 1987 * PERGAMON
T= 3 + #1: #2

00404
29.248

Modern NMR techniques for chemistry research / Andrew E. Derome. + Oxford 
[etc.] : Pergamon Press, 1987. + XV, 280 p. : ill. ; 30 cm. + (Organic 
chemistry series ; v. 6.)

Bibliogr. a fejezetek végén.
ISBN 0-08-032513-0

Tárgyszavak: anyagszerkezet, fizikai kémia, spektroszkópia, elmélet, 
vizsgálat, módszer, készülék, relaxáció 

L.sz.: 23.762/88

Kérdés: 2: 28.518$

P= 1 28.518/01
P= 1 28.518/02
P= 1 28.518/03
P= 1 28.518/04
T= 4 + #6: 28.518$
T= 4 + #2: #6



162 Erdeiné Törőesik Katalin — Fekete Tamás

Adatbázisunkban H. Roth három eltérő szerzőségi közléssel szerepel. Az 
FDT-be felvett szerzői kereső segítségével a szerzők már olyan formában kerülnek a 
szótárfájlba, mely alapján könnyen megtaláljuk mind a három előfordulást 
(10. ábra).

10. ábra

Kérdés: 3: R0TH,$

P= 1 ROTH, H.J.
P= 1 ROTH, H.J.(HRSG.)
P= 1 ROTH, HERMANN J.
T= 3 + #6: ROTH,$
T= 3 + #3: #6

Az előbbi három keresést az tette lehetővé, hogy az adatelemek 0-ás technika 
kijelölésével kerültek az invertált fájlba.

A keresőszavak helyett próbálkozhatunk ún. ANY-fogalmakkal is. Erre a célra 
egy ANY-fájlt hoztunk létre, amelyben egy-egy fogalomhoz egyszerre több 
keresőszó is tartozik. A fogalmak egy része alkalmas nagyobb témakörök 
áttekintésére, így például összegyűjthetők a biológia területét érintő rekordok (11. 
ábra).

11. ábra

Kérdés: 4: ANY BIOLÓGIA

P= 81 BIOLÓGIA
P= 29 BIOLÓGIAI
P= 1 BIOLÓGIAI FOLYADÉK
P= 12 BIOLÓGIAI HATAS
P= 1 BIOLÓGIAI INDIKATOR
P= 2 BIOLÓGIAI KÖRNYEZETÜNK VEDELME
P= 1 BIOLÓGIAI STANDARDOK
P= 1 BIOLÓGIAI VIZSGALAT
P= 1 BIOLÓGIÁJUK
T= 71 + #13: BI0L0GIA$
P= 6 . 0RV0SBI0L0GIA
P= 66 MIKROBIOLOGIA
T= 97 + #16: ANY BIOLÓGIA
T= 97 + #1: #16
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12. ábra

Kérdés: 15: ANY ELŐÁLLÍTÁS * ANTIBIOTIKUM$

P= 73 ELŐÁLLÍTÁS
P= 42 SZINTÉZIS
P= 26 BIQSZINTEZIS
P= 19 GYÁRTÁS
P= 11 TERMELES
T= 65 + #10: ANY ELŐÁLLÍTÁS
P= 37 ANTIBIOTIKUM
P= 1 ANTIBIOTIKUM BI0SZINTEZIS
P= 1 ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA
P= 6 ANTIBIOTIKUMOK
T= 23 + #14: ANTIBI0TIKUM$
T= 7 + #15: #10 * #14
T= 7 + #5: #15

00021
27.843, 28.099

Aerob spóraképzö baktériumok / V.V. Szmirnov, Sz.R. Reznyik, I.A.
Vasziljevszkaja. + Bp. : Medicina, 1986. + 222 p. : ill. ; 21 cm 

ISBN 963 241 450 0
Tárgyszavak: mikrobiológia, aerob baktérium, tenyésztés, morfológia,

spóraképzés, azonosítás, rendszerezés, antibiotikum bioszintézis, 
métából it bioszintézis 

L.sz.: 22.180/87, 22.471/87

Az ANY-kifejezések egy másik részének alkalmazását mutatjuk be a 12. ábrán. 
Az "előállítás" sző több változata közül bármelyiket adjuk meg keresőszóként, a 
program a többire is -így pl. a 21. sorszámú rekordban a "bioszintézis" szóra- keresni 
fog. Ezt követően a találati listán megjelenő kifejezések segítségével is pon- 
tosíthatjuk a keresést, az "antibiotikum bioszintézis" kifejezéssel például azért, mert 
a tárgyszómező indexelésére a 4-es mellett 0-ás technikát is alkalmaztunk. Lásd a 13. 
ábrán.
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13. ábra

Kérdés: 6: ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS

P= 1 ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS
T= 1 + #6: ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS

Kérdés: 7: #5 A (SZINTÉZIS + ELŐÁLLÍTÁS)

P= 42 SZINTÉZIS
P= 73 ELŐÁLLÍTÁS
T= 47 + #8: SZINTÉZIS + ELŐÁLLÍTÁS
P= 35 #5
T= 4 + #9: #5 " #8
T= 4 + #7: #9

A következő példánkban a többkötetes kiadványok kötetenkénti 
kereshetőségét mutatjuk be a köteteimből választott kifejezések alapján (14. ábra). 
Miután az adatbevitel során a 6. ábrán látható módon minden lényeges szót 
kereshetővé tettünk, a már szemléltetett négykötetes könyv rekordjai közül (7. ábra) 
az első kettőt kaptuk válaszként.

14. ábra

Kérdés: 8: PRINCIPLES * BIOTECHNOLOGY

P= 11 PRINCIPLES
P= 16 BIOTECHNOLOGY
Ts 2 + #9: PRINCIPLES * BIOTECHNOLOGY
T =  2 + #8: #9

A keresést pontosíthatjuk azáltal, hogy mezőszintre korlátozzuk. Az összesen 
24 rekordban előforduló "kromatográfia" szót egy esetben a címben találtuk (1. és 2. 
számú keresés a 15. ábrán). A soron következő két keresésből kiderült, hogy a szó a 
többi rekordban a tárgyszómezőben szerepel. Mint említettük, a tárgyszavak inver- 
tálására kétféle technikát használunk. Mivel az FST-ben a két technikát külön 
mezőazonosítóhoz rendeltük, a 61-es mezőszám szerint a kromatográfiát önálló 
szóként kereshetjük (17 találat), hat rekordban a szó többszavas kifejezések 
részeként fordul elő. A 15. ábrán három ilyen rekord tárgyszavait is láthatjuk.
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15. ábra

Szám Adatbázis Talált Kérdés Aktuális adatbázis: BIO

001 BIO 00024 KR0MAT0GRAFIA
002 BIO 00001 #1/(20)
003 BIO 00023 KR0MAT0GRAFIA/(60)
004 BIO 00023 #1/(60) л #2
005 BIO 00017 KR0MAT0GRAFIA/(61)
006 BIO 00006 #3 л #5

00546
Tárgyszavak: szerves kémia, analizis, gyógyszer, növény, hatóanyag,

összetétel, vékonyréteg-kromatográfia, TLC, meghatározás, 
kromatogram, kézikönyv, adattár, fényképek

00666
Tárgyszavak: analitikai kémia, folyadék-kromatográfia, HPLC, elválasztás, 

adszorpció, ioncsere, módszer, készülék, alkalmazás, tankönyv

00725
Tárgyszavak: szerves kémia, analitikai kémia, enantiomer, királis, 

elválasztás, preparativ kromatográfia, gáz, folyadék, 
térszerkezet, előállítás, rezolválás

II. Címleltárkönyv

A számítógépes könyvkatalógus elsősorban az olvasók gyors és pontos kiszol
gálását segíti. A teljes katalógushoz azonban elég hosszadalmas munkával juthatunk 
el és emellett további munkafolyamataink is gépesítésre várnak. A könyvkatalógus 
kb. féléves tapasztalataira építve új adatbázist alkottunk, vagyis az egyedi leltárkönyv 
géppel történő feldolgozását kezdtük el. Célunk az volt, hogy az azonos 
munkafolyamatokat csak egyszer végezzük el és így összességében rövidüljön a 
feldolgozási idő. Erre az ISISXCH program egyik szolgáltatása alkalmas. Egy adat
bázis meghatározott rekordjait az exportálás és importálás opcióinak kijelölésével 
egy másik adatbázisba áttöltjük az MFN-határok megadásával vagy egy találati fájl 
létrehozásával. Ezt követően az új adatbázisban a rekordokat a hiányzó adatokkal 
kiegészítjük.

Az új adatbázis létrehozásáig a könyvek katalogizálását önálló munkafolya
matként végeztük. Ezután is így történik ez, ha rekatalogizálunk. Megváltozott azon
ban a munkamódszerünk az újonnan érkező könyveknél. Most a könyvet először 
leltározzuk. A LELT adatbázisban az utolsó rekord adatai alapján megállapítjuk a
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soron következő leltári és raktári számot, azokkal a könyvet ellátjuk és az adat
bázishoz tartozó adatlapot kitöltjük. Ezután az új rekordot átvisszük a BIO adat
bázisba és ott a gépi katalógus adataival kiegészítjük. Ha többkötetes könyvek egy 
később kiadott kötetét leltározzuk, előbb a BIO adatbázisban visszakeressük a 
korábban nyilvántartásba vett kötetek rekordjait, és az új kötet azoknak megfelelő 
raktári számot kap, például 28.518/03. (Raktári számozásunk a beérkezés sorrend
jében történik, igyekszünk azonban, hogy a többkötetes könyvek egymás mellé 
kerüljenek.)

A könyvkatalógus rekordjaival szemben a leltári adatbázisban minden rekord 
egyetlen dokumentum adatait tartalmazza és minden dokumentum illetve rekord 
önálló leltári számot kap, beleértve az egyszerre beérkező többkötetes könyveket is. 
Megjegyezzük, hogy itt is, mint több más esetben, alkalmazkodnunk kell 
könyvtárunk több évtizedes hagyományaihoz (5), de amennyire lehet, igazodunk a 
mai követelményekhez.

A leltári adatbázist és a gépi katalógust egymástól függetlenül kívánjuk 
működtetni, de a kettő közötti adatátvitel lehetőségének megtartásával. Az új FDT- 
hez szükséges mezőknek a BIO adatbáziséval egyező azonosítószámot adtunk és 
további mezőket is definiáltunk a szabványos leltárkönyvnek megfelelően. A BIO 
adatbázis FDT-jébe ezeket a mezőket is felvettük (2. ábra). A LELT adatbázishoz 
jól áttekinthető és könnyen kitölthető egyoldalas beviteli adatlapot szerkesztettünk, 
Id. a 16. ábrán.

16. ábra
Adatlap a LELT adatbázishoz

Adatbázis: LELT Leltárkönyv Űrlap: LELT 1/1

Dátum: ________________ Leltári szám: ________________

F ő c í m : _______________________________________________________________ _
Köteteim: __ ___________________________________________________________ ________
Szerző: _____________________________________________________________________ _
Kiadás: ______________________________________________________________________
Megj. hely:
Kiadó neve:
Megj. év: ______________________________________________________________________

Számlaszám: _____________________________  Raktári szám: ________________

Ár:

Jegyzet: _______ __________ __________________________________

Exportálás:
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Az invertálási FST-be csak a későbbi állomány-ellenőrzést segítő és a minden
napos leltározást könnyítő mezőket vettük fel. Ezek: a leltári szám, a cím és az 
exportálás mezeje. (Az exportálás szerepéről később lesz szó). Mivel a gépi 
könyvkatalógusénál rövidebb a leltári nyilvántartás rekordja és kevesebb adatot in- 
vertálunk, az aktualizálás ideje jóval rövidebb. Megjelenítő formátumunkkal az ada
tok egyértelmű ellenőrzési lehetőségét emeltük ki, például hogy az egymást követő 
számadatok jól áttekinthetőek legyenek. A megjenítő formátum és a rekordok képe 
a 17. ábrán látható.

17. ábra
Megjelenítő formátum 

és a címleltárkönyv két rekordja

Adatbázis neve: LELT Formátum neve: LELT

c63,mfn/v76/MHL,v20(8,8), " / "v30(U,8)". + " , " . + "n30 , v38(8,8) " + ",v40(8,8) 
" : ",v41(8,8)" , ",v42(8,8)/v24(8,8)/c9,"Dátum: Hv84/c9,"Ár: Mv78/c9,"Sz.sz.: "v 
86,c51,"R.sz.: "v74/c9,"Jegyzet: Mv88/####

24.481
00541

Biológiai szótár / Stohl Gábor. + Bp. : Natura, 1988 
Dátum: 1989.1.18.
Ár: 100.-
Sz.sz.: MN. 278. sz. 000 605 R.sz.: 29.837

24.482
00542

Gyógyszertan / Knoll József. + 6. kiad. + Bp. : Medicina, 1987
1. köt.
Dátum: 1989.1.18,
Ár: 570.- 2 db.
S z .sz.: MN. 278. sz. 000 605 R.sz.: 29.838/01

A leltári adatbázis rekordjainak nyilvántartási adataihoz visszamenőlegesen 
nem nyúlunk. Az adatok hitelesítése érdekében ezt az állományt ki is nyomtatjuk. Az 
oldalanként számozott nyomtatott leltárkönyv egy oldalára öt rekord kerül, helyet 
hagyva a megjegyzéseknek.

Hl. További lehetőségek és tapasztalatok

A leltári adatbázis állománya módot ad egy újabb munkafolyamat 
gépesítéséhez. Könyvtárunk helyi használatú "Új könyvek" listáját is ezekből a rekor
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dókból szerkesztjük meg. A LELT adatlapon feltüntetett exportálás mező a ki
gyűjtésre szánt rekordok kijelölésére szolgál. Az újonnan érkező könyvekről havonta 
jegyzéket készítünk. Az exportálás mezejébe egy rövid szót, pl. a hónap rövidítését 
írjuk, majd aktualizálás után a megadott szóra keresünk és eltároljuk a találatokat. 
Az ISISPRT programban a találati fájlra hivatkozunk és a cím alapján rendezünk, 
majd nyomtatunk (18. ábra). Ahhoz, hogy a rendezés szabványos ábécérendben 
történjen, a beviteli adatlapon < > -jelek közé kell tenni a címet bevezető névelőket.

Felhasználjuk még az exportálás mezejét az adatbázisok közötti, találati fájl 
alapján történő adatcseréhez is. Az említett mezőbe most is egy rövid szót írunk, 
aktualizálunk, a szóra keresünk és a találatok tárolása után belépünk az ISISPRT 
programba. Ezúttal nem a nyomtatás a cél, csupán a .HIT fájl előállítása, így az 
MFN-re rendezünk. A rendszerűrlapokon csak annyi a változtatás, hogy beírjuk az 
adatbázis és a tárolt találati fájl nevét, egyetlen rendezési szempontot adunk meg, 
ahol a kulcshossz: 5, az FST: 1 0 MFN . Ezután az ISISXCH programban a találati 
fájl alapján exportálunk.

Az új könyvek jegyzékében a rendezés első szempontja a cím, a második a 
köteteim. Ha a fejléc formátum mezejét nem töltjük ki (marad az alapértelmezés), 
akkor a listán a címek és alattuk a kötetcímek kiíródnak. Azt tapasztaltuk, hogy ilyen 
listákon az ISISPRT leszedi az ékezetet a cím első karakteréről. Hogy ne forduljon 
elő ez a hiba, olyan fejléc formátumot adtunk meg, amely nem nyomtatja a fejlécet. 
A címmezőt (v20) a nyomtatási formátummal íratjuk ki (18. ábra).

18. ábra
Nyomtatási és rendezési űrlap

Adatbázis neve: LELT__ MFN határok: 1/910_____ Tárolt találati fájl: jan___

Első cím: Uj könyvek listája (1989. január)__________________________________

Második cím: ____________________________________ _________________________________

Harmadik cím: ____________  ____

Nyomtatási formátum: mhl,v20,", “v24/''("v30") '',v38" + “,v40," : "v41,", "v42/#

Sor szélessége: 79_ Hasábok száma: 1 Hasábszélesség: 79_

Sor/lap: 66_ Első lap sorszáma: 1___ Tördelési minimum: 3_

Bekezdés: 0_ Rendezni kell? у Rendezési űrlap: ujS

Nyomtatási fájl: _____
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Fejlécek száma: 2 Tiltott szavak fájlja:

Fejléc formátum: ""___________________________________________

1. RENDEZÉS: Kulcshossz: 60__ Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
FST: 1 0  v20_______________________________________________

2. RENDEZÉS: Kulcshossz: 60_ Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
FST: 2 0 v24 _______ _________________________________

3. RENDEZÉS: Kulcshossz: ___ Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
FST: ______

4. RENDEZÉS: Kulcshossz: ___ Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
FST: ____________

Leltári számok listájához is felhasználjuk az ISISPRT programot. Mivel ren
dezett listáról van szó, a leltári szám a fejeimben szerepel majd. Más mező kiírására 
nincs szükség, így a nyomtatási formátum mezejébe egy * jelet gépelünk (6). Ez 
utóbbi viszont két rendezési kulcsot igényel, és második kulcsként legalább egy rövid 
adatot meg kell adnunk (pl. az MFN-t), mely szintén kinyomtatódik. Ennek elke
rülésére a rendezés második szempontjaként egy fiktív vl00-as mezőre hivatkozunk. 
Egy ilyen lista részletét láthatjuk a 19. ábrán. A nyomtatási űrlapokon (v.ö. 18. ábra) 
a következő mezőket töltöttük ki:

Adatbázis: BX0, MFN határok: 1/32000 

Első cím: ^Leltári számok 

Nyomtatási formátum: *

Sor szélessége: 9, Hasábok száma: 8, Hasábszélesség: 10 

Sor/lap: 68, Első lap sorszáma: 1, Tördelési minimum: 3 

Bekezdés: 0, Rendezni kell? y, Rendezési űrlap: leltS 

Nyomtatási fájl: PRN 

Fejlécek száma: 1, Fejléc formátum: vOl

1. RENDEZÉS: Kulcshossz: 15, többszörös: 1

FST: 1 0 (v76/)

2. RENDEZÉS: Kulcshossz: 1, egyszeres: 0

FST: 2 0 vlOO

A listánkon az is látható, ha egy leltári szám többször szerepel a nyilvántartás
ban. Az ilyen tételek alatt vessző jelenik meg, és annyi, ahányszor a tétel ismétlődik.
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19. ábra
Rendezett lista (részlet) 

Leltári számok

22.276 24.319 24.387 24.419 24.475 24.562 24.612 24.648

22.277 24.320 24.392 24.420 24.476 24.565 24.613 24.649

22.308 24.321 24.393 24.421 24.478 24.566 24.614 24.650

Egyetlen rendezési kulccsal is megoldottuk a lista előállítását. A rendezés 
második szempontjának elhagyásán kívül annyi a változtatás, hogy a nyomtatási for
mátum mezeje üresen marad. Ha meghagyjuk a * jelet, a rendezés ugyan 
megtörténik, de a többszörös kulcs csak egyszeresként működik, és az ismétlődő 
mezők adatait nem tudjuk kigyűjteni. A nyomtatási formátum elhagyásának 
lehetőségét a programhoz készült kézikönyvek (6,7) nem említik. Ennél a módszer
nél a második rendezési szempont hiánya miatt a tételek alatt nem jön létre üres sor, 
de nem is lehet következtetni az esetleges ismétlődésekre.

A keresések során mindig a rekordok valamelyik adatára kérdezünk az adat 
egészének vagy első néhány karakterének megadásával (csonkolás). 
Meghatározhatjuk azt is, hogy ez az adat melyik mezőben szerepeljen, de arra a 
kérdésre nem kapunk választ, hogy egy mezőben van-e adat vagy nincs. Szeretnénk 
tudni például, hogy mely rekordok tartalmazzák a sorozat mezejét és mi a mező 
tartalma. Ilyenkor az alapfájl rekordjai közül egy formátum  segítségével csak az em
lített szempontnak megfelelő rekordokat íratjuk ki. Az alkalmazott formátum 
lényege, hogy az MFN előtt idézőjel álljon. Az idézőjelek közé feltételes konstans is 
írható, az idézőjelek elhagyása esetén azonban az alapfájl minden rekordja megje
lenik az MFN-nel együtt.

A sorozatok kigyűjtési formátuma:

""mfn.xS,v46(8,8) vagy: v46/"("mfn")",d46

00081 A gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250 ; 213.

00093 Laboratory techniques in biochemistry and molecular
biology / ser. ed. R. H. Burdon, P. H. van Knippenberg ; 
v. 13.

Ha azt szeretnénk tudni, hogy mely rekordokban vannak kitöltetlen mezők, a 
formátumunk kissé módosul. A következő formátum például a tárgyszavak hiányát 
mutatja: "”mfn,n60. Az MFN elé vagy mögé feltételes konstansként a mező hiányára 
utaló magyarázó szöveget írhatunk és szerkeszthetünk olyan formátumot is, amely 
egyszerre több mező hiányát jelzi.
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00376 Hiányos kiadási adatok

00748 Nincs ár
00748 Nincs számlaszám

A hiányzó mezők utólagos kitöltését egy, az ISISDEF programban előre 
megszerkesztett rövid adatlapon pótolhatjuk.

Az ékezetes karakterek bevitelére az eredeti IBM billentyűzettel működő 
KEYBHU programot használjuk. A bevitt karakterek az invertálásnál ékezet nélküli 
nagybetűs formára konvertálódnak. A magyar ékezetes billentyűzettel működő 
UNIBOARD ékezetesítő program viszont néhány betűt olyan ASCII-kódon állít elő, 
melyet a MICRO-ISIS az invertálás során nem tekint alfabetikus karakterkódnak, 
emiatt a 4-es invertálási technikánál pl. a BIOKÉMIA szóból a következő két 
keresőelem képződik: BIOK, MIA, de mindez áthidalható az ISISAC.TAB, 
ISISUC.TAB rendszertáblázatok megfelelő átalakításával.

A korábban említett rendezési listákhoz célszerű volt saját nyomtatási űrlapot 
készíteni, hogy a gyakran alkalmazott műveleteinket ezáltal is rövidítsük. Itt az 
ISISUTL program volt segítségünkre. Ugyancsak ezzel a programmal írtuk át az 
ISISXCH program importálási űrlapján a töltés (L) mező alapértelmezését hoz- 
záírásra (M), mivel a "töltés" kifejezés alatt a program az adatbázis rekordjainak 
felülírását érti.

Tapasztalataink alapján fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy legalább az 
alapfájlról (.MST és .XRF) gyakran készítsünk másolatokat.

Munkafolyamataink gépesítésében az első lépéseket már megtettük. Ez azon
ban nem lezárt folyamat, hiszen az adatbázisok nap mint nap bővülnek, a tárgy
szórendszert és az ANY fájlt tovább építjük. A programban rejlő adottságokat igyek
szünk mind jobban kihasználni. A későbbiekben a személyi kölcsönzés és egyéb 
könyvtári munkafolyamatok gépesítését szeretnénk megoldani.

Irodalom

1. Jacsó Péter: A Micro-ISIS alkalmazási lehetőségei a hazai szakkönyvtárakban = Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás, 33. évf. 1986. 5-6-7. sz. 262-267 p.

2. Szűcs András, Varga Sándor: Online könyvkatalógus a Micro-ISIS segítségével = Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás, 33. évf. 1986.5-6-7. sz. 268-280 p.

3. Jacsó Péter: Mikroszámítógépes folyóirat-katalógus ISDS rekordokból = Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás, 34. évf. 1987. 9. sz. 419-432 p.

