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ILLÚZIÓK ÉS REALITÁSOK A TERÜLETI KÖNYVTÁRI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖRÜL

FOGARASSY MIKLÓS

Közkeletű tapasztalat az, hogy a jogszabályokban, hivatalos (rendeleti jellegű) 
dokumentumokban lefektetett elvek és kívánalmak — nevezzük (most) őket a társadalmi 
élet „szuperstruktúráinak” — megpróbálnak „erőszakot tenni” a valóságon. Nem ritkán 
eredménytelenül. A könyvtárügy vidékén is akad erre szép számmal példa. Vegyük csak 
kézbe — mint történeti forrást — az 1956-os könyvtári törvényt, és végrehajtási rendelke
zését: bizony, ma már meg lehetne pirosceruzázni azokat a paragrafusokat és bekezdése
ket, melyeknek előírásai holt betűk maradtak. Míg érvényben volt a jogszabály, e passzu
sok fölött szégyenlős gyorsasággal suhant át a hivatalos tekintet, s nem azért, mert téves 
vagy netán ostoba előírásokról volt szó, hanem mert a jogalkotói akarat előrelátása, 
valóságismerete szenvedett ezekben az esetekben csorbát. Utólagos merengés tárgya lehet 
az is, hogy követelmény és csak viszonylagos elaszticitású, képlékenységű valóság, szándék 
és megvalósítás reális adottságainak ellentmondásait időben felismerve nem lehetett volna-e 
végrehajtani bizonyos program-módosításokat? Mindezt azért bocsátom előre, mert félő, 
hogy újabb könyvtári jogszabályoknak a területi együttműködésről szóló rendeleti irány
vonalaival is hasonló módon járhatunk. Már csak azért is, mert ez a témakör — legalábbis 
a tvrs a végrehajtási utasítás valamint az 1978-as keretrendelet értelmében — nem taglalha
tó szorosan vett könyvtári problémaként; az országos településfejlesztési koncepció 
immár tíz évnél régebbi iránymutatásaival összefüggésben kell azt kritikailag mérlegre 
tenni.

Mi a régió, van-e régió?

Az 1971-ben kiadott, s időközben némileg (tanulságosan) módosított országos tele
pülésfejlesztési irányelvek, melyek az ezredfordulóig kívánták megszabni a hazai település- 
hálózat kialakításának fő vonalait, burkolt formában hat hazai nagy területegység, „régió” 
megrajzolására tettek (halvány) kísérletet. A jogi érvényű dokumentum az országos köz
pontként megjelölt főváros mellé rendelte a budapesti agglomerációs övezetet, és öt 
kiemelt felsőfokú központot jelölt meg: Miskolcot, Debrecent, Szegedet, Pécset és Győrt. 
A többi nem megyei jogú megyeszékhely és jelentős város egyrészt felsőfokú központ
ként, másrészt részleges felsőfokú központként szerepelt ebben a szövegben (az utóbbi 
kategória időközben „felsőfokú társközpont”-ra módosult). A „burkolt” jelleg abban 
nyilvánult meg, hogy a koncepció nem a régiók határait jelölte meg, csupán azt jelezte,
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hogy az ezredfordulóig milyen nagyságú, népességű területek „fölé” rendeli ezeket a kie
melt központokat — a fővárosi régióban (Budapesttel együtt) 2,8 millió, egyebütt 
1,0—1,5 millió népességben jelölve meg a területek lélekszámát és megadta a központi 
városok kívánatos lakónépességének irányszámait is. Nem mehetünk el szó nélkül a mel
lett sem, hogy ez a koncepció a hagyományos, s lényegében még a régi magyar vármegyei 
rendszerre visszavezethető megyei közigazgatási keretek fellazítását kísérelte meg és egy 
részben annál nagyobb, regionális részben (a nem megyeszékhelyek központtá emelése 
révén) annál kisebb területi szerveződések távlati létrehozását tűzte ki célul. Nem lehet 
feladatunk, s kellően részletes információval sem rendelkezünk ahhoz, hogy ezt a lénye
gében három évtizedre szóló (1971—2000) szóló tervet a periódus első harmadában vég
érvényesen sikertelennek ítéljük, leszögezhető azonban, hogy a jogi struktúra nem vett 
„erőt a valóságon” , már csak azért sem, mert „irányelv szinten” maradt, továbbá mert 
a végrehajtás helyi szervei épp azok a megyék lettek, melyeknek megbontása szemben állt 
saját helyi hatalmi érdekeikkel. Az ügy végleges „bukásáról” talán nem is lehet beszélni, 
s jobb — távlati bizalmat szavazva — „halasztódását” emlegetni, s ezt épp a kiemelt felső
fokú központoknak nevezett és a „nem-megyeszékhely” jellegű társközpontok fejlődésén 
is le lehet mérni. Míg ugyanis a középnagynak nevezhető felsőfokú központok (megyék 
központi városainak) fejlődése az elmúlt évtizedben továbbra is lendületes volt, az utób
biak — Nagykanizsa, Baja, Hódmezővásárhely, Sopron — infrastrukturális beruházásai 
tőlük jelentősen elmaradtak, s a kiemelt megyei jogú városok, bár valóban nagy, agglome
ráció-képző centrumokká lettek, messze nem voltak képesek azt a nagyobb területre is 
kiható vonzóerőt gyakorolni, amelyet szerepük sejtetni engedett. Aminek természetesen, 
mély rehajtó társadalmi és politikai (és ezzel összefüggő, de inkább csak mint következ
ménynek mutatkozó: gazdasági) okai vannak.

