
A rendszerelmélet és a könyvtárügy lehetőségei 
a rendszerelemzés alkalmazására

Dietrich ROESSLER

A beszámoló a Mitteilungsblatt, Verband dér Bibliotheken 
des Landes Nordrhein-Westfalen 1972. évi 2. számában 
(184-192. p. ) jelent meg, "Systemtheorie und Anwendungs- 
möglichkeiten dér Systemanalyse im Bibliothekswesenn cim- 
mel. Itt közölt tömőritését ENGEL Pál készítette.

1971. okt, 4-8. között a kölni Könyvtárosképzo Intézet, valamint a kölni 
egyetem Üzemszervezési és Automatizálási Intézete (BIFOA) közös tovább
képző szemináriumot tartott könyvtárosok részére "Bevezetés a rendszer- 
kutatásba, szempontok a rendszerelemzés könyvtári lehetőségeihez" cim- 
mel. A megbeszélés kísérleti jellegű és elsősorban gondolatébresztő volt. 
Krieg professzor, a szeminárium kezdeményezője szavaival: ahhoz kellett 
hozzájárulni, hogy "a kizárólag tapasztalatra épitett könyvtárvezetés he
lyébe a tudományos megalapozottság lépjen".

A megbeszélés hatékonyságát több tényező csökkentette. Túl sok (100 íó) 
volt a résztvevő, a referátumok pedig túl egyoldalúak: 40-40 %-ukat a 
BIFOA munkatársai ill. a berlini műegyetem könyvtárosai tartották. A szer
vezési és a könyvtári szakemberek kölcsönösen tájékozatlanok voltak egy
más szakterületén. A szervezők szemében a könyvtár csupán sajátos ese
te volt egy vállalati adatfeldolgozó rendszernek, amely egy adott szerve
zeten belül meghatározott célok eléréséért működik. A könyvtárosok ezzel 
szemben úgy tartották, hogy csupán a könyvtárak jelenlegi, történetileg 
kialakult helyzetét érdemes vizsgálni. A különböző nézőpontokból nehezen 
jöhetett létre olyan közös tárgyalási alap, amelyre termékeny vita épülhe
tett volna.

Emellett a felszólalók - közös nyelv hiján - kénytelenek voltak a fogalma
kat saját szakterületük szerint értelmezni, ami a másik fél szóhasználatá
val nem mindig egyezett. Nem csupán a rendszer értelmezésében volt kü
lönbség, hanem pl. a rendszerhasználó fogalmáéba! is. A szervezési szak
emberek nemigen fogták fel, hogy a könyvtárat másképpen használja a kö
zönség és másképpen a könyvtáros, amikor saját munkája során keres in
formációt.

Ezek után természetes, hogy a könyvtárosok körében az elhangzott rend
szerelméleti fejtegetések kevés visszhangra találtak. Az alábbiakban ezt 
az elmaradást igyekszünk pótolni.
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Kétségtelen, hogy a rendszer fogalma a könyvtárra mint intézményre is 
alkalmazható. A rendszert itt olyan képződménynek tekintjük, amely (vé
ges vagy végtelen számú) alkotóból áll, köztük jellemezhető kapcsolatok
ból is, amelyből az egész viselkedésére vagy történetére következtethe
tünk. A rendszer tehát olyan jelenség, amely elemzése során matemati
kailag mint viszonylatok halmaza fogható fel.

A rendszerelmélet megengedi, hogy egy rendszer alkotóelemeit megukban 
is rendszernek tekintsük, amelyek - elméleti kikötések figyelembevételé
vel - külön is vizsgálhatók. Az elméleti gyakorlati jelentősége abban van, 
hogy az ugyanazon matematikai modellel leírható jelenségek és összefüg
gések izomorfnak tekinthetők.

Ha az általános rendszerelméletet arra használjuk, hogy valamely valósá
gos képződmény működését Írjuk le, akkor rendszerelemzésről beszélünk. 
A rendszerfogalom bevezetésének csak akkor van gyakorlati értelme, ha 
az elméleti utón nyert megállapítások tapasztalatilag ellenőrizhetők.

A fentiek alapján a könyvtár valóban felfogható rendszerként, egyes ré
szei pedig önmagukban is, sót, maga a könyvtár is része lehet az egye
temi tájékoztatás szervezetének, a tudományos tájékoztatás, az országos 
vagy a helyi könyvtári hálózat rendszerének. Magán a könyvtáron belül 
rendszerként különíthető el pl. a feldolgozási folyamat, a beszerzéstől a 
raktározásig.