4 Varga Sándor: Számítógép a könyvtárban = TV Informatika, Számaik, Bp. 1987, 195-214 p.
5. Lesznyák Ferenc: A Biogal Gyógyszergyár Műszaki Könyvtára = Hajdú-Bihar megyei könyvtári 
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6. CDS/ISIS reference manual (Mini-micro version, release 1.0) = UNESCO, 1985.
7. CDS/ISIS kézikönyv (Mini-mikro változat, 1.0 kiadás) = UNESCO, 1985.
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II. Országos Bibliográfiai Értekezlet.Debrecen, 1990. augusztus 21-23.

Lisztes László az MKE Bibliográfiai Bizottság elnöke kezdeményezésére 1990-ben megrendezik a 
II. Országos Bibliográfiai Értekezletet. Az 1988. június 18-án megalakult előkészítő bizottság elnöke 
Kulcsár Péter, az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának elnöke, tagjai: Balázsné 
Veredy Katalin az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója, Ferenczy Endréné az OSZK igazgatója, Gomba 
Szabolcsúé a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárának főigazgatója, Győri 
Erzsébet osztályvezető, az OSZK KMK igazgatóhelyettese, Kertész Gyula az OSZK Retrospektív 
Bibliográfiai osztályának vezetője, Hajdú Lívia a bizottság adminisztratív titkára az, OSZK munkatársa.

Az Értekezlet célja; vitakérdések
Közel három évtizede, 1961. szeptemberében volt Gödöllőn az első bibliográfiai értekezlet. Azóta 

lezajlott egy nemzedékváltás, és a hatvanas évek elején még fiatal szakemberek a következő években 
szintén átadják a stafétabotot fiaik kortársainak.

Mintegy 2ÖÖ tájékoztatási szakembernek a részvételével véleményt kellene mondani az 
értekezleten néhány alapvető kérdésről:

— Vajon mire jutott az elmúlt évtizedekben a hazai tájékoztatási és bibliográfiai tevékenység 
elméleti és gyakorlati szempontból? Milyen teljesítmények és kudarcok kísértek bennünket? Hol 
tartunk ma a tájékoztatás megszervezése terén élenjáró országokhoz viszonyítva? Mit 
csinálhattunk volna másként, és mit jobban?

— Az információáradatban megálljuk-e a helyünket? Megvannak-e azok az eszközeink, amelyek az 
információkat rendszerbe foglalják, és a potenciális felhasználókhoz továbbítják? Ott vannak-e a 
megfelelő adatbázisok, ahol a bennük felhalmozott ismereteket, tudományos eredményeket 
hasznosítják is?

— Egységes rendszerként működik-e a hazai információtermelés? Egymásra figyelő szakmai 
információs rendszerek alakultak-e ki, vagy kapcsolatok nélkül működnek, sok-sok műveletet újra 
és újra megismételve.

— A nemzeti dokumentumtermést leíró és analitikus bibliográfiai rendszerek, a szakbibliográfiák, a 
helyismereti bibliográfiai rendszer, a különböző dokumentációs termékek tartalmilag és 
formailag milyen viszonyban vannak egymással jelenleg? Hogyan látjuk a jövőjüket? Hogyan 
tehető hatékonyabbá és gazdaságosabbá a tudományos tájékoztatás országosan?

— Mit fogadunk el folytatható hagyománynak, mit tekintünk akadálynak a továbbhaladásunk előtt?
A konferencia progran\ja
1. nap, délelőtt: Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harminc esztendejéről. (Előadó: Futala 

Tibor)
1. nap, délután: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere. (Előadó: Berke Bamabásné) -  Az

általános nemzeti retrospektív bibliográfiai munkák; módszerek és tervek. (Előadó: Ferenczy 
Endréné) — Magyar szerzők bibliográfiájának munkálatai, (előadó: Viczián János) — Korreferátum: 
A 20. századi külföldi magyar szerzők bibliográfiai adattára. (Előadó: Kovács Ilona)

2. nap, délelőtt (szekcióülés): A szakbibliográfia helyzete, viszonya a modern informatikai eszközökhöz
és szervezetekhez. (Előadó: Rózsa György) — Korreferátum: Társadalomtudományi bibliográfiák. 
(Előadó: Borsos Istvánné) — Irodalomtudomány. (Előadó: Botka Ferenc) — Alkalmazott és 
természettudományok. (Előadó: Vajda Erik)

2. nap, délelőtt (szekcióülés): A helyismereti bibliográfia elvi és módszertani kérdései; az elmúlt három 
évtized áttekintése. (Előadó: Lisztes László) — Korreferátum: A helyismereti bibliográfia hazai 
műhelyei, (Előadó: Korompai Gáborné)

2. nap, délután: A forrástájékoztatás feladatai, intézményei és eszközei. (Előadó: Ottovay László és
Sonnevend Péter)

3. nap, délelőtt: Beszámoló a szekcióülésekről. — Ajánlások és állásfoglalások.
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A Micro-ISIS programot az Unesco fejlesztette ki és fejleszti 
tovább a könyvtárak számára. Minthogy a programhoz a 
könyvtárak ingyen juthatnak hozzá, máris többen használják 
és feltehetően még többen fogják alkalmazni a jövőben. Ezért 
tartjuk hasznosnak, hogy két — a program gyakorlati 
felhasználását bemutató — cikket adjunk közre és az 
elkövetkezendő időkben is közöljünk hasonlókat. 
Szerkesztőségünk mérlegeli Novák István javaslatát a 
rendszeres Micro-ISIS híradásról; amennyiben ennek 
feltételeit biztosítani tudjuk, úgy szívesen helyet adunk e 
rovatnak a lapban. (A szerk.)

Kísérlet egy Micro-ISIS adatbázis olvasói online katalógusként való
használatára*

Novák István

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) Szakkönyvtárában 
1988 januárja óta építjük a MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) nevű 
folyóratcikk-adatbázist, a Micro-ISIS rendszerben. Kezdetben egyetlen Commodore 
PC20 IBM/XT-kompatibilis mikroszámítógéppel rendelkeztünk, így nem is 
gondolhattunk a gép olvasótermi katalógusként való alkalmazására, hiszen a tetemes 
folyamatos és visszamenőleges adatbeviteli és ellenőrzési munkák a gépet szinte 
teljesen lefoglalták. Az adatbázist elsősorban a KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs 
Szakirodalom) referálólap bibliográfiai tételeinek és mutatóinak előállítására illetve 
kinyomtatására, szelektív információterjesztésre, és esetenként egy-egy olvasói 
kéréssel kapcsolatos keresésre használtuk1.

Már a kezdeti időkben nyilvánvaló volt, hogy a MANCI akkor lenne a 
legjobban kihasználva, ha teljes mértékben az olvasók — akik ebben az esetben főleg 
könyvtárosok vagy könyvtárosjelöltek — rendelkezésére bocsátanánk. Ezzel nemcsak 
irodalomkutatási igényeiket kívánjuk kielégíteni, hanem azt is el szeretnénk érni, 
hogy az önálló használat során megbarátkozzanak a számítógéppel. E tervünk első 
és legfontosabb feltétele csak 1989 márciusában teljesült, amikor könyvtárunk két 
további IBM/XT-kompatibilis gépet kapott, amelyek közül az egyiket az 
olvasóteremben helyeztük el. A továbbiakban azt kísérlem meg röviden ismertetni, 
hogy milyen feladatokat kellett elvégeznünk és milyen problémákkal kellett 
megbirkóznunk addig a pillanatig, amig a számítógéphasználatban teljesen járatlan 
olvasókat is minden aggodalom nélkül a gép mellé "tessékelhettük".

* A cikk az 1989 áprilisi helyzetet tükrözi, ezért — főleg a Micro-ISIS 2.3 változatának időközbeni 
elkészülte miatt — egyes megállapításait már meghaladta az idő. Az újabb fejleményekről — amint azok 
közleménnyé érnek — ismét beszámolunk a lap hasábjain.
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Adatbázisépítés és karbantartás

A rendszer működését eredetileg úgy képzeltük el, hogy az adatbevitel, az 
ellenőrzés, a módosítás, az invertálás, valamint a KDSZ-t segítő munkálatok és a 
témafigyelés a munkaszobában lévő gépen történnek, s az olvasótermi gépet, amely 
csak keresési és nyomtatási funkciókat látna el, kb. havonta aktualizálnánk a 
mentéseket tartalmazó lemezek alapján. Ezen az elven azonban bizonyos 
kényszerítő körülmények miatt változtatnunk kellett. Az egyik ilyen körülmény az 
volt, hogy — miután csak 360 К kapacitású hajlékony lemezeket kezelni tudó, és a 
korszerű mikroszámítógépekhez képest igen lassú XT-gépekkel rendelkezünk —, a 
mentési lemezek száma kb. 5000 rekordnál elérte a tizenkettőt (az invertált fájlt is 
kimentjük), s a kétpéldányos mentés már háromnegyed órát vett igénybe. A másik 
ok: teljesen váratlan és igen kellemetlen meglepetésünkre kiderült, hogy kb. 5000 
(nálunk 5500) rekordon felül a Micro-ISIS 1.0 változata nem képes az új, illetve 
módosított rekordok "hozzáinvertálására", azaz az invertált fájl aktualizálására. Ha 
ilyen utasítást kap, akkor vagy értelmetlen hibaüzeneteket ír ki, vagy teljesen leáll. 
Ilyenkor csak teljes invertálással lehet aktualizálni az adatbázist, ami a mi gépünkön, 
az említett ötezres állománynál több, mint 10 óráig tart.

Ezen problémák miatt úgy határoztunk, hogy adatbázisunkat öt és hatezer 
rekord között lezárjuk, s -  más néven, de ugyanazokkal a definíciókkal — új 
adatbázist nyitunk. Ennek növekedését bizonyos időközönként (legcélszerűbb 
időpontnak a negyedéves nyomtatott változatok egy-egy számának a lezárása tűnik) 
a Micro-ISIS export-import funkcióival visszük át az olvasótermi gépre, majd ezen a 
gépen végezzük el a teljes invertálást. E megoldás egyik előnye, hogy ezentúl csak az 
új adatbázis tartalmát kell rendszeresen kimenteni, ezen kívül — újabb 5000 rekordig 
-  az aktualizálási funkciót is el tudjuk végezni. Hátránya viszont, hogy a lezárt 
adatbázisban lemondunk a módosításról, amire akkor lehet szükség, ha keresés 
közben a régi rekordokban helyesírási vagy egyéb hibákat fedezünk fel.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem térünk át a Micro-ISIS fejlettebb, 2.0 
változatára, amelyről — számunkra 1989 március végén -  kiderült, hogy az 
UNESCO ezt is ingyenesen forgalmazza. Ennek fő oka az, hogy ismerős szakember
felhasználók figyelmeztettek, hogy a 2.0 verziónak még alattomosabb hibái vannak, 
mint elődjének. Egyikük például arról panaszkodott, hogy adatbázisának invertált 
fájlja időnként "leépül" -  egyszerűen eltűnnek bizonyos keresőkifejezések, s ilyenkor 
ezeket csak teljes invertálással lehet visszahozni. A régi változatnál maradásunk 
azért sem fájó pont számunkra, mert a 2.0 többet tudására2 a MANCI esetében 
nincs is igazán szükségünk. Reméljük, hogy a legújabb, 2.3 verzió, amelynek magyar 
fordításán már dolgoznak az MTA SZTAKI KFIIR Rendszerfejlesztő 
Laboratóriumának munkatársai, megbízhatóbb lesz elődeinél.
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Menü-módosítás és útmutató

A Micro-ISIS nem egy kifejezetten "használóbarát" rendszer. Igaz, hogy menü- 
vezérelt, de a menük csak durva eligazítást adnak a használathoz. Aki már külföldön 
jártában használt valamilyen olvasói online katalógust (OPAC — Online Public 
Access Catalogue), az tapasztalhatta, hogy ezeket úgy tervezték meg, hogy 
maximálisan segítsék a képzetlen olvasót, s a képernyő-információk bőségesen 
elegendők legyenek a hatékony használathoz. Ezek természetesen arról is 
gondoskodnak, hogy az olvasó semmi kárt ne tehessen a rendszerben valamilyen 
nem megfelelő billentyű lenyomásával vagy üzenet beírásával.

A leginkább "idiot-proof1 rendszerek érintéses képernyővel működnek — ilyen 
terminálok vannak például a Rotterdami Városi Könyvtárban —, ahol még 
billentyűzet sincs, az olvasónak csak meg kell érintenie a képernyőn valamelyik 
kínált opciót.*

A Micro-ISIS-től, miután nem OPAC-nak készült, hasonló fokú használói 
kényelem nem várható el, s ennek hiánya nem róható fel hibájaként. Barátságosabbá 
tételéhez megoldás lehetett volna, ha valamilyen "előlap" (ún. front-end) programot 
tudtunk volna írni, amelyet a Micro-ISIS elé illesztve a hsználó nem is lenne 
tudatában ,hogy a Micro-ISIS parancsait használja. Az ilyen, a használó számára 
láthatatlan, ún. "átlátszó" (transparent) rendszerek — különösen az online iparban — 
már igen elterjedtek. Mivel azonban könyvtárunkban senki sem rendelkezik 
komolyabb számíástechnikai-programozói ismeretekkel, s a magyar "piacon" sem 
tudtunk felfedezni ilyen rendszert**, egy jóval primitívebb megoldást választottunk.

A Micro-ISIS lehetőséget ad a menük szerkesztésére. Első dolgunk volt, hogy 
a laikus használat során legveszélyesebbnek ítélt adatbeviteli és módosítási opciót 
(E) az olvasótermi gépen töröljük. Töröltük még a formátum váltási funkciót (F) is, 
ami szintén zavart okozhat, valamint azokat a Micro-ISIS fájlokat, amelyekre ezen a 
gépen nem volt szükségünk, s amelyek akár véletlen, akár szándékos behívásával 
kárt lehet tenni az adatbázisban (pl. ISISDEF.EXE).

* (Lásd: Schoots, P. J. Th.: Gépesítés a rotterdami városi könyvtárban = Könyvtári Figyelő 33. 19S7. 4. 
sz. 431-433.p. és "Böngésző" terminál a loomshire-i könyvtárban. (Ford. Szöllőssy Éva) KF. 33. 3.sz. 315- 
320.)

** Időközben véletlenül megtudtuk, hogy az MTA SZTAKI KFIIR Rendszerfejlesztő Laboratórima, 
amely az UNESCO képviseletében a Micro-liSIS egyik fő hazai forgalmazója, kidolgozott egy ilyen 
szoftvert, s ezt mikroINFOTÉKA néven 50 ezer forintért kínálja az ISIS-használóknak. Itt szeretném 
niegjegyezni, hogy jó lenne, ha az eredeti Micro-ISIS fejleményeiről való rendszeres tájékoztatáshoz 
hasonlóan (Unisist Newsletter, CDS/ISIS News) a magyar Micro-ISIS híreknek is lenne valamilyen 
hivatalos fóruma, pl. egy állandó rovat valamelyik szaklapunkban. Ebben az illetékesek tájékoztathatnák 
a könyvtárosokat a szoftver és a kézikönyv beszerzésének feltételeiről, a képzés lehetőségeiről, az újabb 
változatokról, segédprogramokról, netán a rendszer időközben nyilvánvalóvá vált hibáira is 
figyelmeztethetnének. Ennek hiányában az információk szájról-szájra, mondhatnám pletyka-szinten 
terjednek, jócskán veszítve hitelességükből.
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Mindezt megelőzően már előre elkészítettünk egy, a gép mellé kiteendő 
használati útmutatót, amelyet nem a Micro-ISIS-re irányulóan, hanem kizárólag a 
MANCI és a tapasztalatlan olvasó szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk 
megírni. Mivel e cikket a tapasztalatok és eredmények átadásának is szánjuk a 
hasonló problémákkal foglalkozó könyvtárosok számára, ezen útmutatót az 1. 
mellékletben teljes terjedelmében közreadjuk.

Képzés — első tapasztalatok

Bármilyen közérthető is legyen egy használati útmutató, ha ez hat oldal, nem 
beszélve a szintén többoldalas tezauruszhasználati segédletről, ez könnyen elveheti 
az olvasók kedvét attól, hogy egyáltalán nekilássanak az olvasásnak. S ha valaki rá is 
szánja magát, hogy végigrágja magát e betűtengeren s közben minden lehetőséget 
kipróbáljon a gépen, ez órákig eltarthat.

Ezért határoztunk úgy, hogy bizonyos időközönként gyakorlattal egybekötött 
háromórás képzés-sorozatot is indítunk használóink számára. Ennek részleteire nem 
érdemes kitérni, hiszen a képzés lényegében abból állt, hogy sok példával és 
gyakorlattal, mindenkinek "hands-on" lehetőséget adva végivettük az 1. mellékletben 
közreadott útmutatót, kiegészítve azt a Micro-ISIS alapvető szövegszerkesztési 
parancsaival, és egy minimális tezauruszhasználati magyarázattal. A résztvevők egy- 
egy egyszerű profilszerkesztési feladatot is kaptak: természetes nyelven megfogal
mazott kérdéseket kellett a tezaurusz és a Boole-operátorok használatával 
keresőkérdésekké alakítaniuk.

Az oktatást első lépésként egy szűk, főleg könyvtárelméleti kérdésekkel 
foglalkozó szakembercsoport körében hirdettük meg, s egyelőre még csak ennek 
fogadtatásáról tudok beszámolni. Felhívásunk három alkalomra szólt, max. 5-5 fő 
részvételi lehetőségét biztosítva. Természetesen készen álltunk arra is, hogy 
túljelentkezés esetén újabb alkalmakat iktassunk be. Erre azonban nem volt szükség: 
a vártnál kevesebben jelentkeztek, a három alkalomra 11 fő, akik közül nyolcán 
jöttek el. Ez a létszám kb. egyharmada azoknak a dolgozóknak, akikről feltételeztük: 
napi feladataikhoz szükséges lehet, hogy időnként tájékozódjanak egy-egy téma 
magyar, illetve külföldi szakirodaimáról, s ezért érdekelheti őket az adatbázisban 
való keresés. A kb. egy éve meghirdetett MANCI-alapú témafigyelő 
szolgáltatásunkat ennél többen (18-an) igényelték, de alig-alig akadt példa arra, hogy 
valaki a témafigyelés listája alapján az eredeti dokumentumok iránt is érdeklődött 
volna. Úgy tűnik tehát, hogy a könyvtárosok, információs dolgozók többsége 
nélkülünk is jól megvan. E jelenség értékelése persze nem e cikk feladata.

Akik részt vettek a képzésben, azok kivétel nélkül megelégedéssel és lelkesen 
fogadták a MANCI lehetőségeit, s az oktatást is hasznosnak tartották; legtöbbjük 
úgy nyilatkozott, hogy ezután szívesen fogja önállóan is használni az adatbázist.
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Következő lépésként az olvasók szélesebb körének kívánjuk biztosítani a 
képzést, remélve, hogy az érdeklődés az eddiginél nagyobb lesz.

* * *

Szeretnék köszönetét mondani Stiegrád Gábornak a rendszerünk kialakítása 
során és az időközben felmerült problémák megoldásában nyújtott kiváló és 
önzetlen szakmai segítségéért.

* * *

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A "MANCI" ADATBÁZISBAN VALÓ KERESÉSHEZ

l.BEVEZETÉS

A MANCI (Magyar- és nemzetközi cikkek) adatbázis a magyar és külföldi könyvtár- és 
információtudományi periodika-szakirodalom válogatott, kurrens feldolgozása alapján épül, a MicroISIS 
rendszerben. Az adatbázisban kereshető legrégibb cikkek az 1985 második felében megjelentek közül 
kerültek ki, ennél régebbi anyag csak a nyomtatott változatokban, a MAKSZAB-ban és a KDSZ-ben 
kereshető.

Mivel a jelen útmutató rövid és közérthető kíván lenni, nem akartuk a keresési lehetőségeket a 
legapróbb részletekig elmagyarázni; ilyen igénnyel kéijük, forduljanak a MicroISIS kézikönyv IV. 
fejezetéhez. A találati fájlok kinyomtatása szintén nem túl egyszerű; ha erre lenne szükség, kérjék az 
oivasószoigálatos könyvtáros segítségét.

Mielőtt ismertetnénk a legfontosabb keresési lehetőségeket, néhány általános tudnivaló:

1.1 Belépés a rendszerbe
Abból indulunk ki, hogy a képernyőn a Manci főmenüje látható (ha a gép nincs bekapcsolva, 

kérje a könyvtáros segítségét).

1.2 A  keresési funkció behívása
A  kereséshez az S opciót használjuk (a rendszer használatához szükséges jeleket összefoglalva is 

közreadjuk az 1. mellékletben). A z S billentyű leütésére a képernyőn megjelenik a Kérdés (kereső 
kifejezés) üzenet; ekkor be lehet írni a keresőkérdést (lásd: 2-6. pont), majd le kell nyomni az ENTER 
billentyűt (egyébként a MicroISIS-ben minden parancsot, keresőkérdést stb. az ENTER billentyűvel 
lehet végrehajtatni, kivéve, ha menüből választunk).

13 Visszatérés a főmenübe
Bármilyen funkciót választunk is a főmenüből, ennek végrehajtása után egy következő funkció (ez 

lehet az előző ismételt használata is) csak a főmenübe való visszatérés után végezhető el. A mindenkori 
visszatérésre az X billentyű szolgál.
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1.4 Csonkolás
A MicroISIS lehetőséget ad a keresőkifejezések jobboldali csonkolására. A csonkolás jele a $. 

Akár nevekre, akár egyéb kifejezésekre keresünk, célszerű a csonkolás használata, mert a rendszer csak 
azokat a kérdéseket jelzi találatnak, amelyek a MANCI indexében betűről betűre megtalálhatók. Ha pl. 
a GLANZEL, Wolfgang névre keresünk, célszerű GLANZEL, W$-t használni, hogy a GLANZEL, W.- 
vel bevitt tételeket is megkapjuk. Egyéb keresőkifejezések (pl. tezaurusz-deszkriptorok) esetében azért 
érdemes csonkolni, hogy ne kelljen hosszú szövegeket beírni: ez hosszadalmas és nagyobb 
hibalehetőséggel jár. Azon a ponton célszerű csonkolni, ahol a csonkolt szöveg is egyértelműen 
meghatározza kérdésünket. Az "Üzemi tájékoztatási központ" deszkriptorból pl. elegendő ennyit beírni: 
Üzemi t$, vagy az "Országos feladatkörű szakkönyvtáriból ennyit: Országos fela$.

1.5 Találatok megjelenítése
Az ENTER-rel bevitt keresőkérdésre a rendszer vagy a Nincs ilyen választ adja, vagy kiírja a 

találatok számát. A találatokat ilyenkor az X és D billentyűk egymás utáni leütésével jeleníthetjük meg; 
az X a főmenübe visz vissza (lásd: 1.3). Ha a megjelenítendő találatok nem fémek ki egy képernyő- 
oldalon, akkor az ENTER-rel lapozhatunk.

1.6 Egy képernyő-oldal kinyomtatása
Ha a képernyőn megjelenő szöveget ki szeretnénk nyomtatni, ezt a Prt Sc (Print Screen) billentyű 

lenyomásával tehetjük meg.

1.7 Kis- és nagybetűk használata
A keresőkérdés beírásakor egyaránt használhatunk kis- és nagybetűket, mert a program a keresés 

során ezek között nem tesz különbséget.

2. NEVEK SZERINTI KERESÉS

Itt elsősorban szerzőkre, ill. olyan személyekre vagy intézményekre gondolunk, akikről, ill. 
amelyekről a dokumentum szól.

Iijuk be az illető nevet (a vezetéknév után vagy az ezt követő keresztnév néhány betűje után 
érdemes csonkolni), intézményrövidítést vagy az intézmény teljes nevét, az utóbbit értelemszerűen 
csonkolva.

Példák: PAPP1$, VINITI, Országos Mü$ stb.