Érdemes témánk szemszögéből egy pillantást vetni a legújabb statisztikai adatokra. 
Ha a területfejlesztési koncepcióban ki nem fejtett, de sejthető határoknak megfelelően 
csoportosítjuk a mai megyerendszer demográfiai mutatóit (az is mily figyelemreméltó, 
hogy a statisztikai rendszer sem vesz tudomást a koncepció település-típus kategóriáiról!), 
a következő kerekített adatokat kapjuk:

Észak-Dunántúl (Győr központtal): 1,8 millió lakos
Dél-Dunántúl (Pécs központtal): 1,4 millió lakos
Dél-Alföld (Szeged központtal): 1,5 millió lakos
Észak-Alföld (Debrecen központtal): 1,5 millió lakos
Észak-Magyarország (Miskolc központtal): 1,3 millió lakos
Központi régió (Budapest és Pest megyei): 3,0 millió lakos

Mint látható: a településfejlesztési irányelvben megszabott értékeket csak a központi és 
a nyugat-dunántúli terület lépi át. Jelentősen módosul a kép, ha felvetjük a kritikus 
kérdéseket: Nógrád valóban gravitál-e Miskolc felé, továbbá Szolnok Debrecenhez, Fejér 
és Komárom megyék Győrhöz? Ha a tényleges kommunikációs és lakossági mozgások 
dinamikáját és az ezzel összefüggő közlekedési és egyéb vonalakat vesszük tekintetbe, 
félő, hogy nem három milliós, hanem szinte az ország lakosságának felét kitevő „központi 
régió” fogalmához jutunk el. S akkor már: mit kezdjünk a szerves egységeknek csak 
közelhozzá tekinthető „gyepük” régióival?
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Mindezt ily metszetben azért kellett felvetni, mert könyvtári rendszerünk fő vona
lainak megrajzolásánál — a hálózati elv fenntartása mellett — a tvr. és kiváltképpen az 
5/1978-as KM rendelkezés a szakterületivei egyenrangú formációnak mondta ki a „területi 
együttműködési” körök elvét, és a jogszabály mellékletében mindjárt listát is adott az 
egyes együttműködési régiókba tartozó megyékről. Ha ez a lista, érezvén talán a „halasz- 
tás-halasztódás” kényszerét, konkrétan nem is jelölte ki a központi könyvtárakat, végülis 
megrajzolt egyfajta keretet, melynek mentén a szakmai ügybuzgalom és a dolgok ügy
viteli nehézkedése idővel kénytelen mozgásba lendülni, kénytelen feltenni ilyen kérdése
ket: mi is hát a regionális együttműködés? melyek legyenek céljai és tartalmai? elképzel - 
hetők-e változatai? Most már néhány kardinális tervezési kérdés megválaszolása nem 
halasztható, hiszen nem hiányzik a központi könyvtári szerephez tartozó „tudományos 
könyvtári” cím és rang sem, amely formális feltételét képezte egy területi szerveződést 
koordináló központi könyvtári működésnek. S itt, ezen a ponton kell nemcsak a jogisme
retnek, a távlati koncepciók beható tanulmányozásának helyet adni, hanem a józan ész
nek, a valóságismeretnek is. Kérdéses ugyanis, hogy miután a tanácsi könyvtárak időben 
megjelent könyvtárfejlesztési irányelveivel a könyvtárpolitika meglehetősen korán „utána
ment” a területfejlesztési koncepcióban megjelölt céloknak, épp ebben a megyei kerete
ket meghaladó lépcsőben nem „fantomokat” kerget-e, nem „légvárakat” épít-e és ott 
munkálkodik, ahol épp az alapok hiányoznak.