Mindezekhez a kérdésekhez az elhangzott referátumok számos adalékot 
szolgáltattak. Bár közvetlenül hasznosítható megállapítások nem merültek 
fel, annyi mégis bizonyos, hogy a rendszerelméletnek valóban szerepe le
het a könyvtári munka szervezésében. Szólni kell azonban arról is, mi
lyen nehézségekkel jár a rendszerelmélet alkalmazása. Sohasem szabad 
szem elöl tévesztenünk, hogy a rendszerelméleti modell pusztán elméleti 
konstrukció, amelynek gyakorlati hasznosíthatósága attól függ, hogy a 
modellt milyen absztrakciós szinten fogalmazzuk meg. Úgy tűnik, hogy 
konkrét könyvtári problémák megoldásához a ’’középszintű absztrakció” 
jobban hozzásegíthet.

Vegyünk egy példát. A könyvtár legáltalánosabb meghatározása ("kommu
nikatív rendszer bármilyen sokszorosítással előállított információhordozók 
tárolására és közvetítésére”) annyira semmitmondó, hogy a gyakorlatban 
nem tudunk mit kezdeni vele. Hiába függesztjük elé a "tudományos” jel
zőt is, a könyvtári állomány és a használók összetételéről igy sem nyer
tünk formalizálható adatot. Sót, mint az egyik referátum tanúsítja, úgy 
sem jutunk messzebbre, ha elméleti utón kapott szociológiai modellel 
próbáljuk a "tudományos közönség" fogalmát leírni. Ezzel szemben, ha 
alacsonyabb absztrakciós szinten közelitjük meg ugyanezt a kérdést, ma
tematikai formában is jól leírható lesz pl. egy-egy diákcsoport kölcsön
zési spektruma, vagy könyvek meghatározott körének használói spektruma. 
Az a kézenfekvő meg állapi tás, hogy a főiskolai könyvtár, mint rendszer, 
részét képezi az egyetemi tájékoztatás rendszerének, szintén nem vezet
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hasznosítható eredményre. Bármilyen szoros ugyanis könyvtár és egyetem 
kapcsolata, ez a könyvtár belső vezetése szempontjából teljesen lényegte
len, hiszen a ki- és bemenő információk pusztán pénzügyi tartalmúak. Sót, 
ha rendszerelméletileg egybefoglalva vizsgáljuk meg a könyvtári tevékeny
ség leglényegesebb és egymással is kapcsolatban álló folyamatait: a fel
dolgozást és a használatot, akkor sem jutunk olyan ismeretekhez, amelye
ket ne kapnánk meg - áttekinthetőbben - e folyamatok külön-külön végzett 
elemzésével,

A könyvtári munkában még leginkább a feldolgozási folyamat emlékeztet 
üzemi tevékenységre. A hasonlóság mellett azonban fontos különbségeket 
is látunk. Egy termelőüzem céljai adottak, a bemenő anyagot és a terme
lőeszközöket addig variálja, amig a kapott rendszer optimális szerkezetű
nek nem vehető. A könyvtár számára a személyi és anyagi erőforrások 
adottak, viszont a célok és a bemenő anyagok - a beszerzett könyvek - 
bizonyos keretek között megválaszthatok.

A könyvtár célja azonban sajátos: minden használót el kell látnia az egyé
ni igények szerinti információval, s mivel az egyéni igények csak igen 
korlátozottan - csoportigények tapasztalati utón való megállapítása után - 
vehetők azonosnak, a könyvtárat ez a cél alapvetően megkülönbözteti min
den üzemi szervezésű rendszertől. Mig az üzemi szemléletben a piac és 
a termékek közötti oksági láncösszefüggés állapítható meg, amely a ki
es bemenő mennyiségeket egymással összeköti, a könyvtárban ilyen ösz- 
szefüggés - a tankönyvállomány kivételével - nem létezik. Másszóval: 
egy könyv tárolása előfeltétele ugyan a használatának, de nem vonja maga 
után a használatát. Általában: a használat eseményei mennyiségileg csak 
a ritka események statisztikai módszereivel foghatók meg. Tárolási idő
tartam és használat korrelációja - ha van - igen gyenge: nagy egyetemi 
könyvtáraknál kötetenként átlagosan hat-hét évi tárolásra vehető egy köl
csönzés (a tankönyveket nem számítva. ). Elméletileg tehát minden kötet
nek megvan a használati esélye, amig tárolják. A könyvtár használatára 
ezek szerint nem lehet a beszerzett dokumentumokból következtetni, ha
nem csupán az intézmény történetéből. Múltbeli döntések és a közvetlen 
jövőre irányuló információigények határozzák meg, mi történik a jelenben. 
ICz a jelen pedig nem fogható meg időtől független, általános érvényű sta
tisztikai törvényszerűségekkel. Csupán rövid távra érvényes prognózisokat 
tudunk adni, és azt is csak akkor, ha akár a használókon, akár az állo
mányon belül statisztikailag elég homogén csoportokat tudunk képezni.