3. TÁRGY SZERINTI KERESÉS

3.1 Tezaurusz-deszkriptorok szerinti keresés
A gépnél lévő tezauruszból keressük ki a kérdésünknek megfelelő deszkriptor(oka)t (ennek 

módját itt nem ismertetjük, ajánljuk a Bevezető elolvasását, vagy a könyvtáros segítségét), majd - 
értelemszerűen csonkolva - írjuk be őket. Például: Tömör r$, Vezetés$ stb.

3.2 Szabad szöveg szerinti keresés
A feldolgozás során a cikkek címéből, címfordításából, sőt, magából a szövegből is emeltünk ki 

kulcsszavakat. Ezért - bár elsősorban a tezauruszt ajánljuk - próbálkozhatunk szabad 
keresőkifejezésekkel is. így például, ha egy cikk az AIDS bibliográfiai feltárásáról szól, ez az AIDS szó 
beírásával is kereshető. Azt mondhatjuk, hogy a következő tipikus esetekben ajánlható a szabad szöveg 
használata:
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a) valamilyen elnevezésre, pl. egy rendszer nevére, egy berendezés típusára vagy egy bizonyos 
szoftver alkalmazására keresünk (pl. Adonis, Macintosh, Dbase II stb.)

b) egy témának olyan speciális részterületére vagyunk kíváncsiak, amelyet nem találunk meg a 
tezauruszban, pl. egy, a szerkezeti képlet szerinti információkeresésről szóló cikkben 
nyilvánvalóan a szerkezeti képlet is kulcsszó.

c) olyan szakkifejezésre keresünk, amelynek nem alakult ki az egységes magyar elnevezése, pl. desk 
top publishing, spreadsheet, business library, paraprofessional stb.

4. A KERESÉS KITERJESZTÉSE

A legtöbb esetben egy témára nemcsak egy, hanem több deszkriptor is "illik". Ha témánk pl. a 
könyvtárosképzés, de a továbbképzés is érdekel bennünket, akkor ezeket egyszerre is beírhatjuk VAGY 
kapcsolatot használva, ennek jele a +. A VAGY kapcsolat alkalmazásának hatására találatként 
mindazokat a tételeket megkapjuk, amelyekben a könyvtárosképzés vagy a továbbképzés - vagy 
mindkettő - szerepel. Egy ilyen keresőkifejezés így festhet: könyvtárosképzés$+továbbk$. VAGY 
kapcsolattal természetesen nemcsak kettő, hanem tetszés szerinti számú deszkriptort/kulcsszót 
összekapcsolhatunk.

5. A KERESÉS SZŰKÍTÉSE (BEHATÁROLÁSA)

5.1 Л keresés szűkítése ÉS operátorral
A z ÉS kapcsolatot akkor használjuk, ha azt akarjuk, hogy a találati tételek több követelménynek 

is megfeleljenek. Az ÉS kapcsolat jele a *

5.1.1 Téma szerinti szűkítés
Ha pl. a közművelődési könyvtárak építéséről keresünk anyagot, akkor azokat a rekordokat 

keressük, amelyekben a "Közművelődési könyvtár” és a
'’Könyvtárépítés, berendezés” vagy a "Könyvtárépület” deszkriptorok egyaránt szerepelnek. Egy 

ilyen kérdés képe: Közművelődési k$*Kcinyvtárép$

5.1.2 Idő szerinti szűkítés

Tegyük fel, hogy egy témának csak a legfrissebb anyaga érdekel bennünket, pl. az 1988-as cikkek. 
Kérdésünket ilyenkor így írhatjuk le: Vezetés*1988

5.1.3 Nyelv(ek) szerinti szűkítés

A különféle nyelveken íródott cikkeket a MANCI-ban nyelvkódokkal különböztettük meg, a 
nyelvek kódjainak nemzetközi szabványát használva. A leggyakrabban keresett nyelvek kódjai a 
következők:

magyar: hun, angol: eng, német: ger, orosz: rus, francia: fre (vagyis az illető nyelv angol 
elnevezésének első három betűje). Ezek szerint ha - például a könyvtárközi kölcsönzés témájában - csak 
a magyar nyelvű anyagra vagyunk kíváncsiak, akkor ezt írjuk be: Könyvtárközi kölcs$*hun
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5.1.4 Ország(ok) szerinti szűkítés
A tárgy-országokat a nyelvekhez hasonlóan kódokkal jelöljük, a nemzetközi szabvány szerint 

(lásd a gép mellett elhelyezett táblázatot). így, ha témánk a holland könyvtárosképzés, akkor kérdésünk 
így nézhet ki: Könyvtároskép$+NL

5.1.5 Szűkítés a feltárás szintje szerint
Ez a lehetőség csak a külföldi cikkekre vonatkozik. A MANCI külföldi anyagának nyomtatott 

változatában, azaz a KDSZ nevű referálólapban a feldolgozott tételek egy részét annotációval vagy 
bővebb, tartalmi ismertetéssel (referátummal) adjuk közre. Az annotációt a MANCI-ban Autoref- fel, a 
referátumot pedig Ref-fel jelöljük. Ha tehát valaki - pl. nyelvtudás vagy idő hiányában - csak olyan 
cikkekre kíváncsi, amelyek referátumát a KDSZ-ben megtalálhatja, akkor kérdését a Ref rövidítéssel 
minősítheti, pl. Nemzeti könyvtár*ref

5.2 A  keresés szűkítése NEM operátorral
Előfordulhat, hogy kérdésünkből valamilyen szempontot ki szeretnénk zárni. Ezt a NEM 

operátorral tehetjük meg, jele a A. Ha pl. a egyetemi könyvtárakra keresünk, de nem vagyunk kíváncsiak 
az amerikai helyzetre, akkor ezt íijuk be: Egyetemi k$AUS

6. ÖSSZETETT KERESÉS ZÁRÓJELEK ALKALMAZÁSÁVAL

A zárójelek arra adnak lehetőséget, hogy egy keresőkérdésen belül ne csak azonos típusú 
kapcsolatokat fejezhessünk ki, hanem több kifejezésből álló rész-kérdések eltérő logikai kapcsolatait is. 
A program ilyenkor először a zárójeleken belül meghatározott kereséseket végzi el, és ezek eredményeit 
veti össze, a zárójeles kifejezések között használt kapcsolatnak megfelelően. így például az (egyetemi 
k$+főiskolai k$)*(vezetés+munka szerv$) kifejezés alkalmas mindazoknak a tételeknek a kikeresésére, 
amelyekben akár az egyetemi, akár a főiskolai könyvtár deszkriptorokkal együtt fordul elő akár a 
vezetés, akár a munkaszervezés, akár mindkettő.

Az eddigi ismereteink alapján most már megpróbálkozhatunk egy többszörösen összetett, 
sokszempontű kérdés megszerkesztésével is. Tegyük fel, hogy az amerikai könyvtárosképzés érdekel 
bennünket, különös tekintettel az oktatás tartalmára. Ezen kívül aránylag friss cikket szeretnénk, magyar 
nyelven, vagy olyan külföldi cikket, amelyhez van referátum. Egy ilyen kérdés a következőképpen írható 
le:

(konyvtároskép$ + továbbk$) * (tanterv$ + oktatási any$) * US * * (1987 + 1988) * (hun+ ref)

7. EGY KERESÉS LÉPÉSENKÉNT! ELVÉGZÉSE

Egy bonyolult, hosszú keresőképpel kifejezhető keresést érdemes lépésenként elvégezni, főleg a 
következő okok miatt:

egy hosszú szöveg beírásánál nagy a hibalehetőség;
ha 0 találatot kapunk, nem tudhatjuk, hogy a kérdés melyik szempontja 
okozta ezt, s ezért azt sem, hogy melyik ponton érdemes a kérdést 
módosítani;
nincs mód a rész-keresések találatainak megjelenítésére, s ennek alapján a 
keresés menetközbeni megváltoztatására.
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A lépésenkénti keresés lényege az, hogy kérdésünket nem egyszerre, hanem fokozatosan 
határoljuk be. Az egyes lépéseknél elég az előző rész- keresés(ek) sorszámát beírni (#  jel után), s azután 
e számhoz lehet a megfelelő logikai operátorral viszonyítani a következő rész-kérdést. (A kérdések 
sorszámát az R opcióval idézhetjük fel - lásd: 8.2.)

Az előbbi keresésünk ezek szerint így is elvégezhető (a találatszámok egy 1988 novemberi keresés 
eredményét tükrözik):

1. könyvtárosképzés$+továbbkép$
2. tanterv$+oktatási a$
3. #1*#2
4. #3*US
5. #4*(1987+1988)
6. #5*(hun+ref)

179 találat 
40 találat 
30 találat 
8 találat 
4 találat 
1 találat

Az ilyen keresési stratégia egyik legnagyobb előnye az, hogy találatainkat bármelyik lépés után 
megtekinthetjük (lásd: 1.5), s így - elsősorban a látott tárgyszavak alapján - ötleteket nyerhetünk a 
folytatáshoz.

8. A KERESÉST KIEGÉSZÍTŐ ÉS SEGÍTŐ FUNKCIÓK

8.1 Böngészés az indexben
A Manci indexében való böngészésre a T opció szolgál. A T hatására a Kulcs kérdés jelenik meg; 

az erre beírt válasszal azt határozhatjuk meg, hogy a betűrendes index melyik ponttól kezdve álljon 
rendelkezésre. Ilyenkor beírhatunk egy betűt is, de teljes vagy csonka szavakat is. A képernyőn ezután a 
mutatót (cursor) felfelé, ill. lefelé mozgató billentyűk használatával ráállhatunk egy kívánt index- 
kifejezésre, és ezt az S billentyű használatával kiválaszthatjuk keresésre. Maga a keresés az X, majd az 
Enter billentyűk lenyomásával hajtható végre. A képernyő-oldalakat csak előre haladva lehet ’’lapozni", 
mégpedig a Pg Dn billentyűvel.

8.2 A  keresőkérdések felidézése
A rendszer minden kereséskor kiírja az illető kérdés sorszámát, de - elsősorban a lépésenkénti 

keresés során - szükségünk lehet a régebbi keresések sorszámának és tartalmának a felidézésére is. Erre 
szolgál az R funkció, amelynek hatására a képernyőn megjelennek az eddig használt sorszámok, a 
hozzájuk tartozó keresőkérdésekkel és a találatszámokkal.

8.3 A  keresőkérdések módosítása
Ha egy új kérdés beírása helyett egy már lefuttatott kérdést szeretnénk módosítva végrehajtatni, 

akkor használjuk a G opciót. A G leütésére a Kérdés üzenet jelenik meg. amire a kérdés sorszámát kell 
beírni, ilyenformán: #3, #4 stb. Ha ezután lenyomjuk az Enter billentyűt, akkor a képernyőn megjelenik 
az vonatkozó keresőkérdés, amely most módosítható, majd az Enter-rel végrehajtható.

8.4 Szakterületek egyszerűsített keresése
Előfordulhat, hogy valakit egy, a könyvtártudományon kívüli szakterület könyvtári vonatkozásai 

átfogóan érdekelnek. A tezauruszból kiderül, hogy a szakterületi jelzők többféle összetételben is 
szerepelhetnek. így pl. van Tájékoztatás -orvostudományi, Szakirodalom -orvostudományi, 
Szakkönyvtár -orvostudományi, Egyetemi könyvtár -orvostudományi stb. Ha az olvasót az összes 
orvostudományi összetétel érdekli, akkor lehetősége van ezeket az any orvostudományi keresőkérdéssel 
egyszerre is kikeresni. Ez a lehetőség természetesen a többi szakterületi jelzőre is vonatkozik.
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9. HOZZÁFÉRÉS AZ EREDETI DOKUMENTUMOKHOZ, ILL. REFERÁTUMAIKHOZ

A találatként kapott tételekből kiolvashatjuk az eredeti közlemény bibliográfiai adatait és a 
forrásdokumentum raktári jelzetét; ezen adatok alapján a könyvtáros segítségével megkaphatjuk a 
folyóiratot helybenolvasásra, és/vagy az illető cikkről másolatot is rendelhetünk. Ami a referátumokat 
vagy annotációkat illeti, ezek meglétét a bibliográfiai leírás végén lévő Ref vagy Autoref megjegyzés jelzi. 
Ezeknek a KDSZ-beli lelőhelyét a rekord legelső sorában lévő jelzetek adják meg: a középső jelzet 
jelenti a KDSZ-tételszámot, a jobbszélen lévő pedig a KDSZ-füzetszámot. (A KDSZ referálólap az 
olvasóterem 14.sz. állványán található. Ha a vonatkozó szám még nem jelent meg, forduljon a 
könyvtároshoz, aki rendelkezésére bocsátja a kért referátum kéziratát.)

* * *

Végezetül egy jótanács a kereséshez: Ha keresőkérdésünkre a rendszer a Nincs ilyen üzenetet írja 
ki, ezt ne fogadjuk el azonnal; előbb olvassuk át még egyszer a kérdést, hogy nincs-e benne elütés, 
betűhiba (a gépi keresésnél ugyanis egy felesleges szóköz vagy egy vessző hiánya is 0 találatot 
eredményezhet).

* * *

SOK SIKERT KÍVÁNUNK A "MANCI" HASZNÁLATÁHOZ!

1.melléklet A kereséshez használt jelek és funkcióik
Jel Funkció Lásd
D A találatok megjelenítése 1.5
G A keresőkérdések módosítása 8.3
R A keresőkérdések felidézése 8.1
S Keresés 1.2,
T Böngészés az indexben 8.1
X Kilépés, visszatérés a főmenübe 1.3
ANY Szakterületek egyszerűsített 

keresése
8.4

♦ Logikai VAGY 4
* Logikai ÉS 5.1

Logikai NEM 5.2

$ Csonkolás 1.4
# Kérdések sorszáma 7, 8

Hivatkozások:

1. KOVÁCS Lászlóné: Mi így használjuk. Személyi számítógép a KMK Könyvtártudományi
Szakkönyvtárában = Könyvtáros, 38. évf. 1988. 8.sz. 482-484.p. ,

2. JACSÓ Péten A Micro-ISIS lehetőségei újabb változatai tükrében = TMT, 35. évf. 1988. 3.sz. 104- 
105.p.
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KITEKINTÉS

Közkönyvtárak szolgáltatásainak finanszírozása

Hegedűs Péter

A brit és a magyar könyvtárügy minden különbözősége ellenére igen 
tanulságos lehet a hazai olvasó számára annak a kormánydokumentumnak az 
áttanulmányozása, amelyet a brit könyvtárosegyesület (The Library Association) az 
1964-ben kiadott "Közkönyvtári és múzeumi törvény" óta a legjelentősebb — és 
potenciális hatását tekintve az említett törvénynél is mélyrehatóbb változásokat 
előidéző — dokumentumként értékelt. A címben jelzett 1988-as "Zöld Könyvről"1 
van szó, amely a brit kormány célkitűzéseit rögzíti az ország közművelődési 
könyvtárainak fejlesztését illetve e fejlesztés finanszírozási kérdéseit illetően. Az 
alábbiakban e dokumentum főbb megállapításait, javaslatait kísérlem meg 
összefoglalni a brit könyvtárosegyesület hivatalos állásfoglalásával együtt, igyekezvén 
azokra a kérdésekre ráirányítani az olvasó figyelmét, amelyekkel kapcsolatos vita 
lefolytatása talán a hazai szakmai (és felhasználói!) fórumokon sem volna haszon 
nélküli. Mint ismeretes, a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya 1988-ban 
eljuttatta az érintett könyvtárakhoz a "Szakmai állásfoglalás az egyes könyvtári 
szolgáltatások térítési díjairól" című anyagát, amely leszögezi, hogy "A könyvtárak 
fenntartása és fejlesztése ... állami költségvetési feladat..." és "A lakossági hozzájárulás 
bevezetése illetve fokozása a könyvtárak működtetésében és szolgáltatásaik 
igénybevétele során hosszú távon sem lehet reális célkitűzés...". Érdemes már előre 
megemlíteni, hogy az említett brit dokumentummal kapcsolatos szakmai vélemények 
hasonló álláspontot tükröznek, igaz, a "Zöld Könyv" — már jellegénél fogva is — 
szélesebb összefüggésben és bővebben tárgyalja a könyvtári bevételek növelésének 
alternatív lehetőségeit. A közművelődési tevékenység finanszírozásában, a hazai 
gazdasági körülményekben bekövetkező várható és váratlan hatások mindenképpen 
indokolják a hasonló kérdések ismételt felvetésének aktualitását már csak a vitatott 
álláspontok alaposabb tisztázása céljából is.
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Az alapkérdések

A dokumentum leszögezi, hogy a brit kormány célja az alapvető könyvtári 
szolgáltatások ingyenességének közteherviselés (értsd, adóbevételek) útján való 
megőrzése és támogatása. Emellett azonban meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a 
könyvtárak a magánszektorral együtt létrehozott közös vállalkozások segítségével 
illetve a specializált szolgáltatásokért nyújtandó felhasználói térítések révén nagyobb 
bevételekhez jussanak. Ezzel összefüggésben a dokumentum négy kérdésre keres 
választ:

■ rendelkezzenek-e a könyvtárak nagyobb felhatalmazással meghatározott 
szolgáltatásokért való térítés kiszabását illetően?

■ hogyan lehet leghatékonyabban ösztönözni az állami és a magánszektor közötti 
közös vállakózásokat ezen a téren?

■ kerüljön-e az eddiginél több könyvtári szolgáltatás szerződéses üzemeltetésre 
(erősődjön-e az ún. contracting-out)?

■ mit kell tenni annak érdekében, hogy a könyvtárak a térítési díjak 
megállapítására irányuló jelenlegi gyakorlatukat továbbfejlesszék?

A dokumentum különbséget tesz az ún. alapszolgáltatások (az adott körzetben 
élők, dolgozók, tanulók számára általában ingyenesen nyújtott szolgáltatások, vagyis 
nyomtatott dokumentumok kölcsönzése, "különösebb technikai segítséget nem 
igénylő" általános tájékoztató szolgálat, stb.) és egyéb speciális szolgáltatások (pl. 
könyvek előjegyeztetése, nem nyomtatott dokumentumok kölcsönzése, vállalatoknak 
nyújtott szakinformációs szolgáltatások) között, mely utóbbiakra nem vonatkozik az 
ingyenesség követelménye. A fő kérdés természetesen a két kategória közötti határ 
meghúzása (mint látni fogjuk az egyik legvitatottabb problémát is ez jelenti). 
Jelenleg az angol könyvtárak 22 millió fontos bevételt könyvelhetnek el évente, a 
kormány ezt a bevételt — a dokumentumban foglalt javaslatok alapján — évi 50 
millió font fölé kívánja emelni. (Érdemes megjegyezni, hogy 1985/86-ban az angol 
közművelődési könyvtárak fenntartására összesen 413 millió fontot fordítottak.)

Mint ahogy azt a "Zöld Könyv" leszögezi, egyes felhasználói csoportok részéről 
növekvő igény nyilvánul meg bizonyos speciális gyűjtemények és speciális 
szolgáltatások iránt. Ugyancsak növekszik a nem hagyományos formátumú (audio, 
video, elektronikus adathordozón levő) dokumentumok iránti kereslet, s ezek az új 
szolgáltatások — a "Zöld Könyv" szerint — már csak az alapszolgáltatások terhére 
szubvencionálhatóak. A megnövekedett igények és a szolgáltatási készség bővülése 
mellett az adóból történő állami finanszírozás határt szab az igények korlátlan 
kielégítésének. A könyvtáraknak tehát ismét át kell tekinteniük célkitűzéseiket a 
helyi követelmények függvényében, fel kell mérniük a szolgáltatások felhasználását 
és költségeit illetve új bevételi források után kell nézniük a meglevők bővítési 
lehetőségeinek megvizsgálását követően, esetleg a magánszektorral kialakított közös 
vállalkozások útján. A cél tehát nem az alapszolgáltatások állami finanszírozásának 
kiváltása, hanem jobb, "felhasználó-orientáltabb" és kedvezőbb költséghatékonyságú 
szolgáltatások kialakítása a kiegészítő erőforrások feltárásával és hasznosításával.



Közkönyvtárak szolgáltatásainak finanszírozása 185

A térítéses szolgáltatások

Ezzel kapcsolatban az alábbi javaslatok előnyeit és hátrányait kellene tisztázni 
a dokumentum szerint:

■ a könyvtárak jelenlegi "ármegállapítási jogosítványainak" jobb és követke
zetesebb kihasználása,

■ a térítéses szolgáltatások választékának kibővítése,
■ a térítési díjak "gazdasági alapon" (azaz a teljes költségek + haszon együttes 

számbavételével) történő megállapítása meghatározott szolgáltatások és felhasználói 
csoportok esetén,

■ más könyvtárak és az állami vagy magánszektorba tartozó intézményeknek 
nyújtott szolgáltatások esetén mindenképpen térítési díjat kell kiszabni.

Új típusú árazott szolgáltatásként a dokumentum javasolja az ún. kiemelt 
kölcsönzést (újonnan megjelent könyvek és tanulmányok kérésre történő beszerzése 
és kölcsönzése), az előfizetéses információszolgáltatásokat, a közhasznú információk 
könyvtári kiadványokon keresztüli terjesztését illetve igény szerint végzett 
kutatásokat (pl. családfakutatás).

Fontos megállapítás, hogy a könyvtárak számára nem kötelező a díjazott 
szolgáltatások bevezetése, s az alapszolgáltatások nem szenvedhetnek csorbát a 
térítéses szolgáltatások fenntartása következtében.

A közös vállalkozások

A közös vállalkozások szélesebb körű elterjesztését különösen előnyösnek 
tartja a dokumentum, mivel ezeken keresztül lehetőség nyílik a könyvtári 
szakértelem és a sajátos könyvtári erőforrások üzleti szakértelemmel és piaci 
ismeretekkel való párosítására. Javasolt területek a közös vállalkozások számára:

■ meghatározott felhasználói közösségek számára nyújtott ún. mélyreferensz 
szolgáltatások,

■ "kulturális termékek" értékesítése, különös tekintettel a szűk szakmai 
érdeklődésre számot tartó vagy etnikai kisebbségek számára készült termékekre, 
amelyek alacsony forgalmúak, s hagyományos kereskedelmi csatornákon való 
értékesítésük nehézkes.

Szerződéses üzemeltetés ("contracting out")

A könyvtári szolgáltatások egyes elemeinek szerződéses üzemeltetése nem új 
keletű: számos intézményben meghatározott technikai szolgáltatásokat (pl. 
katalogizálás, könyvkötés) már régóta szerződéses megbízatás alapján végeztetik el. 
Ezek körét javasolja bővíteni a dokumentum az alábbiakkal:

■ idős emberek könyvtári igényeinek otthonukban történő kielégítése,
■ videokazetták kölcsönzése,
■ fiókkönyvtárak működtetése.
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A megbízottak lehetnének magánvállalkozók, a British Library, a regionális 
könyvtári irodák és a már létező vagy éppen ilyen célra alakuló könyvtári 
szövetkezetek is.

Hangsúlyozott követelmény, hogy a könyvtár nem adhatja teljes üzemeltetését 
szerződéses vállalkozásba, s a szerződésnek meg kell felelnie a könyvtárakkal 
szemben támasztott követelményeknek.

A térítési dyak kiszabásával kapcsolatos gyakorlat fejlesztése

A javasolt változtatások lehetővé tennék azt, hogy a könyvtárak térítési díjat 
állapítsanak meg egyéni felhasználók számára is a nem nyomtatott dokumentumok 
kölcsönzésével kapcsolatban. Olyan nyomtatott dokumentumok kölcsönzését is díj 
fizetéséhez köthetik a könyvtárak, amelyek nem tartoznak az alapszolgáltatások 
körébe.