A józanság „pillérei”

Mielőtt elhamarkodottan válaszolnánk a fentiekben felmerülő kétségekre, siessünk 
leszögezni: minden okunk megvan arra, hogy az intézmények közötti területi együttmű
ködés szélesen alapozott változatát a vidéki könyvtárügy, a szakemberek ellátásának elég
gé nem sürgető gondjainak enyhítését kívánja célozni. A célokkal nemigen lehet vitánk, 
s egy olyan országban kiváltképpen nem, ahol a centralizáltságnak, a főváros-központúság
nak oly hatalmas tehertételei vannak, mint nálunk. A Jégvár” még azt sem jelentheti, 
hogy „légből kapott” dologról van szó, hiszen a területi együttműködésnek eleven hagyo
mányai, kudarcai és szép sikerei is vannak a kulturális szolgáltatásoknak ebben az ágaza
tában, és a könyvtárügy nemzetközi tendenciái is erre mutatnak: nálunk fejlettebb könyv
tárüggyel rendelkező országok szakirodaimában is sűrűn találkozni a kooperáció hasonló 
jellegű terveivel és eredményeinek taglalásával. Kérdés marad: mi itt a fürdővíz s mi 
a gyermek, hogy az utóbbit az előbbivel együtt ki ne öntsük?

A regionális könyvtárügy múltjából a szakmai emlékezet őrzi még egy korábbi ún. 
tájkönyvtári koncepció szép lassú és nemes agóniájának képeit. Ki vonná kétségbe, hogy 
Csűry István és a debreceni könyvtárosok céljai és szándékai nagyratörőek és igaz ügyet 
szolgálóak voltak, amikor egy ilyen terv megvalósításába kezdtek? S hogy ne csak debre
ceni példával, s egy régió központ nagyszabású helyismereti ambícióinak emlékeivel fog
lalkozzunk, hadd említsük azt is, hogy a Pécsi — ma már Janus Pannonius nevét viselő — 
Tudományegyetem Könyvtára regionális könyvtári jogon évtizedeken át kapta a köteles
példányokat, amelyekből a dél-dunántúli könyvtáraknak szinte semmi, de semmi haszna
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nem lett, s amely állományrész még ma is jobb sorsra érdemesen porosodik az intézmény 
raktári zugaiban. Nem ezeket a könyvtárakat kellene talán hibáztatnunk, hanem azokat 
a jogalkotókat, akik lehetőséget, személyi es szakmai adottságokat s a települések-intéz- 
mények Közötti tényleges, eleven kapcsolatokat nem kellően ismerve hoztak döntést 
ily természetű funkciókról. Pedig akkor a területfejlesztési koncepció még nem is szere
pelt az irányadó jogi jellegű dokumentumok között.