A könyvtár mint rendszer "célszerűsége" tehát nem elemezhető elméleti 
alapon. De hasonló akadályai vannak a rendszerelméleti kiindulásu könyv
társzervezésnek is. Mig termelőüzem esetében bármikor lehetőségünk van 
arra, hogy a korábbi cél megváltoztatása esetén a rendszer alkotóelemeit 
az uj cél elérése érdekében átcsoportosíthassuk, a könyvtár történetileg 
kialakult rendszere csak kivételesen engedi meg, hogy a múlttal gyökere
sen és hirtelen szakítsunk. Az újonnan kialakított megoldásoknak általában 
Összhangban kell lenniük a már fennállókkal. Kezdeti döntések, pl. a jel
zetalkotás vagy a raktározás rendjét-módját illetően, a könyvtár fennállá
sa folyamán mindvégig kihatással lehetnek a későbbi döntésekre.
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A rendszerszervezési munkában megszokott gondolatmenet - a célok, al
kotóelemek, lehetőségek megvizsgálása, alternatív szervezési tervek fel
állítása, döntés, majd kivitelezés - természetesen a könyvtár esetében is 
használható, csupán a tervezés szabadságát korlátozzák a meglevő adott
ságok; igaz, a szokásos mértéket messze meghaladóan. A BIFOA egyik 
munkatársa meg is jegyezte, hogy a könyvtárhoz hasonlóan bonyolult in
formációáramlási rendszerrel egész tevékenysége folyamán nem találko
zott.

A tervezési szabadságnak ez a korlátozása jól látható pl. a könyvtári jel
zet példáján. Ha a szerzeményezési munkafolyamatot önmagában elemez
zük, akkor a jelzet nem egyéb, mint meghatározott terjedelmű jelsorozat, 
amellyel a könyvet ellátjuk. Elvileg nem különbözik a leltári számtól és 
megválasztása voltaképpen éppoly önkényes lehetne. Csakhogy a könyvtári 
munka szempontjából a leltári szám valóban közömbös, hiszen egyedül a 
külső környezet - a pénzügyi ellenőrző szervek - követelményeihez kell 
igazodnia; a jelzet viszont nem az. A jelzetalkotást olyan szempontok 
szabják meg, amelyek a szerzeményezés rendszerén belül ugyan valóban 
irrelevánsak, ám a könyvtár mint egész működésével a legszorosabban 
összefüggnek (raktározás, szakozás stb. ).

Összefoglalva: a gyakorlatban is hasznosítható megoldásokhoz könnyebben 
juthatunk "középszintű" absztrakciók segitségével, mint deduktiv utón nyert 
rendszerelméleti modellekkel. (Ez vonatkozik a könyvtári munka gépesi- 
tésének tervezésére is. ) Nagyon helyeselhető viszont, ha az egyes rész- 
folyamatok racionalizálását célzó "ujitásokat" rendszerelméleti megköze- 
litéssel vizsgáljuk felül, persze mindig a konkrét adottságokat is szem 
előtt tartva. Ebben és a könyvtári folyamatok elemzésében, egyeztetésé
ben a rendszerelmélet még ragyogó szolgálatokat tehet.

Bibliográfiák számítógépes előállítása: 
a Brit Nemzeti Bibliográfia

SZŰCS Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bibliográfia számitógépes eloállitására irányuló kísér
letek a MARC II (machine readable cataloguing) számitógépes könyvtári 
feldolgozó rendszer alapján indultak meg. (1) A Library of Congress ere
detileg katalógusra tervezett rendszerét (2) elsőként Angliában alkalmazták 
bibliográfiák eloállitására (3), ma már számos országban folynak kísérle
tek a MARC II rendszer és a nemzeti c^mleirási ill. bibliográfiai követel
mények összehangolására (un. MARC-kal kompatibilis mágnesszalagok eló- 
állitására).
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