A jelenleg érvényes előírások nem világosak a jogi személyek számára 
szabandó díjakra vonatkozóan, a javaslat éppen ezért mindenfajta könyvtári 
szolgáltatás megfizettetését előírja a felhasználók e köre számára. Ugyancsak 
lehetővé válna a megrongált dokumetumok pótlásáért és kijavításáért fizetendő díj 
megállapítása (eddig csak a késedelmi díj megfizettetése volt általános). A javaslat 
értelmében az előjegyzést is meg kellene fizettetni a rendelkezésre bocsátás 
összköltségének ellenértékével, s az általánosan érvényes kölcsönzési szabályokban 
foglaltakon kívüli "privilegizált" kölcsönzési jogokért is (pl. több dokumentum 
hosszabb időre való kölcsönzése) díjat kellene megállapítani.

A brit könyvtárosegyesület állásfoglalása

Széles körű konzultációkat követően született meg a brit könyvtárosegyesület 
állásfoglalása, amely — mint az a fenti javaslatok alapján várható volt — jó néhány 
kérdésben vitába száll a "Zöld Könyviben foglaltakkal. A tézissel, miszerint az 
ingyenes könyvtári szolgáltatások fenntartásának célja egyfelől az irodalomhoz és az 
információkhoz való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy az állampolgárok 
az ország kulturális, politikai és gazdasági ügyeiben részt vehessenek, másfelől pedig 
az olvasás és az írni-olvasni tudás ösztönzése, az egyesület egyetért. Ugyancsak 
egyetértettek azzal a követelménnyel, hogy a nyilvános könyvtári szolgáltatások 
céljait és jellegét a politikai, gazdasági és társadalmi környezet változásainak 
fényében felül kell vizsgálni. S majdnem azt kell írnia a recenzensnek, hogy az 
egyetértések sora itt véget is ért, ami azonban nem volna teljes mértékben igaz, arról 
nem is beszélve, hogy a hagyományos brit udvariasság követelményeinek 
megfelelően a válaszdokumentum sokkal óvatosabban és "szelídebbén" fogalmaz2 
"Ha nem értünk egyet a "Zöld Könyv'-ben szereplő javaslatok egyikével-másikával, 
az nem jelenti azt, hogy makacsul a haladás útjában állunk. Egyszerűen arról van 
szó, hogy hitünk szerint a haladást más eszközökkel kell elérni".
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Az "ellendokumentum" összeállítói abból indultak ki, hogy a "Zöld Könyv" 
figyelmen kívül hagyja azt a számos kezdeményezést és innovatív tervezetet, 
amelyekkel a közművelődési könyvtárak eddig is foglalkoztak az elmúlt évek során. 
Kiemelik ezzel kapcsolatban mindenekelőtt az országos könyvtárközi kölcsönzési 
hálózatot, amely mindenki számára — gazdaságos módon — lehetővé teszi azt, hogy 
a nyomtatott forrásokhoz Nagy-Britanniából, de gyakorlatilag a világ minden tájáról 
hozzáférhessen. Az országos hálózatot számos helyi vállalkozás vállalatoknak 
nyújtott szakinformációs szolgáltatás, állománykoordinációs megállapodások egészíti 
ki.

A helyi hatóságok által támogatott és fenntartott szolgáltatások között a 
közművelődési könyvtárak élenjártak a számítógépesítésben, mivel igen hamar 
felismerték azt, hogy az állampolgárok számára az információhoz és a 
gondolatokhoz való gyors hozzáférés — a megjelenési formától függetlenül — 
mennyire fontos. Anakronisztikus tehát az, hogy a "Zöld Könyv" a hagyományos, 
nyomtatott dokumentumokra épülő szolgáltatások fenntartását hangsúlyozza azáltal, 
hogy a nem nyomtatott információhordozók "gazdasági" árak melletti szolgáltatását 
írja elő a könyvtárak számára. Ugyancsak figyelmen kívül hagyni látszik a "Zöld 
Könyv" azt a sok erőfeszítést, amit éppen ezek a könyvtárak tettek a könyvtárilag 
ellátandó közösségek tanulmányozására, a településtanulmányokra ( ’community 
profiling") alapozott felhasználói vizsgálatok terén.

A könyvtárakkal szembeni kihívások

A XX. század végén a megfelelő pénzügyi támogatás különböző forrásokból 
történő biztosítása csupán egy a brit könyvtárak előtt álló feladatok sorában. 
Egyebek között meg kell oldani az ország öregedő népessége következtében 
felmerülő növekvő könyvtári igények problémáját. Mivel Nagy-Britanniában a 
vásárlási szokások szorosan összefüggnek a könyvtárlátogatási szokásokkal, meg kell 
oldani azt is, hogy a változó vásárlási szokásokhoz a könyvtári szolgáltatások is 
alkalmazkodni tudjanak (pl. a városközponton kívüli bevásárló központok 
nyitvatartási idejéhez igazodjon a közeli fiókkönyvtárak nyitvatartási ideje is). 
Számolni kell emellett a szabadidő eltöltésének alternatív formái (sport, 
szórakoztatás, televízió) által támasztott egyre erősödő konkurrenciával is.

Az egyre komplexebb társadalom mindenki számára fontossá teszi azt, hogy a 
közhasznú információkhoz könnyen lehessen hozzáférni. A közművelődési könyvtár 
e hozzáférés biztosításának semleges és egyszerű (de hatékony) eszköze lehet, 
ugyanakkor e szerep maradéktalan betöltéséhez további pénzügyi eszközökre illetve 
jelentős mértékű továbbképzésre van szükség. Ugyancsak az eszközök bővítésének 
jogosságát támasztja alá az új információhordozók rohamos terjedése mellett a 
továbbra is jelen levő nyomtatott könyvek és folyóiratok számának növekedése.

A brit könyvtárak és könyvtárosok eddig is igyekeztek megfelelni a különböző 
kihívások által támasztott feladatoknak. A közművelődési könyvtári rendszer 
fenntartása az ország lakosságának egy főjére számítva nem kerül többe heti 19



188 Hegedűs Péter

pennynél, azaz kevesebb, mint egy hetilap ára. Mindezek alapján tehát a 
könyvtárosegyesület álláspontja az, hogy a "Zöld Könyviben tett javaslatok 
némelyikének elterjesztése valóban hozzájárulhat a könyvtárak finanszírozásához, de 
nem jelent megfelelő vagy kívánatos alternatívát a társadalmi befektetések egy szerény 
mértékű növelésével szemben, amely a jó könyvtári rendszert kiválóvá tenné.

Néhány érv a konkrét javaslatokkal szemben

A tarifák "gazdasági alapon" történő megállapítása — vélik az 
"ellendokumentum" összeállítói — gátakat állítana a hozzáférésben és a 
könyvtárhasználat ellen hatna, vagyis ellentétben áll a felhasználásra való ösztönzés 
alapvető célkitűzésével. Különösen aggasztó lenne az alapszolgáltatásokhoz rendkívül 
közelálló szolgáltatások (pl. könyvtárközi kölcsönzés) tarifáinak tényleges költségek 
alapján való meghatározása. A jelenlegi díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásokat 
nem az alapszolgáltatások kárára szubvencionálják a könyvtárak, hiszen a főbb 
bevételek a késedelmi díjakból, bizonyos dokumentumok díjazás ellenében történő 
kölcsönzéséből, bérleti díjakból, stb. származnak.

Napjainkban a könyvtárakban háromfajta árat alkalmaznak: a nominális árakat 
a könyvtárak általában primőr funkcióikhoz szorosan kapcsolódó területeken (pl. 
audio- és videodokumentumok kölcsönzése), a npiac által elfogadható" árakat a 
szolgáltatások "komolytalan" vagy "visszaélő módon" való igénybevételének 
megakadályozására (vö. késedelmi díjak), a gazdasági alapú árakat pedig speciális 
termékek (pl. könyvtári kiadványok, szakinformációs szolgáltatások esetében 
alkalmazzák. Bár nyilvánvalóan szükség van újabb és újabb bevételi lehetőségek 
feltárására e téren is, az említett árstruktúra lényeges változtatása aligha lenne 
indokolt, hiszen pl. a késedelmi díjak további emelése a behajthatatlan követelések 
számának növekedését idézné elő, a nyereségorientált szolgáltatások aránytalan 
növekedése pedig valóban az alapszolgáltatások visszaszorulását eredményezné. 
(Kérdéses az is, hogy pl. az olyan javasolt új szolgáltatások, mint a "kiemelt 
kölcsönzés" valóban jelentősebb bevételekhez vezetnének-e vagy tovább fokoznák a 
könyvtári költségvetések feszítettségét.)

Amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kellene oldani az nem más, mint 
az, hogy a könyvtárakban keletkező bevételek ne a helyi hatóságok általános 
jövedelmének egyik forrását képezzék (ez ma az uralkodó helyzet), hanem azok 
ténylegesen visszajussanak a könyvtárakhoz a szolgáltatások fejlesztése céljából

A hozzáférést az állományokkal szemben előnyben részesítő, elfogadott 
könyvtári politika értelmében a "Zöld Könyviben közzétett, komplikáltnak és 
csaknem értelmezhetetlennek minősített definíciót az alapszolgáltatásokra 
vonatkozóan igen erősen vitatja a brit könyvtáros egyesület. Az általuk javasolt 
meghatározás ún. magszolgáltatásokról vagy "szolgáltatásmagról" (core services szól, 
amelyekben a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumok azonos súllyal 
szerepelnek. A könyvtárközi kölcsönzés — ez utóbbi meghatározás értelmében — 
ugyancsak "magszolgáltatásnak" tekintendő, s csak nominális díj szabható ki ilyen
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tranzakcióért. (E kikötés híján a csupán kis állományú könyvtárhoz való 
hozzáféréssel rendelkezők komoly hátrányba kerülnének.) A nyomtatott és a nem 
nyomtatott dokumentumokat involváló információs szolgáltatások, a speciális 
állományrészek használata és a könyvtárosi szakkmai tanácsadás ugyancsak a 
"magszolgáltatások" körébe kell, hogy tartozzanak, csakúgy mint a speciális 
felhasználói csoportok (etnikai kisebbségek, testi fogyatékosok, stb.) szükségleteinek 
kielégítése.

Összességében a brit könyvtárosegyesület egyetért abban, hogy a 
közművelődési könyvtáraknak több pénzre van szükségük szolgáltatásaik fejlesztése 
és tökéletesítése érdekében. A "Zöld Könyviben foglalt javaslatok alapján azonban 
aligha lehet jelentősebb bevételekben reménykedni. Természetesen gondosan 
megtervezett kísérletekre szükség lehet például a közös vállalkozások által nyújtott 
újabb lehetőségek megállapítása céljából — ilyenekre az egyesület lelkesen 
vállalkozik is — azonban a fő eszköz mégiscsak a könyvtári célú állami befektetések 
szerény mértékű növelése lenne.

Ö sszegzés helyett

Mint minden hasonló vita esetében, valószínűleg a "Zöld Könyv" kapcsán is 
számtalan kompromisszum születik majd. A bevételek szinten tartásának és/vagy 
növelésének ilyen vagy olyan okból felmerülő szükségessége egyfelől, a 
közművelődési könyvtárak valós és a különböző társadalmi-szakmai csoportok által 
vélt társadalmi funkciója (s ezek eredőjéből következően a mindenkori fenntartó 
hajlandósága és készsége a finanszírozásra) másfelől, szükségképpen ellentétes 
álláspontok kialakulását eredményezi. Nemcsak országonként, de még azonos 
kategóriába tartozó intézményenként is eltérő megoldások születhetnek mind a 
könyvtári tarifákat, mind pedig a kiegészítő finanszírozási források feltárási és 
hasznosítási módjait illetően a helyi feltételeknek megfelelően. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy ez utóbbiak jelentősége — egyebek között a technikai fejlesztés 
igényeiből adódóan — rövid távon is növekedni fog. Kulcskérdés az 
alapszolgáltatások kategóriájának széles körű szakmai vitára alapozott, meggyőző 
tisztázása: könnyen elképzelhető, hogy a nem hagyományos információhordozók 
várhatóan dinamikusan végbemenő terjedésével, a számítógépes helyi és 
makrohálózatok kiépülésével rövidesen Magyarországon is újra kell gondolni azt, 
hogy mi tartozhat az ingyenes vagy kvázi-ingyenes szolgáltatások körébe.

Irodalom

1 Financing our public library service: four subjects for debate. A consultative paper. Cm324.London 
Her Majesty’s Stationery Office. 1988.21.p.

2 The Library Association’s response to "Financing our public library service, four subjects for 
debate.Cm.324.London.The Library Association..l988.31.p.
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Az IFLA Közművelődési Könyvtári Szekció Állandó 
Bizottságának tagjai magyar kollégák részvételével, egy 
szeminárium keretében 1989. március 1-2-án, Keszthelyen 
értékelték az 1986-ban megjelentetett "Az IFLA irányelvei 
közm űvelődési könyvtárak szám ára" című dokumentumot. Az 
ott elhangzott előadásokból Arthur Jones-ét teljes 
terjedelmében, a többi előadóét kivonatosan közöljük. A 
szemináriumról társlapunk a Könyvtáros az 1989/6-os 
számában ad hírt. (A szerk.)

Irányelvek a közművelődési könyvtárak számára.
Létrejöttük és használatuk

Arthur Jones

A közművelődési könyvtárak céljai

Azért vagyunk itt, mert azonos módon értelmezzük a közművelődési 
könyvtárak azonosító jegyeit. Ha nem így lenne, nem is kezdhetnénk vitát 
nemzetközi normákról és irányelvekről. A közművelődési könyvtáraknak vannak 
bizonyos céljai, amelyeket mindannyian elismerünk, de elkerülhetetlen, hogy a helyi 
igények és körülmények változatos gyakorlatot eredményezzenek. Ezért aztán, ha 
megkíséreljük a célokat írásban rögzíteni, azt mindig csak nagyon általánosítva 
tehetjük.

Ez az UNESCO 1972-es, a közművelődési könyvtárakról szóló kiáltványának a 
gyenge -  ugyanakkor erős -  oldala is. A kiáltvány tartalmazza a célok 
kinyilvánítását; ezek hat rövid mondatban összegezhetők.

— Legfőbb eszközévé válni annak, hogy az emberi gondolatoknak és eszméknek, 
valamint az ember teremtő képzelete megnyilvánulásainak hordozói mindenki 
számára ingyenesen hozzáférhetőek legyenek.

— Hozzájárulni az egész életen át tartó általános művelődéshez.
— Elősegíteni az emberiség tudományos és kultúrális eredményeinek 

megbecsülését.
~  Felüdíteni az ember szellemét pihentető és szórakoztató könyvek és más 

dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.
— Segíteni a tanulókat.
— Korszerű műszaki, tudományos és társadalomtudományi információkat 

szolgáltatni.
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Kétségtelen, hogy mindannyian tudnánk javítani ezen a meghatározáson, bár 
az a gyanúm, soká tartana, amíg egy mindenki számára elfogadható alternatívát 
találnánk. Ezen a közös koncepción belül minden egyes könyvtári hatóság 
megtervezheti saját céljait, amelyek összhangban vannak az általános célokkal, de a 
részletkérdésekben eltérhetnek, jobban összpontosítanak ugyanis a helyi 
körülményekre. A céloknak ez a meghatározása tulajdonképpen azoknak az 
elképzeléseknek a kinyilvánítása, amelyek megadják a keretet a célok elérésére 
törekvő könyvtári szolgálat megtervezéséhez és kialakításához.

Normák

Az első könyvtári normákat az 1930-as években az Egyesült Államokban adták 
ki. Az IFLA az 1950-es években tett kísérletet nemzetközi normák kidolgozására, 
amelyeket aztán tervezetként az IFLA Journal-ben adtak közre, majd 1970-ben 
megalakította azt a munkacsoportot, amely 1973-ban megalkotta a Normák 
közművelődési könyvtárak számára című összeállítást, amely kisebb javításokkal 
1977-ben újra megjelent. Mindezek a kísérletek arra irányultak, hogy meghatározzák 
azokat az ellátási szinteket, mégpedig a könyvek, a személyzet, az épület 
tekintetében, amelyek a tapasztalatok alapján a kielégítő színvonalú könyvtári 
szolgálat eléréséhez szükségesek. A továbbiakban a "normák" szót ebben az 
értelemben használom.

Az 1930-as években a közművelődési könyvtár koncepciója kevésbé volt 
rugalmas, mint ma. A könyveket kölcsönözni lehetett, a könyveket, hírlapokat és 
folyóiratokat pedig helyben lehetett használni. Általában külön volt a gyermek- 
részleg. Kevéssé gondoskodtak a kisebbségek igényeiről és rendszerint nem 
nyújtottak szolgáltatásokat a könyvtár épületén kívül. A könyvállományok gondosan 
"kiegyensúlyozottak" voltak, és a könyvtárosok arra voltak büszkék, hogy ők nem 
"menedzserek", hanem "tudós emberek". Talán kiderült, hogy az Egyesült Királyság
beli tapasztalatokból indulok ki, de azt hiszem, hogy a legtöbb ország közművelődési 
könyvtárai megéltek fejlődésük során egy hasonló időszakot. A közművelődési 
könyvtárak véleménye, hogy a séma szerint nem különböztek egymástól lényegesen, 
azt leszámítva, hogy ahogy nőtt az ellátandó lakosság nagysága, úgy nőtt a méretük 
és úgy lett bonyolultabb a szervezetük. Ezt neveztük "intézményközpontú" 
közművelődési könyvtárnak. Könyvtáros-elődeink törekvései arra irányultak, hogy 
előmozdítsák azt az igények szélesebb körének kielégítése érdekében.

Amíg ezt a fajta, normával szabályozott szolgáltatást tekintettük kívánatosnak 
és elfogadottnak, nagy segítség volt — és könnyen kivitelezhető is — különböző 
tervek összállítása, amelyek a különböző nagyságú népesség ellátásához szükséges 
egyes fő elemek — a könyvek, a személyzet és az elhelyezés — optimális mennyiségét 
adták meg. Ezeknek az összeállításoknak — "normáknak" — az értéke abban volt, 
hogy ellátási — ritkán teljesítmény — mutatót adtak, amelyeknek segítségével a
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meglévő szolgáltatásokat étékelni lehetett és a fejlesztés során e mutatókhoz lehetett 
igazítani a szolgáltatásokat. Ez a fajta megközelítés még az 1930-as években is 
értékes volt. De ez a gyakorlat jócskán folytatódott még abban az időszakban is, 
amikor a körülmények változása következtében a hagyományos típusú normák már 
nem voltak magukban megfelelőek, gyakran nem is voltak relevánsak. A normák 
továbbélése és újak életbelépése talán alá is támasztotta azt az elképzelést, hogy a 
könyvtárat ezek közé a határok közé kell szorítani, és így talán elbátortalanította és 
késleltette a közösségközpontú könyvtárak kialakulását.

A normák a könyvtárak számára egy, a fejlett és támogatott szolgáltatások 
tapasztalatain és szakmánk vezető egyéniségeinek talán még ennél is nagyobb 
ambícióin alapuló ellátási és gyakorlati szabálygyűjteményt adtak. Nem meglepő, 
hogy az általuk előírt ellátási szintek általában magasabbak az adott időpontban 
megengedettnél. Sok kollégánk üdvözölte ezért azt a lehetőséget, hogy irányító 
testületének olyan normagyűjteményt ajánlhat, amely egy elismert nemzeti vagy 
nemzetközi szervezet szakmai hozzáértését tükrözi. Az 1973-as IFLA-normák 
alapján tényleg sok előrelépés történt. Nem az a célom, hogy itt leszóljam ezeket a 
normákat, vagy azt a gondolkodásmódot, amelynek alapján létrejöttek: sőt, a 
későbbiekben még sok mondanivalóm lesz a különböző normák tartós értékéről.

Először azonban vizsgáljuk meg az említett normákkal kapcsolatos 
reagálásokat. Az akkori megjegyzésekből és vitákból úgy tűnt a számomra, hogy 
azokban a könyvtári rendszerekben találták őket különösen hasznosnak, ahol az 
ellátás az ajánlott szítét 20 %-nyira megközelítette. Ezeken a helyeken a normák 
hiteles támogatásával sok könyvtáros tudott nagyobb pénzügyi támogatáshoz jutni. 
De voltak olyan könyvtári rendszerek, amelyek közösségük szélesebb igényeit 
felismerve már a normák által előirányzottnál jóval magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat fejlesztettek ki. Ezeken a helyeken a normák zavart keltettek, a 
könyvtárosok azon igyekeztek, hogy a normákra ne figyeljen fel az irányító 
testületük, attól féltek ugyanis, hogy a számukra juttatott pénzügyi keretet 
csökkenthetik.

Általában, mondanom sem kell, a szakképzett könyvtárosok mindenütt arra 
törekedtek, hogy a normákat minimális követelménynek tekintsék, ezzel szemben a 
könyvtárak irányító testületéi (amelyeknek a pénzt kellett előteremteniük) azon az 
állásponton voltak, hogy a normák irreálisan maximális követelményeket 
képviselnek. A fejlődő országok és az egyes országok kevésbé magas színvonalon 
tevékenykedő könyvtári hatóságai számára a normák egy olyan ellátási színvonal 
vízióját jelentették, amelyet nem valószínű, hogy valaha is elérhetnek. Ezért ezeket 
az ún. normákat egyre inkább irányelvként használták: olyan ellátási szintek 
megjelöléseként, amelyek bizonyos körülmények között megfelelőek'lehetnek, de 
nem szükségszerűen relevánsak bármely esetben.

Az 1970-es években már a közösségközpontú közművelődési könyvtárak 
korszakában voltunk, amelyek ötletes új szolgáltatásokat alakítottak ki az újonnan 
észlelt helyi igények kielégítésére. Nem volt bölcs dolog az erőforrásokat úgy
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kihasználni, hogy mesterségesen előírt szintek elérésére törekedtek az állomány, a 
személyzet és a szolgáltatási helyek tekintetében, s eközben a helyi tényezőket 
figyelmen kívül hagyták.

Áttérés a közösségközpontú könyvtárakra

Mostanában ismerjük fel, hogy a közművelődési könyvtárak az emberekért 
vannak. A 19. századi nagy közművelődési könyvtári mozgalmat részben az az óhaj 
motiválta, hogy a dolgozó emberek lehetőséget kapjanak az önképzésre, számukra 
ugyanis az akkori iskolai ellátás gyakran nem volt megfelelő. Az 1950-es évekre — 
legalábbis az Egyesült Királyságban — ezt a célt jórészt szem elől tévesztették. A 
közművelődési könyvtárak használói főként a művelt és jó kifejezőkészséggel bíró 
emberek voltak, akik a legjobban meg tudták fogalmazni igényeiket; a kevésbé jó 
kifejezőkészségnek olvasási ízlését és meg nem fogalmazott információigényét 
gyakran figyelmen kívül hagyták.

Az 1950-es években kezdtek a könyvtárosok először rájönni arra, hogy egy, az 
igények korlátozott körét kielégíteni képes, szabványos ’’csomag" helyett a 
könyvtárak teljesen törvényesen kiszélesíthetik látókörüket, és figyelembe vehetik 
azokat a szociális, kulturális, tanulási és tájékozódási igényeket, amelyekről eddig 
nem vettek tudomást, és amelyek sok esetben sürgősebbek is voltak azoknál, 
amelyeket addig kielégíteni próbáltak. Felfogásunk változása abból eredt, hogy 
jobban megértettük a közösség igényeit, sokszor a közművelődési könyvtári 
szolgáltatásokon jóval túlmenően is.

Amikor elkezdtük tüzetesebben megvizsgálni a közösségek igényeit, az is 
kiderült, hogy nemcsak egy-egy közösségen belül, hanem az egyes közösségek között 
is eltérőek az igények. Nincs az igényeknek olyan általános szerkezete, amelynek 
feltétlenül tükröződnie kellene egy azonos típusú könyvtári ellátásban. A közösségek 
különböznek a kor szerinti összetétel, az iskolázottság, a foglalkozási struktúra 
tekintetében, és e tényezők mindegyike különböző ízlést és olvasási igényt 
eredményez.