Félre azonban a negatív példákkal — nézzük a mérleg másik oldalát. A könyvtárak 
közötti — ugyancsak területi szerveződésű — együttműködés ügye az elmúlt években szép 
csendesen és persze igen egyenetlenül előrehaladt azért. Az iméntieknél sokkalta szeré
nyebb és reálisabb dimenziókban. Szép számmal sorolhatók azok a városok, megyék, 
amelynek közművelődési és felsőoktatási szakkönyvtárai közös vállalkozásokat hoztak 
tető alá: folyóiratok lelőhelyjegyzékeit, könyvtári forrásokról szóló adat- és címtári 
tájékoztatókat. A helyismereti munka is, mihelyst nem elmaradások belső gondjaival kell 
küszködnie, s egy-egy megyei könyvtár rangot szerez ezen a téren: természetes módon 
találja meg a könyvtári partnereket... S az egyházi gyűjteményekkel való — sokszor 
szerződéssel alátámasztott, patronáló jellegű — kapcsolatra is lehet jó példákat említeni 
(s épp Debrecenből, az Egyetemi Könyvtár részéről). Az ésszerű munkamegosztás és 
egymásra utaltság eredményeként — s hálózati központ szervező munkája révén — az 
orvosi szakkönyvtári ágazatban is vannak pozitív fejleményei a területi szerveződésnek. 
Igaz, ezek afféle „tudomány ági” területi kooperációk, egy-egy orvosegyetemi, centrális 
szerepű kórházi könyvtár köré fűződve, mégsem lehet szó nélkül elmenni mellettük. 
A veszprémi és a miskolci egyetemi könyvtárak szolgáltatásai túl is nyúlnak a városok 
környékén található ipari üzemek szakkönyvtárain — ők voltaképpen országos kisugárzású 
tájékoztatási vállalkozásokat működtetnek; ám partnereik, részesítő-részelő intézményeik 
jelentős hányada mégiscsak egy-egy szűkebb vidék, régió intézményei, vállalatai közül 
valók. Mi ennek a tanulsága? — tehetjük fel ismét a kérdést. S a válasz ez: eleven igények, 
szükségletek és az erre válaszolni kész könyvtári tevékenység megléte esetén az élet 
mészetesen színes és gazdag szőttese" igenis létrehoz területi jellegű könyvtári „társulá
sokat", melyeket felkarolni, támogatni, továbbfejleszteni központi akarat és felelősség 
dolga. De — és ez legalább olyan fontos konklúzió — nem formalizált és nem „nagy 
régiókra” kiterjedő változatokat szemlézhetünk, hanem a könyvtári élet és a tájékoztatás
ügy természetes demokratikus, célirányos vállalkozásait. Mihelyst — jogszabályban rögzí
tetten — merev keretekre próbálnánk szabni a dolgot, s egy egyéb tekintetben is kiéretlen, 
életképességét még alig bizonyító regionális koncepció szabványát próbáljuk modellszerű
en ráerőltetni vidéki könyvtáraink valóságára, félő, hogy kudarc és fölös „anyaggyártás” 
lesz a kétesnek is aligha nevezhető végeredmény.

A kötelespéldány-ügy környéke

Akad azonban a témakörnek egy olyan vonatkozása, mely újabb megfontolásra 
késztethet. Történt ugyanis valami, amit a vidéken élő szakemberek ellátását, könyvtári 
igényeik kielégítésének ügyét — legalábbis perspektivikusan — előrelendítette, s amelynek
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keretei eme regionális könyvtári színtérre vannak szabva. A kötelespéldány elosztás új 
rendjére, az egyes régiókba jutó teljes, ám helyileg megosztottan őrzött, feltárt dokumen
tumbázisra gondolunk. Az e körül fellángolt és jogos viták elükével, s a munkamódszerek 
időközben történt kialakulását is tekintetbe véve: látszik már e döntés jót, rosszat egy
aránt mutató mérlege. Megfelelő színvonalú fogadó könyvtár esetén nemcsak az állomány 
raktári bázisa növekszik megbízhatóan, hanem a kötelespéldányokból is gyarapodó gyűj
temény a helyi szakembereknek szóló szolgáltatások bázisává is válhat. A rendszer gyengé
je abban mutatkozik, hogy a fogadó intézményekről való döntés sokszor „jobb híján” 
történt. Hiszen hogyan lehetne például egy szakirányú, szerény képességű műszaki főisko
lai könyvtár egy egész országrész általános műszaki tájékoztatását ellátó (szolgáltatást 
közvetítő) intézménye? — hogy csak egy tipikus kérdéssel példázzuk a problémát. A vidé
ki könyvtári rendszer sok gyenge pontja, „fehér foltja” mutatkozik meg ebben — s az 
okok mégcsak nem is közvetlenül könyvtáriak. Ha felsőoktatási rendszerünk fontos 
intézményeit egy országos térképre vetítjük és megnézzük a „szóródásokat”, aligha lehet 
remélni, hogy minden égtájon lelni fogunk erős egyetemi, főiskolai könyvtárat, s különö
sen nem minden'‘szakirány szerint. Márpedig a megyei és városi könyvtárak mellett első
sorban ezzel az intézménytípussal kell és lehet számolnunk. (Legalább zárójelben szerepel
jen az a témánkkal többé-kevésbé összefüggő tény is, hogy az új kötelespéldány rendelet 
regionális elosztás elve — egyebek között — azon az „áron” valósult meg, hogy a megyei 
könyvtárakat megfosztotta a helyismereti gyűjtés terén korábban élvezett helyi köteles
példány joguktól. S mivel itt egy jól megalapozott és országosan előrehaladott könyvtári
szolgáltatási szakterület csonkításáról van szó, kétlem, hogy amit ezen a „vámon” nyerni 
lehetett, megérte-e azt, amit a „réven” elvesztettünk.)