Történtek másfajta előrelépések, amelyek a közművelődési könyvtárakkal nem 
voltak ugyan kapcsolatosak, de néha megkönnyítették a könyvtárak számára a 
sokféle igény kielégítését. Sok országban volt például tendencia, hogy a kis helyi 
hatóságokat nagyobb közigazgatási egységekké vonták össze. Ezek sok problémát 
vetnek fel, de a közművelődési könyvtári szolgálatban sok lehetőséget is nyújtanak. 
Lehet, hogy egy tízezres település nem képes egy sokféle, szakosodott szolgáltatást 
nyújtó könyvtári szolgálat támogatására, ugyanakkor százezer főnyi lakosság esetén 
az erőforrások arányos elosztásával ez nagyobb valószínűséggel megvalósítható.

A műszaki haladás szintén lehetővé tette a könyvtárak számára a változatosabb 
szolgáltatások nyújtását. Különösen a számítógépes adatbázisok tudnak 
hozzáférhetővé tenni olyan információkat, amelyeket nyomtatott formában
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egyáltalán nem lehetne rendelkezésre bocsátani; valamelyest csökkenthetik annak a 
szükségességét is, hogy a refernszmfíveket a polcokon "készletezzék". Mindezek a 
hatások nagyobb változatosságra serkentik a közművelődési könyvtárakat és 
nehezebbé teszik a tartalmas normák ajánlását.

Az utóbbi években a közművelődési könyvtárak sok országban voltak olyan 
nyomásnak kitéve, ami elvette a kedvüket a fejlesztéstől. A pénzügyi megszorítások 
miatt egyes rendszerek nemcsak lassabban fejlődtek, hanem szolgáltatásaik 
tényleges megnyirbálására kényszerültek, és ténylegesen visszaestek fejlődésükben. 
Mi lehet a helyes, követendő út, amikor a rendelkezésre álló erőforrások már nem 
elegendőek a korábban elért szolgáltatási színvonal fenntartására sem? 
Természetesen először is meg kell próbálni hatékonyabb irányítás révén javítani a 
felszerelések és az erőforrások használatát. Ezután kísértést érzünk arra, hogy 
leegyszerűsítsük a dolgot és csökkentsük a kiadásokat azért, hogy továbbra is a 
korábbi szolgáltatások teljes körét nyújtsuk, kevesebb költséggel. De ha nincs elég 
pénz arra, hogy mindent jól csináljunk, nem lehet helyes megoldás, hogy 
megpróbáljunk mindent, de kevésbé jól csinálni! Ehelyett a jó vezetésnek 
rangsorolnia kell: le kell mondania a kevésbé fontos szolgáltatásokról annak 
érdekében, hogy másokat igen hatékonyan meg tudjon tartani. Ilyen helyzetekben a 
könyvtárosok nehéz döntésekkel szembesülnek, és talán azzal a feladattal is, hogy 
irányító testülteiket rábírják arra, hogy nehéz politikai döntéseket hozzanak. A 
döntő megfontolásnak feltétlenül annak az óhajnak kell lennie, hogy a rendelkezésre 
álló korlátozott erőforrásokból a közösség számára a legjobbat teremtsük elő. 
Lowell Martin, a nagy amerikai könyvtáros, aki a közművelődési könyvtárak 
sokféleségének egyik fő szószólója volt, ezt a "koncentrálás és megerősítés" 
politikájának nevezte, és a könyvtárosokat arra buzdította, hogy ebben a helyzetben 
ezt a politikát alkalmazzák. Néhány szolgáltatást teljesen el lehet hagyni, másokat 
kevésbé átfogóan nyújtani; mindezt annak a célnak az érdekében, hogy az 
erőforrásokat azokra a szolgáltatásokra koncentráljuk, amelyek a legjobban 
kielégítik a közösség legsürgetőbb igényeit, és ezek az egyes helyeken mindenképpen 
különbözőek.

A nehéz időkben tehát egyre fontosabbá válik annak biztosítása, hogy a 
közösség maximálisan részesüljön az épületekbe és berendezésekbe fektetett 
beruházásokból. A közművelődési könyvtárak épületei, amelyek gyakran ennek a 
beruházásnak jelentős részét képezik, nem mindig vannak teljességgel kihasználva, 
és néha esetleg lehetőség van arra, hogy más közösségi szolgáltatásokkal megosztva 
használják őket. Ezért aztán, bármennyire furcsa is, a nehéz idők, éppúgy mint a 
sikeres idők a közművelődési könyvtárak és szolgáltatásaik terén nagyobb 
változatosságot eredményezhetnek.

A sokféleség következhet a közösségek különböző igényeiből, a szolgáltatási 
körülmények különbségéből, vagy a szolgáltatások rangsoráról alkotott eltérő 
véleményekből. Az 1950-es években nagy viták voltak arról, hogy a hangfelvételek 
gyűjtését bevezessük-e, ami csak a könyvállomány fejlesztésének a terhére
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történhetett. A korlátozott pénzösszegekért folytatott versengés tétje most az lehet, 
hogy egy új fiókkönyvtárat adjanak-e át, vagy a meglévő szolgáltatásokat terjesszék-e 
ki az etnikai kisebbségekre vagy a testi fogyatékosokra. E választások 
eredményeképpen már nem feltételezhetjük, hogy egy bizonyos könyvtári rendszer 
szolgáltatásait ugyanolyan mértékben és formában megtaláljuk — ha egyáltalán — 
egy másik könyvtári rendszernél.

Irányítási kérdések

A közösségközpontú könyvtári szolgáltatások tervezése és irányítása nem 
különbözik lényegesen valamely más intézmény hasonló feladataitól. A célok 
meghatározása és a pénzügyi támogatás biztosítása után négy lényeges fázis van.

■ A közösségnek a közművelődési könyvtár feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
iránti igényeinek meghatározása és értékelése.

■ Ezek közül az igények közül a legfontosabbak kielégítésére rövid távú célok 
programjának elkészítése és elfogadása.

■ Egy olyan irányítási rendszer megtervezése, amely képes a kiválasztott célok 
elérésére.

■ A teljesítmény mérése, a fejlődés állandó figyelemmel kísérése.
Biztos vagyok benne, hogy az Önök számára világos az, hogy ha a hosszú távú 

és rövid távú célokról és a közösségközpontú könyvtárakról beszélünk, akkor egyben 
a normákról és irányelvekről is szólunk. Ahogy a könyvtárak elfordulnak a normatív 
szabályozástól a sokféleség felé, úgy kell nekünk is elmozdulnunk a normákra való 
támaszkodástól a segítség egy rugalmasabb formája felé, amelyet irányelveknek 
neveztünk el.

Láttuk, hogy a normák azt tükrözik, hogy igen világos elképzelésünk van arról, 
hogy mi a közművelődési könyvtár. A normák azt mondják, hogy "ezek azok a 
szolgáltatások, amelyeket egy könyvtárnak nyújtania kell, és ilyen színtű 
ráfordításokra van szükség ahhoz, hogy az adott feladatot hatékonyan teljesíthessék". 
Az irányelvek kevésbé foglalkoznak azzal, hogy mi a közművelődési könyvtár, inkább 
azzal, hogy mivé válhat. Mindkettő merít a korábbi tapasztalatokból, de az 
irányelvek a jövőbe tekintenek. Megfontolandó választási lehetőségeket javasolnak 
és olyan módszerekre hívják fel a figyelmet, amelyek másutt hatékonynak 
bizonyultak. Segítő kezet nyújtanak a könyvtárosoknak, nem mankót; javaslatokat, 
amelyeket meg lehet fontolni, és esetleg el lehet vetni, nem pedig szabályokat, 
amelyeket be kell tartani. A normákkal ellentétben nem fenyeget az a veszély, hogy 
az irányelvek megmásítják a helyi megítélést és kezdeményezést: a gyakorló 
könyvtárosokra és irányító testülteikre bízzák annak eldöntését, hogy a helyi 
adottságok között mi kívánatos és kivihető.
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az IFLA irányelvei

Az IFLA 1986-os Irányelvei a közművelődési könyvtárak számára, ahogy Önök 
is biztos tudják, csak 50 oldalt tesznek ki angolul, 62 oldalt magyarul. Nem tankönyv 
ez: inkább egy index vagy egy kalauz, amelyet a könyvtáros tartson az asztalán és 
vegyen kézbe, amikor csak a szolgáltatások jövője kerül szóba. Első szokatlan vonása 
az, hogy első fejezete azokról a szolgáltatásokról szól, amelyeket egy közművelődési 
könyvtár nyújthat közösségének. Az állománnyal, a személyzettel, a szolgálati 
helyekkel, az irányítással és a háttérszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések (ezek a
2-6. fejezetben kaptak helyet) attól függnek, hogy milyen szolgáltatásokat kíván a 
könyvtár nyújtani. Nem feltételezzük, hogy a szolgáltatásoknak ugyanazt a körét 
nyújtja minden könyvtár, vagy hogy ezeket ugyanolyan összetételű népességnek 
nyújtja. Szabványos megoldásai csak szabványos problémáknak lehetnek, azok 
viszont, amelyeket a közművelődési könyvtárak segítenek megoldani, számosak és 
sokfélék.

Az első fejezetben szerepel annak a 81 szolgáltatásnak az ellenőrző jegyzéke, 
amelyet egy közművelődési könyvtár nyújthat, és ez a jegyzék minden bizonnyal 
messze nem kimerítő. Néhány közhely is van benne: pl. az információszolgáltatás 
már nem ellentmondásos funkciója a könyvtáraknak. Az Irányelvek 31 javaslatot 
tartalmaznak az információ különböző formáira és az információszolgáltatás 
módjaira nézve. Az egyéb, kevésbé általános, de a könyvtár fejlődése során 
megfontolásra érdemes szolgáltatások közé tartozik a sokrétű kulturális és szociális 
ellátás, amely néhány esetben igénybe veszi a könyvtári dokumentumokat, más 
esetben a könyvtári tereket használja ki jobban közösségi tevékenységekre. Azt 
várnánk, hogy a könyvtárosok ezt a jegyzéket összevetik a meglévő ellátási 
formákkal, és talán elfogadnak néhány ötletet, vagy ösztönzést kapnak arra, hogy 
saját új javaslataik szülessenek. Erre nyilvánvalóan lehetőség nyílik egy új szolgálati 
hely megnyitásakor, vagy bármikor, amikor a helyi adottságok alapján felvetődik a 
szolgáltatások ötletes kiterjesztésének igénye.

Az állomány, a személyzet és a szolgálati helyek hatékony irányítása mindenütt 
a vezető könyvtárosok napi szakmai felelőssége, és e dologban elvárható, hogy 
tájékozottak és kompetensek legyenek. Ezeken a területeken az Irányelvek nem arra 
kívánják megtanítani őket, hogy a különböző feladatokat hogy kell megvalósítani. 
Ehelyett legnagyobbrészt továbbra is ellenőrző jegyzékeket adnak. Azt mondják, 
hogy "itt van néhány ötlet és módszer, amelyet más könyvtárosok hasznosnak 
találtak. Ha Önök még nem használják ezeket, érdemes elgondolkodniuk." Néha 
nehéz elképzelni, hogy nélkülük a könyvtári szolgálat hatékony lehet. Például a 
személyzetről szóló fejezet a könyvtári személyzet hat kategóriáját különbözteti meg, 
ismerteti személyiségjegyeiket és képzettségüket, oktatásukat és képzésüket, és jó 
személyzeti vezetési módszereket ajánl. Három egyszerű ellenőrző jegyzéket 
tartalmaz, amelyek közül kettő olyan rövid, hogy teljességgel idézni tudom: Először
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is álljon itt négyféle háttérinformáció, amelyet a személyzet minden tagjának 
ismernie kell ahhoz, hogy a személyzeti közösség hatékony tagja lehessen.

■ A könyvtári szolgálat hosszú távú céljai.
■ Az országos könyvtári háttér.
■ A helyi közösség és a helyi közigazgatás.
■ A saját fiók vagy részleg funkciója és szerepe a szolgálat egészében. 

Garantálják-e Önök, hogy személyzetük minden tagja megszerzi ezeket az 
ismereteket betanítás során?
Másodsorban az Irányelvek ajánlást tesznek "a személyzeti vezetés öt eszközére":

■ A szolgálat egésze, s ezen belül az egyes fiókok és részlegek céljainak 
rögzítése.

■ Szervezeti séma, amely tartalmazza a fiókok, részlegek, és munkacsoportok 
minden egyes munkatársának feladatait és kapcsolatait.

■ Minden álláshelyre munkaköri leírás, amely általánosságban ismerteti a 
munkakörhöz tartozó feladatokat és a más munkakörökhöz való kapcsolatait.

■ Az összes munkatárs számára hozzáférhető ügyrendi szabályzat, amely világos 
útmutatást ad minden általános érdekű ügyben.

■ Munkarend és időbeosztás részlegenként és szükség szerint.
Az Irányelvek világosan utalnak arra, hogy ezeknek az eszközöknek minden 

könyvtárban rendelkezésre kell állniuk. De ezt ellenőrző jegyzék gyanánt is ajánlják: 
vizsgáljuk meg minden tételét, és ha nincs ilyenünk, akkor vagy határozzuk el, hogy 
lesz, vagy legalább nyugtassuk meg magunkat, hogy jó okunk van arra, hogy nincs.

A könyvtári rendszer mint hálózat

Kissé másfajta megközelítést alkalmaz "A közművelődési könyvtárak 
irányítása" című fejezet. Minden könyvtári rendszer "hálózat". A rendszeren belül 
minden szolgálati hely jobb szolgáltatásokat képes nyújtani — a rendszer egészétől 
kapott előnyök miatt —, mintha elszigetelt lenne. Magától értetődik, hogy a rendszer 
egy összehangolt könyvállományt vehet igénybe, közösen használhatja fel a 
személyzet szakértelmét, és gondoskodhat kisebbségek érdeklődésének 
kielégítéséről, amire kis, elszigetelt szolgálati helyek esetén egyáltalán nem lenne 
lehetőség. A rendszeren belül minden szolgálati helynek hozzáférést kell tudnia 
biztosítani a rendszer egészének erőforrásaihoz. Remélem, ez az elgondolás nem 
ellentmondásos. Az Irányelvek azt javasolják, hogy a könyvtáros hét kérdés 
segítségével vizsgálja meg a könyvtári rendszere hatékonyságát. Teljességgel idézem:

■ Hogyan tesz eleget egy kis fiókkönyvtár személyzete egy meghatározott, de az 
állományból hiányzó könyvre, vagy egy meghatározott információra irányuló 
kérésnek?

■ Milyen gyorsan jut el egy ilyen kérés ahhoz a könyvtároshoz, aki a 
legilletékesebb az elintézésében?
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■ Milyen gyorsan adható meg a válasz?
■ Elméletileg és gyakorlatilag mennyire hatékonyak a lelőhelymegállapítás, 

valamint a kért könyvek és információk továbbításának eszközei és eljárásai a 
rendszeren belül?

■ Felkészítik-e a személyzetet arra, és elvárják-e tőle, hogy a lehető leggyorsabb 
eszközöket vegye igénybe a kérések teljesítésére?

■ Megfelelnek-e a könyvtár eszközei (telefonok, katalógusok, bibliográfiák, 
őrlapok, ügyrendi szabályzatok, a szakértők név- és címtárai, könyvtárközi szállítás, 
másológépek, számítógépes terminálok) e célra?

■ M eghatározott időszakonként ellenőrzik-e a könyvtárakban alkalmazott 
módszereket a teljesítési idő mérésével? Stb.

Önök valamennyien használták ezeket a kérdéseket saját rendszerük 
vizsgálatára — és talán más, saját szempontokat is hozzátettek? Remélem, igen; és 
azt is remélem, hogy kérdéseikre kielégítő választ kaptak. Ha nem, akkor azt 
remélem, hogy képesek voltak némi javulást elérni.

Mérés és összehasonlítás

Magától értetődik, hogy az IFLA 1986-os Irányelvei nem ugyanazt a feladatot 
látják el, mint a korábbi Normák. Nincsenek már bennük ajánlások a 
dokumentumok mennyiségére, a személyzet létszámára, és a szolgálati helyek 
számára és nagyságára nézve. A munkacsoportnak az volt a véleménye, hogy 
nemzetközi érvénnyel ilyen ajánlást nem lehet tenni. Ugyanakkor a könyvtárosnak, 
aki évről évre szembesül a költségvetési tervezés feladatával, fel kell tudnia becsülni 
a terv megvalósításához szükséges erőforrásokat, és időben fel kell tudnia mérni, 
hogy igyekezete mennyire volt sikeres. Hogy a célok reálisak voltak-e és a 
teljesítmény kielégítő-e, azt csak akkor lehet megítélni, ha van valamilyen 
összehasonlítási alap. A mennyiségi normák, ha relevánsak, szolgálhatnak 
összehasonlítási alapként; de ha a normák nem tükrözik reálisan a szolgálat igényeit, 
felmerül az a veszély, hogy fölöslegesek és félrevezetőek. Az összehasonlítás során 
azonban sok másból is ki lehet indulni.

Először is ott vannak a számszerűsíthető kívánalmak a rövid távú célok 
meghatározása és a költségvetés megtervezése után: kapcsolatteremtés bizonyos 
számú új olvasóval; ennyi és ennyi új szolgálati hely megnyitása; szolgáltatás 
kifejlesztése a hátrányos helyzetűek számára. Mindezek a célok összehasonlíthatók a 
tényleges teljesítménnyel. Ha az elvárásokat a korábbi évek teljesítményéhez 
viszonyítjuk, a teljesítményt összehasonlítjuk egy bizonyos időszak trendjével. 
Összehasonlítható könyvtárak egy csoportján belül, feltéve, hogy egséges 
adatgyűjtésre van mód.

Szolgáltatásaink mérésének egyedüli célja, hogy összehasonlításokat tudjunk 
tenni; az összehasonlításnak pedig az az egyedüli célja, hogy kérdéseket tudjunk
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feltenni saját irányítási és célkitűzési teljesítményünkről. Ha viszonylag kevés 
eredményt érünk el viszonylag magas ráfordítással, valószínűleg nem vagyunk 
hatékony kezelői a ránk bízott erőforrásoknak; vagy esetleg rossz célokért küzdünk; 
vagy lehet, hogy olyan kedvezőtlen adottságok között működünk, hogy még a csekély 
eredmények is győzelemnek tekinthetők. Nem kezdhetünk e tényezők értékeléséhez, 
amíg össze nem gyűjtöttük a releváns adatokat, és meg nem tettük a szükséges 
összehasonlításokat. A mérés és az azt követő összehasonlítás és értékelés folyamata 
fontos szerepet kell, hogy játsszon a célok meghatározásában az éves irányítási ciklus 
következő fordulójában.

A statisztikai adatgyűjtés a könyvtárvezetés eszközeként több, mint a 
ráfordításnak és annak a mérése, hogy elértük-e céljainkat. Az Irányelvek szerint 
hasznos lehet időszakonként értékelni a teljesítményt bizonyos szempontokból, 
amilyen például az, hogy korszerű-e a szabadpolcon lévő állomány, megfelelően 
szerepelnek-e az egyes témák az állományban, és — amint arról már volt szó — hogy 
milyen gyorsan lehet kielégíteni az olvasók kéréseit. Erre és más célokra is egyszerű 
módszereket lehet kidolgozni. Nem kell, hogy időigényesek legyenek, de csak akkor 
érik meg a fáradságot, ha az összegyűjtött információt összehasonlításra és 
értékelésre használják fel. Az irányításra vonatkozó adatok gyűjtése természetesen 
nem oldja meg azonban a problémákat: mindössze képessé tesz bennünket arra, 
hogy további kérdéseket tegyünk fel: Miért nőtt vagy csökkent a könyvtár 
használata? Miért kerül többe egy bizonyos könyvtár a másiknál? Az előjegyzések 
száma azért nőtt-e meg, met megnövekedtek a kívánalmak, vagy mert nem 
megfelelő az ellátás?

Az Irányelvek két függeléke szól a statisztikáról. Az egyik változatlan formában 
összefoglalja az 1973/77-es IFLA Normák mennyiségi jellegű ajánlásait. A másik 
függelék táblázatokban adja közre 11 ország 29 könyvtári rendszerének adatait, 
amelyeket 41, a szolgálati helyekkel, a felszereléssel, a személyzettel, a 
dokumentumokkal és a használat mértékével kapcsolatos kérdésekre közöltek. E 
számok demonstrálják azokat az óriási különbségeket, amelyek elkerülhetetlenül 
mindmáig megvannak a világszerte igen sokféle feltétel között működő könyvtári 
rendszerek között. E számok nem azért szerepelnek ott, hogy bemutassuk, mennyi 
utat kell még megtenni ahhoz, hogy elérjük az ellátás és teljesítmény norma szerinti 
szintjét. Épp ellenkezőleg, azért vannak ott, hogy bemutassák, hogy egységes szint 
nem érhető el és ez nem is feltétlenül kívánatos. A munkacsoportnak azt a 
meggyőződését illusztrálják, hogy a nemzetközi normáknak igen kevés közük van a 
közművelődési könyvtárak irányításához.

Következtetés

Hogy az Irányelvek mire használhatók, bizonyára kiderült a példáimból. 
Néhány alkalmazás azonnal átvehető, kevés költséggel vagy ingyenesen kivitelezhető.



200 Arthur Jones

Az ellenőrző jegyzékek azonban pusztán példák az önértékelés ésszerű 
megközelítésére, és egyik értékük valószínűleg abban van, hogy újabbakat juttatnak 
eszünkbe.

Fő mondanivalóm az volt, hogy egyre sokszínűbbek azok a célok, amelyek a 
közösségközpontú közművelődési könyvtárat jellemzik. Ezt a tendenciát már régóta 
örömmel fogadják a haladó könyvtárosok. Egy másik ideillő idézettel szeretném 
mondandómat lezárni az 1982-es Bowker-emlékünnepélyről, Lowell Martin 
előadásából:

’’Egyetlen bizonyos funkció, vagy ilyen funkciók semmilyen kombinációja sem 
váltja meg a közművelődési könyvtárat. Az egyes könyvtárak és közösségek és 
városok dolgozzák ki saját szolgáltatási elképzeléseiket. Azonban minden 
könyvtárnak és közösségnek el kell határoznia, hogy mit akar elérni, és azután ezért 
a célért kell az erőforrásokat mozgósítania.’’

Az Irányelvek nem kívánják fenyegetni a választásnak ezt a szabadságát, 
hanem segíteni szeretnének a helyi igényekhez igazított programok 
megválasztásában és végrehajtásában.

(Ford. Hegyközi Ilona)

A KÖNYVTÁRAK ÉS AZ FBI (az USA Szövetségi Nyomozó Hivatala) vi
tájában az FBI (hála egyes kongresszusi tagok tiltakozásának is!) visszavonuló
ban van. Tbvábbra is folytatja a Könyvtári Tájékozódási Programot az ellenséges 
hírszerzési tevékenység felderítésének támogatására, de leszögezte, hogy nem ke
res kapcsolatot egyes könyvtárosokkal a könyvtárvezetés tudta nélkül, s nem kér 
adatokat az idegen nevű, vagy "gyanúsan viselkedő" olvasókról Tbvábbra is kéri 
a könyvtáraktól az olyan személyek által kölcsönzött könyvek jegyzékét, akikről 
megállapította, hogy ellenséges titkosszolgálat ügynökei -  de az USA azon álla
maiban, ahol törvénybe iktatták a könyvtári kölcsönzési adatok védelmét, eleve 
elismeri, hogy a könyvtár nem köteles válaszolni a megkeresésre. Márpedig ösz- 
szesen 12 olyan USA-állam van, amelynek törvényei nem biztosítják kifejezetten 
a kölcsönzési adatok bizalmas voltát. (SpeciaList, 1989. jan.)
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Gálné Ballagi Ágnes

Verseny a szolgáltatást kínálók között...

John C  Beard (County Library Headquarters) szerint az Irányelvek 
befolyásolja az egyes országok normáinak a kialakítását és nemzetközi méretekben 
jelentős hatást fejthet ki például a kevésbé fejlett szolgáltatásokra, azáltal, hogy az 
elérendő célt vázolja fel. Ebben rejlenek veszélyei is, mert azokban az országokban, 
ahol a gyakorlat már túlhaladta a normákat, akadályozhatja a fejlődést. Gyakran éri 
kritika az Irányelveket azért, hogy a helyi kezdeményezések visszafogásához 
vezethet.

Ezeket a hátrányokat reálisan előre kell látni, mert a megfogalmazás és a 
megelőző szükséges viták során azok, akik akadályt akarnak gördíteni a munka 
sikere elé, ilymódon támadhatják, bírálhatják az Irányelveket.

Az Egyesült Királyságban jelenleg erős ellenszenv fogadja az Irányelveket, 
többek között a kormányzat azon szándéka miatt, hogy versenyt hozzon létre a 
szolgáltatást kínálók között, lehetőség szerint a magánszektort is bekapcsolva. Ezért 
az a törekvés, hogy léptessenek életbe normákat, amelyek a közkiadások 
növekedéséhez vezetnek. Ilyen helyzetben a könyvtáraknak és az információs 
szakmának kell irányelveket kidolgoznia, hogy a kormányzat gondolkodását 
befolyásolja.

Ahol a közpénzeket — bármely okból — korlátozzák,egyre nehezebb szoros 
normákat megállapítani, de bírságot kell kiharcolni azok ellen, akik az előírásokat 
nem tartják be. (Az Egyesült Királyságban működik egy Művészeti és Könyvtári 
Iroda, amely felelős az érvényben lévő rendelkezések végrehajtásának 
ellenőrzéséért. Noha a múltban szembeszökő példái voltak e kritériumok be nem 
tartásának, bírság kivetésére mégsem került sor.)

A jelen helyzetben nincs nagy valószínűsége, hogy a kormány léptessen életbe 
szolgáltatási szinteket emelő normákat. Ez persze nem jelenthet akadályt ilyen 
javaslatok megtételében, s ehhez nagy szükség van arra, hogy az IFLA folytassa az 
Irányelvek támogatását a közművelődési könyvtári politikában.
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Példaként említhető az IFLA 1987-es brightoni konferenciája, ahol a díjak 
kérdéséről folyt a vita. A tagok határozat-tervezetet nyújtottak be arról, hogy az 
egyéni használók számára a közművelődési könyvtárak ingyenesek legyenek. Ez a 
kérdés plenáris ülés elé került, s ezzel kezdetét vette a díjazás kérdésével kapcsolatos 
állásfoglalás kidolgozása, hiszen ez a világ sok országában élő probléma. Példák és 
ellenpéldák sokasága hangzott el. Ugyanakkor a modern technológia felhasználása, a 
számítógépes információs szolgáltatás díjazási mechanizmusa kialakult, tehát a 
politika szempontjait adott esetben figyelembe lehet venni az alapelvek feladása 
nélkül.

Az előadás kitért az Irányelvek azon csoportjainak értékére, amelyek 
kézzelfogható fejlődést terveznek. Ezeket nagyon hasznosaknak tartja, ha teret 
engednek az egyéni kezdeményezések számára, módosítási, manőverezési 
lehetőséget hagynak.

A könyvtárépítési koncepció felveti a kérdést, hogy milyen népesség ellátásáról 
van szó. A különböző szolgáltatási szintek a használat más-más fokát vonzzák, 
Hampshire-ben a könyvtárak öt kategóriáját alakították ki a település jellege és az 
ellátandó lakosság alapján.

A könyvtári szolgáltatások bizonyos szektoraiban nehezebb a normák 
meghatározása, ilyen például a referensz szolgálat. Az Állandó Bizottság feladata 
lehet a jövőben az erre vonatkozó normák kialakítása.

Nagyon jól felhasználhatók az Irányelvek olyan területen is, mint az 
állománymegőrzés problémája, amely az utóbbi években valamennyi könyvtár- 
típusban felvetődött, s ma már korántsem csak a nemzeti könyvtárak gondja.

Az Irányelvekben tervezni kell a jövőt...

Ernest DiMattia a Ferguson Library igazgatója, az amerikai könyvtárügy 
szempontjából vizsgálva az Irányelveket megállapítja, hogy mindig segítséget jelent, 
ha mércénk van, amihez hasonlíthatjuk magunkat, s ezt adott esetben elsősorban 
igazolásnak tekinti a könyvtári fenntartók számára, hogy jó irányba fejlesztettek. Az 
Egyesült Államokban ugyanis a közművelődési könyvtárak teljesen önállóak. A helyi 
közösség, a személyzet értékeit, igényeit veszik inkább figyelembe, mintsem 
nemzetközi, nemzeti vagy regionális normákat, ezért valójában lehetetlen az 
Irányelvek itteni hatását megjelölni. Ugyanakkor az Egyesült Államok
Közművelődési Könyvtárainak Szövetsége régóta vitázik az irányelvek, normák 
értékéről, hiányáról. Több pontjának figyelembe vétele jelentős volna a 
könyvtárpolitika számára. Az első az információk díjszabásával kapcsolatos. Az 
Irányelvek kimondja, hogy az információ általában ingyenes, de később kitér arra, 
hogy térítés számítható fel, ha a használók számítógépes szolgáltatást kérnek. Az 
Irányelvek különbséget tesz a vállalatok, kereskedelmi ügynökségek és az egyének 
információkérései között, az utóbbiakat a gépidő egy meghatározott minimális
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időtartamáig mentesíteni kívánja a díjfizetés alól. Az Egyesült Államokban ez 
problémát jelent, mert a közművelődési könyvtárakat a helyi adókból tartják fenn, 
amelyet az egyének és az intézmények meghatározott megosztásban fizetnek. 
Miután úgymond egyforma támogatást nyújtanak, a könyvtárak szerint azonos 
szolgáltatást és elbánást érdemelnek.

A külső forrásból szerzett információk szolgáltatásánál az Irányelvek az 
ingyenességet képviseli, a másolatszolgáltatás kivételével. A könyvtárközi kölcsönzést 
egyes könyvtárak a használóra terhelik, kezelési költséget kérnek, ez azonban még 
nem vált általánossá.

A dokumentum néhány más pontjáról szólva DiMattia még a következő 
megjegyzéseket teszi:

A közművelődési könyvtárak alapítványokból származó támogatását nem 
helyes a költségvetésbe olvasztani, ezeket speciális programokra kell fordítani.

A személyzettel foglalkozó részt különösen alaposnak tekinti és úgy érzi, hogy 
a világ bármely országában elősegíti a fejlődést.

Az Irányelveket tovább kell fejleszteni, ki kell terjeszteni új területekre, 
tervezni kell a jövő számára. Ilyen téma a számítógép programok használata, 
kölcsönzése. Az Egyesült Államokban személyi számítógépet is kölcsönöznek. A 
másológépek hasznosítása is növekszik.

Az Irányelvek alapot adhat a helyi hatóságok könyvtárpolitik^jához...

Wiebke Andresen a Salzgitteri Városi Könyvtár igazgatója arra utalt, hogy az 
NSZK-ban nincs szövetségi kormányzati törvény a könyvtárügyről, ezért a helyi 
hatóságok döntenek költségvetési és személyzeti kérdésekben és nem kötelezhetők, 
hogy bármely irányelvet vagy normát kövessenek.

Könyvtári rendszerek együttműködése csak egy általánosan elfogadott 
standard segítségével történhet. A "Könyvtári terv" megjelenése évében a helyi 
közigazgatási hatóság mellett működő tanácsadó testület egy szakértői anyagot adott 
ki a közművelődési könyvtárak szervezetéről. Mind a mai napig e dokumentum a 
könyvtári tervezés bázisa.

Közben a könyvtári szakmában bekövetkezett változás nyomán a könyvtárak 
gyorsabban reagálnak a társadalmi és politikai körülményekre.

Helyi, regionális és nemzetközi adatbázisok hálózatai létesültek. A kisebb 
könyvtárak is rendelkeznek információs technológiával és egyre inkább ellátják az 
ipart és kereskedelmet ilyen szolgáltatással. Ez késztette az NSZK 
könyvtárosegyesületét tézisek kiadására, amelyek az új szakmai vitákat és az elért 
eredményeket tartalmazzák és meghatározzák a könyvtár szerepét az ország ipari 
társadalmában. Ez alapot ad a könyvtárosoknak, hogy a helyi hatóságok 
könyvtárpolitikájának kialakításához segítséget nyújtsanak, s ebben az össze
függésben az IFLA Irányelveknek is nagy szerep jut.
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Az Irányelvek a könyvtári tervezésben...

Aud Nordgarden Grimstad (Ostfold Fylkesbibliotek) ugyancsak hangsúlyozza, 
hogy az IFLA és más országok normáit vizsgálva kitűnt, a földrajzi, társadalmi és 
gazdasági különbségek majdnem lehetetlenné teszik a nemzetközi normák 
kritikátlan átvételét. Ez a norvég könyvtárépítési és állomány normák kidolgozása 
során vált világossá. A szükségletek és források olyan széles skálán térnek el, hogy 
nem lehetséges azonos mércéket felállítani a közművelődési könyvtárak számára az 
egész világon. Még országon belül is nehéz ezt megtenni. Ezért szerencsés az 1973« 
as IFLA normák felváltása az 1986-os Irányelvekkel. A norvég normák 
kidolgozásakor pl. a szolgálati pontok tervezésénél az előző nemzetközi normák 
követése esetén a fiókok több, mint felét be kellett volna zárni. Az Irányelvek 
azonban inkább célokat, ideákat és filozófiát kínálnak a könyvtári szolgálathoz. 
Miután a dokumentum a könyvtári szolgáltatások valamennyi aspektusát említi, a 
tervező nagyon jó tanácsokat kaphat. A társadalom manapság igen gyorsan változik, 
ezért fontos a kulcskérdések további vitatása mind nemzeti, mind nemzetközi 
viszonylatban. Itt olyan gyakorlati kérdésekről is szó van, mint a használati dyak és 
az információs technológia, amelyekről folyamatosan viták folynak az IFLA 
csoportokban. Az e kérdésekről írottak fontos eszközt jelenthetnek egy olyan 
világban, ahol a szabad piac kényszere az élet egyre több területére kiterjed. A 
könyvtárosoknak hangsúlyozniuk kell, hogy az ingyenesség alapelve nem csak 
kultúrpolitikai kérdés, hanem általánosabban a demokrácia oldaláról is 
megközelíthető, mindenkinek joga van az információra.

Az IFLA szempontjai a politikusok, a hatóságok körében vitára kerülnek, de 
ha a könyvtárosoknak nem sikerül meggyőzniük őket, nem lesz fejlődés.

Az Irányelvek biztosítja a meghatározások egységes értelmezését...

Ez volt Ilse Schumann, a potzdami Tudományos Általános Könyvtár igazgatójának 
véleménye. Hivatkozott arra, hogy bár a bevezetőben az áll, hogy a dokumentum 
elsősorban az alacsonyabb fejlettségi fokon álló könyvtárakra vonatkozik a fejlett 
könyvtárüggyel rendelkező NDK szakemberek számára is sok hasznos tanáccsal 
szolgál. Az NDK könyvtári rendszerében a közművelődési könyvtár játsza a 
legfontosabb szerepet. A kölcsönzés és a helyben használat is ingyenes. Csekély 
díjszabása van a bibliográfiai információnak és a másolatszolgáltatásnak.

A felsorolt statisztikai adatokból kiemelésre feltétlenül érdemes, hogy a 
gyermek lakosság mintegy kétharmada könyvtári tag az országban. Az Irányelvek 
szellemében fontosnak tartják a megfelelő személyzet biztosítását, 3000-nél nagyobb 
lakosságszám esetén főfoglalkozású munkatárs dolgozik a könyvtárban. Jól 
szervezett, egymásra épülő könyvtári rendszer hálózza be az országot.

A könyvtárosok széles köre hamarosan megismerheti az Irányelveket, mert 
német nyelvű változata megjelenés előtt áll az NDK-ban.
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Fontos az IFLA normák befolyása a szakmai oktatásban is...

Maria V Abbate Widmann felvázolva az olasz közművelődési könyvtári 
rendszert, 1965-öt jelöli meg olyan fontos időpontnak, amelytől a jelenlegi fejlesztés 
a törvényhozói és adminisztrációs hatalom régiókra való átruházásával elkezdődött. 
(Az országban 20 régió és 94 tartomány van.) E hatásköri átszervezés kapcsán és 
okán a könyvtárosegyesület publikált egy dokumentumot a modern közművelődési 
könyvtári szolgáltatásról — hogy orientálja a régiókat — s ebben szerepeltek első 
ízben az UNESCO által megfogalmazott nemzetközi normák, javaslatok és 
tapasztalatok. Ez a dokumentum elő akarta segíteni az új közművelődési könyvtári 
politika megvalósulását. A jogok átruházása azonban nem ment gyorsan és könnyen, 
ahogyan remélni lehetett, mert országos normák, irányelvek nem léteztek, így 
minden régió önálló politikát folytatott. 1973-ban a régiók elkészítették első 
könyvtári törvényüket a közművelődési könyvtári szolgáltatás megszervezésére, s 
ehhez az olasz könyvtárosegyesület lefordíttatta és kiadta az IFLA normákat.

E törvények legfőbb közös vonása az volt, hogy a tanácsok feladatává tették a 
felnőtt és gyermekkönyvtári szolgálat megszervezését önállóan vagy más városi 
tanácsokkal közös könyvtári hálózatban. A helyi hatóságoknak pénzügyi alapokat 
kellett ehhez biztosítani költségvetésükből. Előírásként szerepelt, hogy a könyvtárak 
díjmentesen legyenek igénybe vehetők minden lakóhelyen, és a könyvek mellett 
egyéb dokumentumokat is gyűjtsenek, 20 000 lakos felett egy felsőfokú képesítéssel 
rendelkező könyvtárost alkalmazzanak, 10 000 felett egy főiskolai végzettségűt, ez 
alatt legalább egy részfoglalkozásút. A régióktól támogatás várható a könyvek és 
könyvtári felszerelések beszerzésében, továbbá a fejlesztési tevékenységben, és 
felelősek a könyvtárkezelők oktatásáért is. (Mellesleg ebben is fontos az IFLA 
normák befolyása,)

A nyolcvanas években sok régió változtatott, javított első könyvtári törvényén. 
Az újak egyre inkább figyelembe veszik az IFLA normákat és alapoznak rá a hosszú 
távú tervekben is.

Keveset tudunk arról, milyen az Irányelvek hatása a világban...

Az Irányelvek nagy értéket fognak jelenteni a fejlődés korai szakaszában lévő 
könyvtári rendszereknek. (írja a dokumentum.)

Ez a helyzet Dániára sok évvel ezelőtt volt jellemző, mondta Jorgen bo Glistrup 
a Lyngby-i Városi Könyvtár igazgatója. Ebben az országban az öt millió lakos 
számára sikerült elérni azt az 1970-es javaslatot, hogy a könyvtár a gyermekek 
számára 1 km-en belül, a felnőtteknek 2,5 km-nél nem távolabb legyen elérhető. Itt 
azonban a feltételek nagyon különböznek a világ más országaitól, így azokat 
összehasonlítani nem lehetséges.



206 Gálné Ballagi Ágnes

A nemzetközi szaknyelvben a szakképzetlen megjelölést használják gyakran az 
adminisztratív személyzetre. Ez téves, éppoly jól képzetteknek kell lenniük, mint a 
könyvtárosoknak.

Keveset tudunk arról, hogy milyen az Irányelvek hatása a világban. Nincs elég 
ismeretünk arról sem, hogy milyen mértékben sikerült a kollégáknak a politikusok 
figyelmét felhívni az Irányelvekre. A könyvtárügy célját illetően közös álláspont 
kialakítására kellene törekednie a világ könyvtárosainak, s ennek alapján szorosabbá 
válna a kapcsolat közöttük.

Az Irányelvek fontos eszköz...

Ez a mondat Margarete Tömgren, az 1990-es stockholmi IFLA konferencia 
szervezőjének előadásában szerepel. Ezt a megállapítást annak ellenére igaznak 
tartja, hogy a svéd közművelődési könyvtárak is a helyi közigazgatás kezében vannak, 
tehát egyedi irányítás alapján működnek. Ugyanakkor az állami kultúrpolitika, a 
parlamenti döntések hatással vannak a helyi könyvtárpolitikára. A legfőbb alapelv, 
hogy a könyvtár legyen nyitva mindenki előtt és legyen ingyenes.

Az országban 1960-ban és 1972-ben megfogalmazott könyvtári szabványokra 
nyilvánvalóan hatottak az IFLA normák.

Az etnikumok, nyelvi kisebbségek körében végzett tevékenységhez különösen 
fontos eszköz az Irányelvek.

Jelenleg Angliában készül egy módszertani anyag a teljesítmények mérésére, 
amely az 1990-es konferencia egyik vitatémája lesz.

Az UNESCO meghirdetett egy ún. világ-dekádot a kultúra fejlesztésére, 1988- 
tól 1997-ig. Ezt kiindulásnak tekitették a következő IFLA konferencia szervezői.
A nyilatkozat négy pontban jelöli meg célját:

■ A kultúra jelentőségének elismerése a fejlődésben
■ A kulturális identitás megerősítése és gazdagítása
в A kulturális életben való részvétel szélesítése
в A nemzetközi kulturális együttműködés támogatása

Ezek a célok azt a munkát is jellemzik, amelyet a könyvtárak világszerte 
kifejtenek az információk tudássá konvertálódásáért.
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Futala Tibor

Némileg rendhagyó címadásomban a nyolcas az újabban megjelent könyvtári 
évkönyvekre, az első egyes a legújabb könyvtárosegyesületi, a második pedig a 
legújabb Soros-alapítványi évkönyvre mint e recenzió tárgyára kíván utalni.

Az ’’újonnan megjelentség” — a régi hazai szokás szerint — sok esetben nem 
képvisel merőben friss szakirodalmi produktumokat, ui. az évkönyvek tárgyéve és 
megjelenési ideje között meglehetősen hosszú idő telik el. íme:

Cím Tárgy
év

Impresszum 
szerinti 
megj. év

A KMK Szakkönyv
tárába érkezés 
dátuma

Az Állami Gorkij Könyvtár 
évkönyve 245 p. 8t.)

1986 1988 1989.02.14.

A Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtárának évkönyvei V. (426 p.)

1986 1988 1988.09.26.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
évkönyve XXI. (145 p. 101.)

1983-1984 1988 1988.10.14.

A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Könyvtárának évkönyve: 
Könyv és könyvtár XIV. (175 p.)

1985 1985 1986.04.01.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum évkönyve (171 p.)

1988 1988 1989.02.02

Az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyve (591 p.)

1982-1983 1984 1987.06.29

A [tatabányai] József Attila Megyei 
Könyvtár évkönyve (154 p.)

1985 1986 1987.06.16

A Veszprém Megyei Könyvtár 
évkönyve (170 p. 6 1.)

1982 1983 1983.10.24

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
évkönyve (127 p.)

1984 1986 1986.07.10

Magyar Tudományos Akadémia — 
Soros-alapítvány Bizottság 
[évi jelentése] (194 p. utánny.)

1987 1988 1989.02.02
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A megkésettség — bennem minden bizonnyal, de feltehetőleg másokban is — 
bizonyos lélektani gátlást okoz: ugyan minek elolvasni azt, ami "ráért" ilyen sokára 
megjelenni, s ami éppen ezért "olyan is lehet". Ez — persze — hatalmas 
méltánytalanság a szerzőkkel szemben, akik korántsem tehetnek arról, hogy a 
megíráshoz képest csak néhány év elmúltával kezdődhet el évkönyvbeli 
teljesítményük szakmai megmérettetése. Később ugyan érhetik őket "idézettségi 
jóvátételek", ám — mondom a "késő bánat — eb gondolat" közmondás adaptálásával 
— a "késő öröm — hervatag virág".

Noha tudom, hogy egy-egy évkönyv sajtó alá rendezése, kinyomatása jókora 
munka és a "kiabálóbb" tennivalók miatt minduntalan elvezényelt buzgalom, a 
fentiek alapján mégis megkérdem a különösen sokat késő könyvtáraktól: nem 
lehetne-e valamivel gyorsabban?

Az általam befogott évkönyvek közül egy, az Állami Gorkij Könyvtáré 
kimondottan alkalmi kiadvány, saját fennállásának harmincadik évfordulójára 
készült. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve részint alkalmi 
(kiadására az intézmény újjáalakulásának harmincadik, múzeumi funkcióval való 
kibővülésének huszadik évfordulója szolgált apropóval), részint szabálytalan 
periodicitású kiadvány (az intézmény legutóbb 1984-ben adott ki évkönyvet). 
Szabálytalan vagy legalábbis nem egészen szabályos periodicitású évkönyvvel a 
tatabányai és a veszprémi Megyei Könyvtár jelentkezett. Ötéves periodicitással a 
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárának évkönyve rendelkezik. A többi "évről- 
évre" vagy két évre összevontan jelenik meg.

Éves vagy több éves beszámolót és bibliográfiát — szigorúan vett jelentést — az 
adott könyvtár vagy hálózat és személyzete munkájáról az évkönyvek többsége közöl. 
Mindössze két évkönyv (az Állami Gorkij Könyvtáré és az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumé) mondható olyannak, ahol ez a beszámoló oldottabb vagy 
"felparcellázott" formában jelenik meg. Egyedül a Könyv és Könyvtár, azaz a 
debreceni Egyetemi Könyvtár évkönyve tekint el — hosszú ideje — ettől a 
hagyománytól, s tiszta típusú tanulmánykötetként publikáltatik.

Az évkönyvek felében van, felében nincs idegen nyelvű rezümé. Ezek 
szerepeltetésétől, egyszersmind a külföldre jutás kívánásától az Állami Gorkij 
Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a tatabányai és veszprémi 
Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Soros-alapítvány tekintett 
el. Igaz: ez utóbbinak teljes angol nyelvű változata is van.

Küllemileg az összes évkönyv kellemesen mértéktartó. Többségük 
nyomtatásban vagy valamilyen nyomtatásra hasonlító újabb sokszorosítással jelent 
meg. A régi — a hatvanas-hetvenes években megszokott — rotatechnika a Budapesti 
Műszaki Egyetem Könyvtárának évkönyvében és a két megyei könyvtári évkönyvben 
fordul csak elő.

Évkönyveink tartalmukban meglehetősen hasonlítanak egymásra: legtöbb 
cikkük-közleményük-tanulmányuk mellé bízvást oda lehet írni az ETO "történeti 
jelzőjét", a (091)-et. Ez a (091) részben pozitív jelenség: még a leginkább
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könyvtárszakinak vagy könyvtári módszertaninak mondható két megyei könyvtári 
évkönyvben is megvédi a szerzőket a korábban oly gyakori szimplifikációktól, 
általában pedig az állományok és a könyvtári életfolyamatok tudománytörténetileg 
vagy más szaktudományilag értékes darabjaira /mozzanataira irányítja az elmélyült 
kutatói figyelmet. Másrészt a (091) szinte folyamatos ismétlődése — számomra 
mindenképpen — negatív jelenség is. Negatív azért,mert azt dokumentálja, hogy 
könyvtáraink és könyvtárosaink többségükben mintha még mindig a 19. században 
vagy a 20. század első felében élnének, s az "információforradalom", az 
"információáradat", az "információskor" meg se érintette volna őket, nem is beszélve 
arról, hogy egyáltalán eszükbe jutott volna a fentiekkel kapcsolatos veszélyek elleni 
védekezés, illetve e veszélyek kivédése. Ez — bizony — szomorú, hölgyeim és uraim!