A kötelespéldányok elosztásáról szóló megjegyzések után válaszra vár a következő 
kérdés: a részesülő és szolgáltatásokra hivatott intézmények közepes állagát és teljesítő- 
képességét szemügyre véve, elképzelhető-e, hogy mint „pillérekre” rájuk építsünk egy, 
az állományi forrásmegosztásnál szélesebb szabású regionális könyvtári ellátást? Vála
szunk a leghatározottabb nem.

És eddig az állományi alapoknak csak az egyik részéről volt szó. Nincs kellően friss 
adatunk, de a korábbi országos szakkönyvtári statisztikák adatai alapján körülbelül megál
lapítható hogy a hazai teljes szakkönyvtári vagyonnak (kb. 55 millió) közel harmada 
található vidéki szak- és felsőoktatási könyvtárakban (kb. 16—18 millió egység). Ha 
nagyon mechanikus is az eljárás, osszuk csak el ezt az utóbbi mennyiséget öt részre. 
3 milliós nagyságrendet kapunk. Ezzel szemben: a fővárosban közel 40 milliós szakkönyv
tári összállomány található. A mennyiségi aránytalanság még nem szükségszerűen jelent 
minőségi differenciát is, de a történeti forrásokat és kurrens külföldi beszerzéseket is 
tekintetbe véve azt hiszem okkal feltételezhetjük, hogy — mutatis mutandis — egy hatal
mas központi, fővárosi „könyvtári régió” van, s egy szükség szerint ehhez tájolódó vidék. 
Amely attól, hogy könyvtáraikat formálisan egy tető alá hozzuk, még nem lesz más. 
Függetlenül attól, hogy sok vidéki városunk szakmai ambiciózussága relative több ered
ményt hozott az elmúlt években közművelődési és szakkönyvtári téren, mint a hatalmas 
fővárosi könyvtári — hadd írjuk le óvatos határozottsággal — „vízfej”.
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A külföld példái

Nagy keletje lett az elmúlt években, évtizedben a területi könyvtári együttműködés 
jelszavainak és programjainak világszerte — Kamcsatkától Kaliforniáig. A fogalom azonos
sága persze nem fedheti el eltérő tartalmát, értelmezését. A szocialista országokban a már 
kialakult hálózati, vertikális ellátórendszerek illetve ilyen jellegű párhuzamos hálózatok 
territoriális egybekapcsolása, koordinatív szolgáltatási csatornáinak összeépítése a cél. 
Az analógiákat látszólag itt kellene keresni — szovjet vagy NDK-beli mintákban.

A fejlett könyvtárüggyel, a mienkénél sokkalta magasabb technikai színvonalon 
szervezett könyvtári szolgáltatásokkal bíró országok szakterületi-területi együttműködési 
(országos központokhoz és nagy egyetemi és szakkönyvtárakhoz kapcsolódó) rendszerei
nek a hátteréből hiányzik az az irányítási, „módszertani” struktúra, mely tájainkon 
ismerős. Az együttműködés, a kooperáció ott az egyre emelkedő pénzügyi fordítási 
terhek miatt, józan munkamegosztás alapján és — ami nagyon fontos — a számítógépes 
információtárolás és -visszakeresés bázisai alapján jön és jö tt létre. S az erről szóló cikkek 
ezt az utóbbi tényezőt az egész ellátási-szolgáltatási rendszer punctum saliensének ítélik. 
Hollandiában éppúgy, mint Ausztráliában.