Én azonban ebbéli szomorúságomon megpróbálok úrrá lenni, s a 
továbbiakban — most már az egyes évkönyvek szerint haladva — önmagukban 
szemlélni az évkönyvi produkciókat, illetve kiemelni közülük azokat, amelyek a 
legfontosabbnak látszanak.

Az Állami Gorkij Könyvtár jubileumi évkönyve — eltekintve a bibliográfiai, 
statisztikai és képmellékletektől — négy fejezetre tagolódik. Az első a könyvtár 
történetéről és gyűjteményeiről közöl adalékokat. Az útkeresés évtizedei címen 
Eszesné Merész Irén érzékeny "pályafutás-képet" vázol fel egy inkább politikai 
meggondolásból, mint tömegszükségletek nyomására alapított intézményről, amely 
napjainkra világirodalmi szakkönyvtár, a nemzetiségi könyvtári ellátás 
báziskönyvtára, a hazai könyvtári rendszer mindenképpen egyedi arculatú, mással 
össze nem téveszthető funkciójú tagja lett. Erdélyi Frigyesné a könyvtár 
zeneműtárának előtörténetéről ír érdekesen, Kertész Gyula pedig a gyűjtőkör 
fejlődéséről felettébb magvasan.

Az évkönyv második fejezetébe — eléggé eklektikusán — a könyvtári munka 
elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó dolgozatok kerültek. Olvashatunk itt 
cikkeket a világirodalmi dokumentációról (Komáromi Sándor), a könyvtár spanyol 
nyelvű gyűjteményéről (Dobosné Radnai Magda), a földrajzi katalógus szerepéről 
(Pécsi Imréné), a zeneművek tárgyi feltárásáról (Gócza Gyuláné), a nyelvoktató 
stúdióról (Mihályft Márta) és — s ez különösen dicséretes — a mikroszámítógépek 
közművelődési könyvtári alkalmazásáról (Gyimes Ferenc).

A harmadik fejezet a nemzetiségi könyvtárüggyel, a nemzetiségi kultúra 
ápolásával, tehát a könyvtár egyik főfeladatával kapcsolatos dolgozatokat gyűjtötte 
össze, amelyek Verseghi György, Bállá Gyula, Győri-Nagy Sándor és Bikfalvi Géza 
tollából származnak.

A negyedik fejezetben irodalmi tanulmányokat találunk. Antonio Gramsci 
orosz-szovjet irodalmi kapcsolatairól M.Lovas Judit, Vajthó Lászlóról Tóth Gyula 
értekezik e fejezet lapjain. Kovács Béla a romániai magyar irodalom "Nézzünk hát 
szembe" vitájáról, Simon Mária pedig a könyvtár Gorkij-ülésszakáról emlékezik meg 
ugyanitt.
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A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyve a második 
legtestesebb az itt bemutatott évkönyvek sorában. Az 1981-től 1985-ig szóló 
beszámolón (Lebovits Imre munkája) és a bibliográfiai részen (Fülöp Júlia 
összeállítása) kívül az évkönyv közleményei egyrészt egyetem — és egyetemi 
könyvtárpolitikai kitekintések (Lécesné Mesterházi-Nagy Márta: A  felsőoktatási 
törvények hatása az egyetemek könyvtári rendszerére az NSZK-ban; Fonyó Istvánná: 
Reformtörekvések a mérnökképzésben az európai szocialista országokban), másrészt 
használói környezetfelmérések (Frey Tamásné: A  BME oktatóinak szakirodalmi 
munkássága és szakelőadásai 1974-1980; Hopp Győzőné: Kommunikációs
hatásvizsgálatok a szakirodalmi tájékoztatásban; Rohla Mártonná: Katalógushasználati 
vizsgálatok a BME Központi Könyvtárában), harmadrészt az új technika fokozatos 
birtokbavételéről tanúskodó írások (Szabóné Szávay Judit: A  műszaki felsőoktatás, 
kutatás és fejlesztés számítógépes információellátása; Biacs Pétemé: Számítógépes 
adatbázisoka fizika tudománya területén), negyedrészt egyetem- és könyvtártörténeti 
dolgozatok (Majtényi Árpádné — Végh Ferenc: Provenienciakutatás a BME Központi 
Könyvtárában; Gáspámé Demeter Judit: A  Műegyetem építői; Végh Ferenc: Újabb 
adatok Jubál Károly életéből). Mindez a könyvtár munkatársainak kiegyensúlyozott, a 
funkciókkal jól kvadráló érdeklődésére mutat, s egyben arra is, hogy a történetiség 
egyoldalúságával kapcsolatos általános megjegyzésem erre az évkönyvre vonatkozik 
a legkevésbé, pontosabban szólva: alig vonatkozik.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két évre szóló évkönyve meglepően "slank". 
A "hivatalos résztől" (beszámoló, bibliográfia, a FSZEK-Minerva) itt már eltekintve, 
a "belbecs"-et két módszertani dolgozat {Bertalan Béla — Gujgiczer Imréné: Képzés és 
továbbképzés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban; Szász Ilona. A z "Ismerkedj a 
felnőttek szépirodalmával" elnevezésű állományrész elemző vizsgálata a kőbányai 
gyermekkönyvtárban), egy történeti blokk (Mayemé Baán Magdolna: Iparosok és 
gyári munkások kulturális egyletei Soroksáron a kezdetektől 7950-ig; Pótlások a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1912 előtti régi magyarországi nyomtatványainak 
jegyzékéhez; Kiinda Mária: Kéziratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában; 
Indali György: 1945 előtti munkásmozgalmi vonatkozású szöveges plakátok a 
Budapest-gyűjtemény állományában; Tóth Gyula: Szabó Ervin útja az Emlékiratig), 
valamint Papp István teszi ki. Igen, csak így: Papp István, minthogy az általa írt Esszé 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának fejlesztési irányairól, amely 
születésének idején hatalmas indulatokat keltett, stagnáló gondolkodásokat irritált 
újszerű kérdésfelvetéseivel és megoldási javaslataival, külön szakirodalmi minőség. 
Szerintem ez a szerzővel szinte összenőtt mű hosszú ideig nem avul el. 
Mindenképpen első lesz azoknak az eszmélkedésre késztető tanulmányoknak a 
sorában, amelyek segítségével a hazai könyvtárügy mindinkább kinyíló, sokgombos 
reverendáját valamikor majd ismét össze lehet — össze kell — gombolni.

A Könyv és Könyvtár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtárának évkönyve folytatja kiérlelt tudomány- és irodalomtörténeti publikációs 
gyakorlatát. A tanulmányok szerzői (Havas László: A  római irodalmi örökség a rég
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magyar prózafordításokban; Lévai Botondné: A  Debreceni Egyetemi Könyvtár Kner 
gyűjteményeiről) és a közleményt közzétevők (V Busa Margit, Fekete Csaba, Ojtozi 
Eszter; M. Pandur Julianna és Dieter Schmidmaier) egyaránt ebben az irányban 
munkálkodtak. Tóth Béla és Szabó Botond az ördöngős professzor, Maróthi Sándor 
értékelésével kapcsolatban vitázik. Az évkönyvet Gomba Szabolcsné a könyvtár 
Tótfalusi-kiállításán mondott megnyitójának cikkváltozata zárja.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyvében, mint már 
említettem, a jubileumi beszámoló különféle ’’parcellák" összevonásából kerekedik ki 
(Balázs Mihály: Előszó; Pechó Zoltánná: Törekvések a pedagógiai múzeum 
elhelyezésére, 1968-1987; Léces Károly: A z oktatástörténeti kutatásokról; ugyancsak 
tőle: Az iskolai értesítők bibliográfiájáról és repertóriumáról; előterjesztések az iskolai 
könyvtárak helyzetéről és a nagy múltú középiskolák múzeális gyűjteményének 
helyzetéről; Verőcei Katalin: A z iskolai kísérletek és nyilvántartásuk az OPKM-ben; 
Hegedűs Mihályné: Legrégibb múzeális könyveink és az új beszerzések néhány jelesebb 
darabja; Csabay Károly: A  számítástechnikai önálló csoport; Mayemé Zsadon Éva: Az 
OPKM nemzetközi kapcsolatai; statisztikák, kiadványbibliográfia, eseménytörténet 
1981-1987). Főhajtásnak lehet nevezni Köpeczi Béla Eötvös József emlékezete című 
dolgozatát és Arató Ferenc V. Waldapfel Eszterről írt pályaképét és munkáinak 
bibliografizálását. A két pedagógiatörténeti dolgozat (Kordován László: A  Rezik- 
Matthaeidesféle Gimnaziológia kéziratai; Kovács Éva: Lukácsné Szász Irén magán 
elemi iskolája) megemlítése mellett külön is felhívnám a figyelmet Horváth Tibor 
dolgozatára, amely a pedagógiai információs rendszerről szól. Remélem, hogy az 
általa megjelölt irányban tárul fel majd "az út, az igazság, az élet" a pedagógusok 
jelenleg olyannyira gyenge és ásatag információellátásának hatékonnyá és korszerűvé 
tételére.

Arról nem lehet vita, hogy az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 
külleménél, terjedelménél és tartalmánál fogva egyaránt méltó a nemzeti könyvtári 
funkcióhoz. A tüzetes, minden részletre-vonatkozásra kiterjedő beszámolók Somkuti 
Gabriellától (OSZK) és Szente Ferenc tol (KMK) származnak. Ilyen minuciózus 
beszámolók birtokában alighanem könnyű lesz majd megírni a nemzeti könyvtár 
történetének következő évtizedeit.

Egyébként a saját intézményi történetírás — két dolgozat is tanúskodik róla — 
az OSZK-ban folyamatos, és a legrigorózusabb tudományos követelményeknek is 
eleget tesz (Haraszthy Gyula: Az OSZK fejlesztésének irányai Fitz József 
főigazgatósága idején; Németh Mária: Az OSZK állományvédelmi tervei és 
tevékenysége a két világháború között). Ugyancsak folyamatos a könyvtártörténeti és 
művelődéstörténeti munkálkodás. Ennek jegyében értekezik Borsa Gedeon a 
Szentlélekről elnevezett ispotályrend búcsúleveléről, Soltész Zoltánné az OSZK ritka 
Luther-nyomtatványairól, Fülep Katalin a feketehalmi oklevélről, Zsigmondy 
Árpádné Johannes Manliusról és nyomdakészletéről (ez számomra különösen 
kedves, mert ifjúkori ambicióimra emlékeztető munka), Heltai János Bethlen 
Péterről és Pázmányról, Fallenbüchl Zoltán a törökelleni felszabadító háborúkban
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való magyar és idegen részvételről, Berlász Piroska egy 19. sz. eleji tudományos 
évkönyvindítási kísérletről, Nagy Csaba a Párizsi Magyar Jótékony Egyletről, Fried 
István a kelet-közép-európai régióról, Csapody Miklós az Erdélyi Fiatalok 
előtörténetéről.

Miközben mindvalamennyi fenti dolgozat méltó az érdeklődésre, s örülni kell 
megjelenésének, nem hallgathatom el az évkönyvvel kapcsolatban a következőket:

— az évkönyv csak igen vékony rétegben és egy irányban reprezentálja a 
gyakorlatot, illetve annak elméleti megalapozását (vö. Beöthyné Kozocsa Ildikó 
és Kastaly Beatrix restaurálási dolgozataival);

— a számítástechnikával kapcsolatos tennivalókra ki sem tér;
— szerzői között alig van fiatalabb évjáratú.

Meglehetősen egybecsengő tartalmú dolgozatokkal jelentkezett a két megyei 
könyvtár, a tatabányai és a veszprémi évkönyve. így találni bennük ötéves hálózati 
beszámolókat (Roger Tamás Komárom, Varga Béla és Falvassy András Veszprém 
megyéből), könyvtári ellátórendszerekkel kapcsolatos töprengéseket {Lajos László 
Komárom, Kertész Károly Veszprém megyéből), gyermekek könyvtári ellátásról írt 
dolgozatokat {Halmosi Józsefné Komárom, Mészárosáé Stetiger Katalin és Varga 
Károlyné Veszprém megyéből), név- és címjegyzékeket. Meg kell azonban jegyezni: a 
tatabányai évkönyv már a hatodik, míg a veszprémi még csak az ötödik ötéves 
tervidőszakról szól (az utóbbi ennek megfelelően jóval korábban jelent is meg).

A két évkönyvnek nem egybehangzó témái is vannak. A tatabányai évkönyv 
örökség-rovata az országos hírű, de megyei születésű Kudora Károlyról {Kocsis 
Lászlóné) és a Megyei Könyvtár hajdani érdemes munkatársáról, Bárdos László 
Istvánról (ifj. Horváth Géza) közöl portrét, illetve Töltési István nyomdájának 
történetét mutatja be (Tapolcainé Sáray Szabó Éva). A veszprémi évkönyben Halász 
Béla általános tanulságok levonására alkalmas formában elmélkedik a módszertani 
munka jelenéről és jövőjéről, illetve kap helyet a zirci Reguly Antal 
műemlékkönyvtár közművelődési tevékenységének ismertetése (Urbánné Walla 
Katinka).

"A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve — hagyományosan — kettős 
céllal jelenik meg: tájékoztat az egyesületi élet eseményeiről és dokumentuma az 
MKE legrangosabb rendezvényének, a ... vándorgyűlésnek” — olvassuk évkönyvünk 
előszavában. Ez így igaz. A most bemutatott kötet az 1983-1984. évi munkára és az 
1984. évi XVI. (Szeged, 1984. augusztus 2-4.) vándorgyűlésre enged emlékezni.

A Soros-alapítvány Bizottság 1987. évi jelentését — recenzióm legvégén — 
azért ajánlom a szakmai közvélemény figyelmébe, mert lapjainak forgatása közben 
az ember ráérezhet az alapítvány filozófiájára és pragmatikumára, ami egyként 
érdekes és hasznos ráérzés.
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Gateway software and natural language 
interfaces: Options for online searching /ed. 
by James A. Benson, Bella Hass Weinberg.- 
Ann Arber. Pierian Pf., 1988.-IV, 204 p. 
(Library hi tech special studies series; 2)

Kapuszoftver és természetes nyelvű interfész 
rendszerek Az online keresés korszerű 
eszközei

Az angol nyelvű kiadvány az online 
információkeresés legújabb módszereivel, 
mondhatnánk, a második generációs online 
rendszerekkel foglalkozik. A ma ismeretes és 
— Magyarországon is — intenzíven 
használatos online rendszer "hagyományos" 

módon működik. Ez azt jelenti, hogy a kereső személy kapcsolódik az általa ismert 
keresőnyelven működő szolgáltatóközponthoz, illetve annak adatbázisaihoz, ahol a 
keresőszoftver szabályai szerint (amelyeket parancsoknak is nevezünk), elvégzi az 
online keresést. Ahány rendszerben végez keresést, annyi parancsnyelvvel kell 
tisztában lennie. Ezért a keresés többnyire professzionális információs 
szakemberekre, a közvetítőkre szokták bízni. Az eljárás előnye viszont az, hogy a jól 
begyakorolt parancsnyelvvel igen jó hatásfokon tudunk online módszerrel 
információt keresni.

A második generációsnak tekinthető, új keresőrendszerek elsősorban a 
végfelhasználók számára teremtenek kedvező online keresési lehetőségeket. 
"Felhasználóbarát" (user friendly) rendszerek születtek, amelyek közös célja, hogy a 
kereső személyt minél kevésbé terhelje a rendszer, a parancsok ismerete, a 
keresőnyelv magas fokú tudása, s inkább a szakmai részletekre koncentrálhasson. 
Például ha az információkereső személy már tud egy keresőnyelvet használni, ezzel 
más szolgáltatók adatbázisaiban is végezhessen keresést; egy másik eset hogy 
menürendszer alapján tudjon keresni, ahol a gép szinte "diktálja", hogy mely 
lehetséges válaszok közül válasszon; vagy éppen a parancs részletes végrehajtása 
nem a kereső utasítására, hanem automatikusan történik. Az ilyen és ehhez hasonló 
korszerű eszközök igen kényelmes megoldásokat kínálnak, de megvan az a 
hátrányuk, hogy velük annyira részletekbe menő, alapos és pontos keresés nem

Gateway
Software

Natural Language 
Interfaces
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végezhető, mint a professzionális parancsnyelvekkel. E téren is, mint sok dologban, 
kompromisszum kötése szükséges.

A korszerű online keresési opciókat négy csoportba sorolhatjuk, kiadványunk 
is így tárgyalja ezeket.

A mikroszámítógéppel dolgozó online kereső személynek, akinek adatátviteli 
vagy telekommunikációs szoftver áll a rendelkezésére, nem kell emlékeznie 
telefonszámokra, felhasználó-azonosítókra, jelszavakra, általában mindarra a kódra, 
amely az online kapcsolat felépítéséhez szükséges. Mindezt az ilyen típusú szoftver 
— gombnyomásra — megoldja, ezzel csökken a kapcsolati idő, tehát a költség is.

A kapuszoftverrel (gateway software) rendelkező felhasználónak a fenti 
kapcsolat-létesítési lehetőségen kívül automatikus adatbázis-kiválasztásra is módja 
van, ha fejlettebb szoftvert vásárolt, közös keresőnyelvet is használhat több 
szolgáltatóhoz. — Ezeket a szoftvereket a felhasználó mikroszámítógépére telepítik. 
A kapuszolgálati (gateway service) rendszer ezeken kívül még arra is jó, hogy a 
felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatóról átkapcsoljon egy másik, 
vele közvetlen kapcsolatban nem levő szolgáltatóközponthoz, illetve annak 
adatbázisaihoz. Mivel a kapuszolgálati szoftver nem mikroszámítógépre, hanem a 
központ nagyszámítógépére van telepítve, a felhasználó olcsó, "buta" terminált is 
használhat.

A természetes nyelvű feldolgozó rendszerek nagy segítséget jelentenek az 
adatbázis-keresésben, ha rendelkezésre áll a magas szintű programnyelv vagy 
parancsnyelv, illetve a természetes nyelv közötti kapcsolatot, átalakítást lehetővé 
tevő, ún. természetes nyelvi interfész program. A technika további fejlődése ezen az 
úton oda vezet, hogy a kereső a kérdéseit mindenféle parancsnyelvismeret nélkül, 
vagy menürendszer nélkül is felteheti az adatbázisokat tartalmazó 
szolgáltatóközponti számítógépnek.

Sok ilyen funkciót ellátó szoftver ma már kereskedelmi forgalomban levő 
termékként vásárolható meg. Kiadványunk egy-egy áttekintő bevezető cikk után az 
ilyen termékeket ismertető cikkeket tartalmaz, a fenti négyes bontást követve.

Telekommunikációs szoftverek

A saját mikroszámítógépre telepített, viszonylag egyszerű programcsomagok 
funkciói a szolgáltató feltárcsázása, esetleg újratárcsázása, további kapcsolatfelvétel, 
a kapcsolat megszakítása a munka befejeztével, az esetleges közbenső megszakítás 
intézése (pl. nemkívánatos hosszú kiírás közben), a terminál vagy mikroszámítógép 
illesztése a szolgáltató számítógépének paramétereivel. Intelligens modem 
funkciókat is ellátnak: a parancsok kódjainak felismerését, válaszolást vagy 
hibaüzenet küldését. A kiadvány öt ilyen szoftverterméket ismertet, köztük a nálunk 
legismertebbet, a Dialoglink szoftvert, amely a Dialog szolgáltatóközponthoz teremt 
kapcsolatot.
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Kapuszoftverek

A fenti adatkapcsolati funkciók ellátása mellett adatbázis kiválasztására is 
alkalmasak, segítségükkel egyszerűbb vagy bonyolultabb felhasználói kapcsolati 
szintek választhatók, utófeldolgozást végeznek (pl. az eredmények formatálása, 
statisztikai jelentések generálása, számlakészítés stb.). Egyes kapuszoftverek 
nemcsak azt teszik lehetővé, hogy a felhasználó válasszon a menü szerinti vagy a 
parancsnyelv szerinti keresés között, hanem egyszerűbb közös keresőnyelv 
használatát is lehetővé teszik, különböző szolgáltatók adatbázisainak egyszerűsített 
kereséséhez. A cikkgyűjtemény 9 cikket tartalmaz a másképpen, a kissé misztikusan 
hangzó front-end rendszereknek is nevezett kapuszoftverekről. Ezek közül az 
ismertebb termékek a Pro-Search és a SearchMaster programcsomag, amelyek 
szintén saját, IBM PC kompatibilis mikroszámítógépre telepíthetők; az előbbi a BRS 
és a DIALOG , online rendszer keresésére alkalmas, az utóbbi a DIALÓG , az 
ORBIT, a BRS és az NLM  valamennyi adatbázisának keresését megkönnyítő 
kapuszoftver. Külön kiemelem a front-end szoftverek oktatási alkalmazásáról szóló 
érdekes cikket, amelyek kisebb tudományos vagy egyetemi könyvtárakban segíthetik 
az online keresés elsajátítását diákoknak, tudományos kutatóknak vagy más 
végfelhasználóknak.

Kapuszolgálatok

Az ilyen jellegű szoftver, mint mondottuk, a szolgáltatóközpont számítógépére 
telepített programcsomagok, amelyek arra szolgálnak, hogy a felhasználó az egyik 
szolgáltatótól egy másikhoz kapcsolódhasson át, a kapcsolat megszakítása nélkül. A 
több szolgáltatóval közös felhasználói interfész biztosítja, hogy a felhasználó csak egy 
paracsnyelvet használjon a többi szolgáltató adatbázisainak keresésekor is; az 
átalakítást a kapuszolgálat intézi. A kapuszolgálat egységes kapcsolódási eljárást és 
egységes számlázást tesz lehetővé. A legismertebb kapuszolgálat az USA-beli 
EasyNet, amely jelenleg négy nagy amerikai szolgáltatóközpont (BRS, Dialog, Orbit, 
Vu/Text) adatbázisaihoz biztosít egységes hozzáférést és keresést a nap 24 órájában; 
további szolgáltatók bekapcsolása is várható.

Természetes nyelvi interfész rendszerek

A legérdekesebb újdonságot jelentő szoftverek az előbbiekhez képest azt a 
pluszt jelentik, hogy nem kell megtanulni egy parancsnyelvet vagy menürendszert 
sem ahhoz, hogy online kapcsolatot létesíthessünk és online keresést végezhessünk; 
legfeljebb angolul kell tudni és logikusan kell gondolkozni. A felhasználó-oldali 
egyszerűséggel azonban a program bonyolultsága áll szemben, ezért költséges 
rendszerekről van szó Az ilyen interfész rendszerek a mesterséges intelligencia és a
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szakértői rendszer problémakörébe tartoznak, még inkább a kutatás-fejlesztés 
fázisában — igaz, előrehaladott fázisában — vannak. Az informatika legizgalmasabb, 
leggyorsabban fejlődő területéről van szó. Cikkgyűjteményünk e fejezete három 
áttekintő közleményt tartalmaz:

— Bevezetés a természetes nyelvi interfész rendszerek és a mesterséges 
intelligencia kapcsolatába,

— Mesterséges intelligencia és a szakértői rendszerek alkalmazása az információ
visszakeresésben,

— Természetes nyelvi interfész rendszerek az információ-visszakeresésben.
A teljes kiadvány függelékei a tématerület tekintélyes, 715 közleményt 

feldolgozó bibliográfiáját, a telekommunikációs és kapuszoftver termékek egy átfogó 
mutatóját és — ami különösen értékes — a tárgyalt szakterület terminológiájának 
értelmező szójegyzékét tartalmazzák. A kiadványban előforduló fogalmak, 
elnevezések megkeresését index könnyíti meg.