Újabb kérdésként adódik: mindezek a példák (még ha perspektivikus mintának 
tekintjük is őket) nem épp a rokon fogalom miatt téveszthetnek meg, s ami ezekben 
a miénknél sokkalta nagyobb, népesebb országokban egy-egy régió, az a magyar léptékek 
szerint szinte a fé l országot, ha nem az egészet jelenti? Szabad-e a kilencvenháromezer 
km2-ért szeletelni, s épp könyvtárilag, amikor a történeti fejlődés eredményeként arány
talanul elosztott, főváros-centrikus rendszerrel vagyunk kénytelenek számolni? A holland 
minta, ahol a regionális könyvtárak rendszerének kiépítésével ugyancsak fáradoznak, 
ezért nem vehető példának. S a nyugatnémet változatok, ahol nem csupán tartományokat 
átfogó területi kooperációs körökre találunk példát, hanem a szakirodalomból ismerünk 
ezeknél kisebb könyvtári régiókat is, melyek egy-egy modern, jól felszerelt egyetemi 
könyvtár körül épülnek ki, kihasználván a korszerű kommunikáció és járműközlekedés 
minden csínját-bínját és helyi adottságait. Ha valami, talán ez az utóbbi felelne meg lépté
keinknek és belső, természetes könyvtárfejlődésünk irányainak — merül fel bennünk 
a gyanú; ilyen minták nyomán kellene terveket kovácsolni.

Városi könyvtárpolitikát! Jót!

Kanyarodjunk vissza a hagyományokról, előzményekről szóló megállapításoknak 
ahhoz a részéhez, melyben arról szóltunk, hogy az elmúlt évek során egy-egy szűkebb 
területi egységen (városon, várost körülölelő ipari övezeteken belül) igenis létrejöttek 
életképes, hasznos, példának tekinthető együttműködési vállalkozási formák.

Véleményünk szerint itt kellene meglelni a tovább vezető szálakat, a helyi könyvtári 
források nyilvánossá, közhasznúvá tételének közös ügyében. Mert erre a legeltérőbb típu
sú településeken — olyan egyetemi városokban, mint Debrecen és Pécs, és olyan főiskolá
val sem vagy alig rendelkező városban, mint Szolnok és Székesfehérvár — egyaránt akad
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példa. Itt, a magyar urbanizálódás és az ezzel szorosan összefüggő tájékoztatási igény eme 
eleven centrumaiban kellene horizontális irányú és ésszerű gyarapítási, szolgáltatási 
együttműködési rendszereket kifejleszteni. Szaktárcák, helyi tanácsok és központi könyv
tári felügyelet támogatásával. Melyek lehetőségeik, igényeik és földrajzi elhelyezkedésük 
függvényében építhetnék ki az országos szaközpontokhoz, illetve más (pl. centrális szere
pű egyetemi könyvtárakhoz) való információs kapcsolatrendszerüket. Ami sokkalta 
bonyolultabb, de természetesebb és elevenebb formációt igér. Talán nem is várost : felső
fokú központot kellene mondani, hozzáértve mindazt a realitást, ami ezeknek a települé
seknek a megyei funkciójából illetve vonzáskörzetükre gyakorolt „agglomeráló” hatásából 
adódik.