Összefoglalásképpen: a cikkgyűjtemény rendkívül érdekes, korszerű
tématerületet fog át az információkeresés tudományán, technikáján belül, mégpedig 
egyszerű, a magyar olvasó számára is érthető — angol — nyelven, különösebb 
számítástechnikai képzettséget sem igényel. Teljes megértéséhez azonban némi 
online keresési ismeretek, sőt, gyakorlat is szükséges, ezért csak korlátozott 
nagyságú szakmai közönség számára ajánlott. Nekik viszont, legalábbis részleteiben, 
igen melegen ajánlanám, mert a közeli jövő számítógépes információkeresésének 
mindennapi technikáját tárgyalja, aminek megismerését már ma célszerű elkezdeni.

Roboz Péter
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ECO, Umberto: De Bibliotheca. L’Échoppe. 
Caen, 1986. 31 p.

A könyvtárról

Umberto Eco nevét világhírű, sok-sok 
nyelre lefordított regénye, A  rózsa neve széles 
körben tette ismertté (a mű az elmúlt 
esztendőben magyarul is megjelent). A 
posztmodern regényirodalomnak ebben az 
ínyenc — mert a bűnügyi, filozófiai és a 
művelődéstörténeti motívumokat eredeti 
leleménnyel ötvöző — alkotásában igen fontos 
szerepe van a könyvtárnak. A későközépkori, 
észak-olasz bencés kolostorban játszódó 

cselekményben nem csupán "helyszín" a másolómuhelyként is funkcionáló 
gyűjtemény; a könyvtár, mint valami sajátos, a cselekménybontás során komoly 
jelentőséget nyerő "információs labirintus"-ként, a maga sajátos eszméjével, zárt és 
nyitott szervezetének képével van jelen a mű lapjain. A szépirodalmi ábrázolásnak 
ebben a metszetében is észrevehető, hogy Econak igen eleven szellemi képe van a 
dokumentumok, jelrendszerek kombinatorikus szerveződésének lehetőségeiről, s ez 
nem véletlen, hiszen szépírói sikereit megelőzően szemiotikái, irodalomtudományi 
kutatásaival szerzett magának tudományos elismerést; A  nyitott mü  címmel 
hazánkban is kiadták tanulmányainak gyűjteményét Eco — a tudós és az író — 
"könyvtári eszméit" áttételek nélkül, a téma közvetlen kifejtésével abban a 
beszédében mondta el, amely a milánói Városi Könyvtárban tartott ünnepi ülésen 
hangzott el, az intézménynek a Sormani Palotába történt költözésének 
negyedszázados évfordulóján.

A De Bibliotheca esszéisztikus eszmefuttatás — a könyvtárhasználó kutató és 
egyetemi tanár vallomása és ösztönző utópiája a könyvtárról, mint az emberi tudás 
egyetemes horizontú tárházáról. Meglátásainak középpontjában — hiszen erre a 
gondolatmenet ismételten visszatér — a könyvtár zárt és nyitott jellegének 
meghatározottságai, illetve ezek paradoxonai állnak, hiszen az intézmény "őriz" és 
"feltár", gyűjt és rendelkezésre bocsájt. Eco szerint a tezaurálás, a tárolás, az elrejtés 
sok évszázadon keresztül a könyvtárak létesítésének és működtetésének egyik fő
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célja volt, ami a kolostori könyvtárakban az információk "átzsilipeléséver, az átírás, 
az átmásolás tranzitív funkcióival egészült ki, A könyvtári funkciók között azonban 
kezdettől szerepelt az "olvastatás", a nyilvánossá tétel szempontja, azok az elvek, 
amelyeket a modern, demokratikus eszmék jegyében az Unesco könyvtári 
deklarációja ma már alapvető célként fogalmaz meg.

"A könyvtár céljainak sokféleségét tekintetbe véve szabadjon nekem is 
kidolgoznom egy modellt, egy negatív modellt — az igazi rossz könyvtár képét" — írja 
és a továbbiakban, a karikatúra szellemességével, pontokba szedve adja meg (persze, 
a személyes élmények alapján is) ennek az ideálisan negatív intézménynek a fő 
jellemzőit. Ebben a "lázálomban" — mely persze a fordítottjára, az utópisztikusán 
elképzelt ideára mutat rá — a funkciók visszájukra fordulnak. Példákat sorol az 
ideálisan rossz katalógusokról, a könyvtári osztályozás önkényeiről éppúgy, mint az 
olvasószolgálat mechanizmusainak torzságairól: legyen követelmény a kiszolgálás 
minél hosszabb időigénye, az olvasóknak a szolgálati helyszínek közötti "kergetése", a 
másolóberendezések elrejtése, és egyáltalán: az olvasónak, mint ellenségnek, 
potenciális tolvajnak a beállítása. Az egyik pont így szól: "A könyvtárközi kölcsönzés 
legyen esélytelen, minden esetben vegyen igénybe több hónapot, és fontos 
követelmény, hogy semmiképpen se álljon az olvasónak módjában megtudni, mit 
találhat meg más könyvtárakban". A nyitvatartási időt lehetőleg pontosan az 
emberek munkaidejéhez kell igazítani, tehát se este, se a hétvégeken nem lehet 
nyitva ez a negatív könyvtár...

Ebben a karikatúrában nem nehéz észrevenni az olasz közkönyvtárak negatív 
vonásainak kritikáját, amit Eco — ezt követően — a tengeren túl szerzett könyvtári 
tapasztalatainak összefoglalásával tesz még élesebbé. A kanadai (Toronto) és az 
Egyesült Államok (Yale) egy-egy egyetemén töltött kutatói időszakában módja volt 
az őrzést és a hozzáférhetést egyaránt jól szolgáló hatalmas könyvtárak előnyeit 
megismerni. A kutatók számára nyitva lévő szabad raktárak lehetőségeit elemezve 
felfigyel arra a szellemi inspirációra, amelyet az állományban való kötetlen tallózás 
felfedezésként értékesíthet. Az elektronikusan biztosított ellenőrzés, a terekben való 
mozgás — a kutatás, a pihenés — kötetlenségének élményét adják, a kutatófülkékben 
a "kutató összegyűjtheti mindazt a dokumentumot, amellyel dolgozni akar, s akkor 
veszi igénybe, amikor akarja." Az effajta könyvtárakban, mint írja, "kevés őr van, 
annál több az olyan fajta alkalmazott, aki mintegy középúton van a szakmailag 
képzett könyvtáros és a raktáros között (nagyobb részük egyetemista, aki teljes vagy 
részidőben végez könyvtári munkát)". Az író-tudós véleménye szerint e többmillió 
kötetes gyűjtemények képesek emberi léptékű miliőt és szolgálatot nyújtani, s kellő 
középútat is találnak az őrzési, állományvédelmi és a szolgáltatási funkciók között.

A modern könyvtárak optimális vonásai mellett felfigyel a kulturális készségek 
bizonyos sorvadására is; a gyorsmásolás elterjedése "a jegyzetelés halálát" is magával 
hozza, sok-sok reprodukálásra fordított, könyvtárban töltött óra nem elmélyülő 
szellemi gyarapodást, csupán másolat-oldalak garmadát képes eredményezni. Ennek 
az ecoi kifejezéssel "xerocivilizációnak" megvannak a maga árnyoldalai. Sok nagy
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tudományos kiadó kevés példányban, de hatalmas árakért ennek következtében 
jelenteti meg kiadványait — szinte kizárólag könyvtári beszerzési célokra, ahol a 
másolat-többszörözések készítése folyik. "A fénymásolási neurózis azzal a veszéllyel 
jár, hogy az ember napokat tölt a könyvtárban azzal, hogy soha el nem olvasandó 
könyvekről készít másolatokat... Szembe kell néznünk ezzel is, hogy az emberi 
léptékű könyvtár lehetőségeit megfogalmazhassuk. Meggyőződésem, hogy a 
könyvtárnak ilyenné kell válnia, s ehhez fontos tennivalókkal kell az iskoláknak is 
hozzájárulni: megtanítani az embereket a könyvtárak értő, okos használatára... 
Alapvető civilizációs problémáról van szó, hisz az emberek többségének ma még 
ismeretlen a könyvtárnak eszközként való használata."

Eco végezetül visszakanyarodik az őrzés és olvastatás, rendelkezésre bocsájtás 
paradoxonához. Véleménye szerint a társadalmi haszon szemszögéből kell értékelni 
az esetleges veszteségeket: "el kell fogadni az őrzési funkciókat fenyegető 
veszélyeket, de előtérbe kell állítani a dokumentum nagymérvű forgalmának 
hatalmas társadalmi előnyeit." Az igazi könyvtár a kötetlenség, a vidámság, a szellem 
szabadságának birodalma — véli; s az ő utópiája szerinti könyvtár valóban emberi 
léptékű intézményt jelent, csábító, szellemi örömöket kínáló "labirintust". A  rózsa 
nevének szerzője számára a korszerű könyvtár, a "Nyitott mű" — egyetemes jelentést 
hordoz.

Fogarassy Miklós
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SZÉKELYNÉ SIPOS Klára -  BOTOSNÉ 
KOSCSÓ Ilona: Ki kicsoda a mai magyar 
gyermekirodalomban?: Életrajzi kislexikon 
kortárs írókról, költőkről (Szerk.: Fogarassy 
Miklós ; közr. az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ. — Bp. : OSZK KMK ; Debrecen : 
Csokonai Kvk., 1988. —210 p . : ill.

Új művel gyarapodott a hazai Ki 
kicsoda... kötetsor: a Székelyné Sipos Klára és 
Botosné Koscsó Ilona szerzőpáros arra a 
feladatra vállalkozott, hogy elsőként felállítsa 
gyermekirodalmunk élő alkotóinak személyi 
kataszterét, felmérje és tájékoztatást adjon, 

kikből is áll — és milyen — gyermekirodalmi életünk.
Az új kézikönyv, bár közhelynek hangzik hézagpótló mű mind a szakemberek 

(könyvtárosok, pedagógusok), mind a gyerekolvasók számára,mert a magyar 
gyermekirodalom legteljesebb összefoglalása. Az érdeklődők eddig, ha egy-egy 
gyermekkönyv szerzőjére voltak kiváncsiak, a Magyar irodalmi lexikonban 
tallózhattak, vagy Hegedűs András Legkedvesebb íróim* című könyvének 
Kislexikonét lapozgathatták csupán, s mindkettőt többnyire sikertelenül, hiszen 
ezeknek a közel két évtizede lezárt adatsora — ebből a szempontból — már a maga 
idejéjen is erősen válogató jellegű volt. Ez a Ki kicsoda... nemcsak gazdagabb, de 
frisskeletű megállapításaival az előbbieket is kiegészítve gyarapítja tudásunkat.

Külön érdeme úttörő volta, hiszen előzmények, minta nélküli. A maga 
nemében eredeti hazai vállalkozás (de ismereteim szerint külföldi elődei sincsenek): 
az életrajzi és az irodalmi lexikon sajátos változata. Többet nyújt egy átlagos ki 
kicsodánál azzal, hogy egy-egy szócikkben a perszonáliákon kívül tömören bemutatja 
az írók életpályáját, alkotásmódjuk sajátosságait is, de kevesebb az irodalmi 
lexikonnál, mert — a kötet címében is megfogalmazott — jellegéből, adódóan csak 
személyi címszavakat tartalmaz. Újszerű a fogalmazásmódja is: érdeklődést keltő a 
gyerekek számára, ugyanakkor minden mondatában hitelesen, szakszerűen, a

Bp. 1971. Móra K. 345 p.
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műfajhoz illő tárgyilagossággal szól a felnőttekhez. A szerkesztőket dicséri a 
tájékozódást rendkívül megkönnyítő, bravúros tördelés: a szócikk s a szokásos 
bibliográfiák szellemes szétválasztása.

A kötetet összefoglalóan bemutató mondatok után szóljunk kissé 
részletesebben, milyen felvilágosítást nyújt ez az írói kataszter a tájékozódni 
kívánóknak.

A lexikon szerkesztői teljességre törekedtek. Felkutattak minden élő szépírót, 
aki a gyermekirodalomban alkotott, s akinek legalább egy műve nagyobb 
könyvtárakban hozzáférhető. Az 1300 könyveim közel 300 szerzője közül azokról 
készült szócikk, akik három vagy annál több művet hoztak létre, s akiknek életrajzi 
adataihoz is hozzáfértek a szerzők, így a lexikon a gazdag névsorból 133 személyről 
közöl részletes információkat. Köztük természetesen helyet kaptak a határainkon túl 
élők portréi is. (Különösen pedagógiai szempontból jelentős ez, mert a gyerekek itt 
találkoznak először az egységes magyar irodalom fogalmával.)

A lexikális részt — a szokásos módon — megelőző rövid előszó a szerkesztési 
elveket és a könyv használatát magyarázó útmutató.

A szócikkek felépítése logikus, következetes és arányos. A szerkesztők nem 
sorokkal mérik az írók rangját, nagyságát, szigorú igazságszeretettel megközelítően 
azonos terjedelemben mutatják be őket. Az ismertetések jól sikerült, élő portrék. 
Tömörek, de nem adatszerűek, a gyerekek számára élvezetes megfogalmazásban 
emberközelbe hozzák az írót. A leírás külön erénye, hogy alig tartalmaz évszámokat, 
a rövidítéseket pedig teljesen mellőzi. Ezzel a gyerekeknek hihetetlenül 
megkönnyítik a használhatóságot.

A családi környezetet is bemutató életrajzot az irodalmi pályafutás (az első mű 
az első siker, legkedvesebb műfajai, élményvilága, írói stílusának értékei stb.) 
ismertetése követi,majd gyermekírói munkásságuk legjellemzőbb sajátosságait, 
népszerűségük titkait összegzik a szerzők néhány mondatban. Szólnak a 
megfilmesített alkotásokról, a művek fordításairól és tájékoztatnak az irodalmi 
munkásságért kapott díjakról is.

Az ismertetések mindenkor tárgyszerűek, nem az életművek esztétikai-kritikai 
értékelései. Ez a tapintat a gyerekközönségnek szól: kedvenc írójuk művei olvasta 
után emberi képmásukkal is megismerkedhetnek. Az író és olvasója közötti 
kapcsolatot csak szorosabbra fonják az írók — a lexikon számára megfogalmazott — 
gyerekeknek szóló vallomásos üzenetei és fényképei. A mélyebb megismerésre, 
továbbolvasásra ösztönöz a címszót lezáró művek jegyzéke. Sajnálatos, hogy ez nem 
teljes. A szerzők az utóbbi két1 évtizedben kiadott gyermekkönyvek közül azokat 
szerepeltetik itt, ’ amelyek a könyvtárak többségében jelenleg is hozzáférhetők." A 
válogatás meglehetősen szubjektív, hiszen a felsorolt könyvek közül igen sok nincs 
meg az iskolai vagy a kisebb községi könyvtárakban, a nagyobb gyermekkönyvtárak 
anyaga pedig a felsoroltaknál gazdagabb válogatást nyújt. Jobb tájékoztatást adott 
volna a teljes gyermekkönyvjegyzék.



222 Pápayné Kemenczey Judit

Az olvasót nevelő, a gyerekek irodalmi értéktudatát alakító felnőttek segítője a 
szerzőről és műveiről írt cikkek, tanulmányok — jól válogatott — bibliográfiája. 
(Ennek is megadatik — a szerkesztőktől független tanulsága: az irodalomkrtika 
mostohaságát jól példázza, hogy hat szerzőről több kötetük után sem jelent meg 
egyetlen írás sem.)

A Függelék első része azokat az írókat (és műveiket) tartalmazza, akik a 
lexikonba nem kerültek be. A második rész a kötetben szereplő könyvek címeinek 
betűrendes mutatója. A gyerekek számára különösen ez a jól használható. 
Köztudott, hogy gyakran csak az olvasmányok címeit jegyzik meg és kevésbé a 
szerzőket. Ennek a fejezetnek a segítségével emlékezetüket felfrissíthetik, s a 
lexikonban visszakereshetik kedvenc könyvük íróját.

A lexikon fő jellemzője a pontosság, adatainak megbízhatósága. Aránylag 
kevés a sajtóhiba, a tények elírása, de akad ilyen is. Dániel Anna és Károlyi Amy 
nem tanulhatott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarán, születési 
évükből ítélve Pázmány Péter nevét viselte akkor az egyetem. Földes Péter édesapja 
itt Ferenc, Hegedűs Andrásnál és a Magyar irodalmi lexikonban is Imre, ha ott 
tévesek az adatsorok — éppen a gyerekhasználók miatt — érdemes lett volna utalni 
erre.

Megzavarja a gyerekeket, ha azt olvassák, hogy Bállá László Ungváron tanult, 
majd az uzshorodi Kárpáti kiadó lektora lett; Szalai Borbála Uzshorodban született, 
Szepesi Attila viszont Ungváron.

A szócikkekben — következetesen — olvashatunk arról, ha az ismertetett 
írónak házastársa, testvére stb. szintén író, ezért feltűnő, hogy megfeledkeztek arról: 
Dániel Anna édesanyja Dánielné Lengyel Laura (jelentős ifjúsági író), és Petrolay 
Margitnak nem csupán szerzőtársa, de a férje is volt Trencsényi Waldapfel Imre.

A szerkesztők az adatok forrásait nem jelölték, feltehetően azonban ez a 
frissebb lexikon korrigálja az előzők tévedéseit. Például: Lázár Ervin a Magyar 
irodalmi lexikon szerint Budapesten született, e mostani kiadvány Alsó- 
Rácegrespusztát jelöli szülőhelyének; Nagy Katalin Hegedűs András Kislexikonában 
ugyancsak budapesti születésű, itt Zentát nevezik meg; Mészöly Miklósról is javítják 
a szerzők a Magyar irodalmi lexikon téves adatát: Pécs egyetemét jelölve (Budapest 
helyett) doktorálása színhelyéül.

Az egyes címszavak végén az íróknak adományozott kitüntetéseket is — 
pontosan — olvashatják a gyerekek, de közülük csak egy (IBBY-jutalom) 
"feloldására" vállalkozik az előszó. Igaz, jó gyermekkönyvtári játék ezek 
megkeresése, de van amit csak hosszas kutatással "értelmezhetünk” (Andersen-díj, 
Füst Milán-jutalom stb.), érdemes — és tanulságos — lett volna a függelékben ezeket 
rendre ismertetni. ,

A Ki kicsoda... könyvészeti értékelése után — éppen, mert gyerekeknek készült 
— pedagógiai jelentőségéről is szólnunk kell. Arról, hogy a gyors tájékozódást segítő, 
az információt közvetítő funkcióján kívül mi mindent nyújt még a gyerekeknek, 
könyvtárosoknak és a pedagógusoknak is.
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Az általános iskolások a gyerek-kézikönyvek egy új típusát vehetik kézbe. 
Mérei Ferenc és Binét Ágnes értelmező szótárt* szerkesztett számukra, melynek 
használatával megértik, mikor és miben segít nekik — hogyan kell kezelni — az 
egynyelvű szótárt. A  Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban ugyanezt a 
pedagógiai szerepet töltheti be: segítségével könnyedén megtanulható (és
megtanítható) e lexikon. A könyvhasználati órákon többé nem okozhat gondot egy 
lexikon szerkesztési elveit magyarázni (jól segít ebben ez az előszó), a szócikkek 
felépítését bemutatni, a bibliográfiák helyét és szerepét is könnyű lesz segítségével 
megérteni.

Az irodalomórán elmaradhatatlan segédlet lesz. Végre a gyerekek által kedvelt 
és olvasott művekkel — és nem csak tőlük távoli "klasszikusokkal” — lehet majd 
szemléltetni. A búvárkodásra, továbbjátszásra ösztönöznek például az ilyen 
megállapítások: Kiss Benedek versei a néphagyományok szertartásait idézik... 
szívesen használja a tájnyelv ízes-zamatos kifejezéseit; Szepesi Attila a növény- és 
állatvilág költő-szakértője; Bella István egyik legfontosabb feladatának a magyar 
nyelv ápolását tekinti: régi, elfeledett szavakat idéz fel, újakat alkot; Csoóri Sándor a 
régi költészet hangján szólal meg; Rákos Sándor versei érdekes rímelésűek, árnyalt 
ritmikájúak stb., stb. Már ez is mennyi érdekes, játékos irodalmi-nyelvi feladat tanári 
(könyvtárosi) kigondolására és gyermeki megoldására bíztat.

Nagyszerű és tömör az eligazítás az életrajzban. A gyerekek természetes 
érdeklődésére, kíváncsiságára felel a rokonszenves fogalmazás: az írók
emberközelbe kerülnek egy-egy mondattal, például: Kiss Benedek AJcasztón, A 
Kiskunságban született, mintegy tíz kilométernyire Petőfi szülőházától; Gyurcsik 
Rozália Dávid napon született "apró termetét és harcos természetét ez is 
befolyásolta"; Pákolitz István csak úgy gondolhatott továbbtanulásra, ha fölcsapott 
"bögrésdiáknak", és édesapja harangozó volt, ő maga is sokat harangozott, 
ritmusérzékének kifejlődését is ennek tulajdonítja; Tatay Sándor ifjú korában gyalog 
bejárta Európa érdekesebb országait; Mándy Iván pedig mindig roppant unalmasnak 
tartotta az iskolát, stb. stb.

S a gyermekkor. Hány író vallja ebben a kötetben, hogy olvasóinak a maga 
gyermekkori élményeit dolgozza fel, s hány írót ihletett meg saját gyermeke, és 
hányán kezdték gyermekírói pályafutásukat azzal, hogy gyerekeiknek meséltek vagy 
a tőlük hallott, velük megesett kalandokat dolgozták fel... Mind mind olyan 
mozzanat, amely a tankönyvi írót a gyermek számára érdekes, figyelemreméltó 
emberré formálja.

Érdemes kutatni azt is, mert feleletet ad erre a könyv: hány felől és milyen 
kitérőkkel visz az út az irodalomba?

S nem csupán a családi, de a földrajzi hovatartozás is felfedezni való: az 
életrajzi adatok alapján minden megye megtalálhatja a maga helyi gyerekíróját,

* Ablak-Zsiráf. Bp. 1971. Móra K. 159 p.
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akinek sorsára különösen figyelhet. — Mindezek a lexikon nélkülözhetetlenségét és 
sokoldalú felhasználhatóságát példázzák.

Dicséret illeti a kötet illusztrációit, humorosak, kedvesek a szócikkeket záró 
figurák (Katulic László munkái), és kézbevételre ösztönöz a hangulatos, színes 
borító. (Kár, hogy az írók arcképein kívül műveikről nem találnak fotókat a 
gyerekek).

Az új gyermeklexikon a szépírókat tartalmazza csupán, s csak részben szól — a 
hazai gyermekkönyvkiadás egyik erősségéről — az ismeretközlő művekről, 
pontosabban szerzőikről. A kötet erényei kedvünket — és türelmetlenségünket is — 
felébresztették: várjuk a folytatást a kiadóktól. A kiadóktól: az OSZK 
Könyvtártudományi és Módszertani Központjától és a debreceni Csokonai Kiadótól, 
akiknek e példátlan gyors vállalkozás, e dióhéjnyi magyar gyermekirodalom 
köszönhető.

Pápayné Kemenczey Judit



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 (3 0  soros, 60  leütéses oldalon) 
kérjük 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 - 1 0 , a könyvismertetések 4 - 6  oldal terjedelemnél.

5 . A tanulmányok rövid 10 15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük: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 kérjük 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.

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

Köszönettel:

A szerkesztőség
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