Azon az úton elindulni ugyanis, amit a vonatkozó rendelkezés megjelöl (3—5 megyé
re kiterjedő méretekben), felettébb kétségesnek látszik. Bár ezt a formát sem kellene 
végérvényesen kizárni, de semmiképpen sem erőltetve, hogy ott is' megvalósuljon, ahol 
ennek sem területi, sem könyvtári körülmények nem kedveznek, ahol erre könyvtárilag 
,se pénz, se paripa, se fegyver”. Vegyünk egy példát: az észak-magyarországinak nevezett 

és Borsod-Abaúj»Zemplén valamint Heves és Nógrád megyéket egybefoglaló régiót. Nem 
valószínű, hogy mondjuk a salgótarjáni Megyei Kórházban vagy a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola helyi tagozatán felmerülő szakirodalmi igényt a régióközpontból — Miskolcról — 
gyorsabban, megnyugatóbban lehetne kielégíteni, mint a fővárosból. Annak viszont 
nagyobb jelentősége lenne, ha a meglévő gyűjtemények, szakirodalmi igények alapos 
feltérképezésével és egyfajta helyi közös könyvtári stratégiával a nógrádi megyeszékhely 
információs ellátása helyes irányba állna és ennek konkrét eredményei születnének. 
Demokratikusabb, korszerűbb, a közösségek igényeire közvetlenebbül reagáló változat
nak látszik ez.

Ám tételezzük fel, hogy központi támogatással segítve valahol mégis reális esélyei 
vannak egy megyehatárokat átlépő és nagyobb területegységeket, több nagy, teljesítőké
pes könyvtár munkáját összehangoló együttműködési rendszer megteremtésének. A közös 
folyóiratjegyzékeken, lelőhelykatalógusokon túl egyfajta tájékoztatási apparátus (refeiral 
centre) felállítása feltétlenül szükségesnek fog mutatkozni, és mindez talán azzal az előny
nyel is járna, hogy központi könyvtára révén idővel ez a vidék közvetlenül kapcsolódik 
a majdani fővárosi számítógépes adatbázisokhoz, szakközpontokhoz, szolgáltató intéz
ményekhez. Feltételezve a könyvtárközi kölcsönzés helyi intézmények közötti gyors, 
zökkenőmentes útját, a telex- és távhívóberendezéseken keresztüli gyors kommunikációt 
és bízva abban, hogy a (kölcsönös) másolatszolgáltatásban közhaszonra venne részt vala
mennyi szóbajöhető érdemi könyvtár — akkor sem jutunk tovább civilizált, korrekt 
szolgáltatási rendszer megteremtésénél. Amihez, ha tárgyi és személyi feltételek intézmé
nyenként adottak, különösebb szervezés nem is szükséges. Mert arra venni az irányt, hogy 
külön országrésznyi számítógépes adatbázisokat létrehozni, amikor (legalábbis a tervek 
szerint) a központi, országos nyilvántartások korszerű tárolásának és visszakeresésének 
a perspektívájával kell számolni, elhamarkodott lépésnek tűnik.

Még a könyvtári rendszerünk peremvidékén létező, ugyanakkor a vidéki kutatási 
forráshelyek, gyűjtemények között jelentős értéket képviselő egyházi könyvtárak (régi 
középiskolai gyűjtemények, múzeumi, levéltári könyvtárak) „beemelése” a könyvtári
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szolgáltatási színtérre is jobban elképzelhető egy jó városi vagy nevezzük „kis-regionális” 
együttműködés néven. A közvetlen és nem személytelen kapcsolatok — sokszor nem 
kellően méltányolt emberi tényezők! — is sokat jelentenek az ilyen természetű ügyek 
sikerében.

Könyvtárügyünk ismert (s nem is szorosan vett szakmai eredetű) jelensége, hogy 
„valahol fenn” megtervezik valaminek a „tetejét” , jó esetben a „ház homlokzatát”. 
Nem törődve azzal, hogy lesz-e mész, cement, homok, s milyen természetű téglák, kövek 
állnak majd rendelkezésre az épület felhúzására. Pedig érdemes lenne figyelni arra is, hogy 
milyen terepen dolgozunk, s milyen az a valóság, mely maga szabja ki, s jelzi előre 
a számára kézenfekvőén szükséges intézményeket, dolgokat, szerveződéseket. Az életide
gen szuperstruktúrákat pedig leveti magáról: lassan, fondorlatos módon kimúlásra ítéli 
őket. Félő, ha illúziók és realitások nem válnak majd széjjel a regionális könyvtárügy 
terveiben, ezzel is hasonló módon járunk. S akkor aztán friss törvényeinket, rendelkezé
seinket — mihelyst elmúlik pár év, évtized — megint megpirosceruzázhatjuk.

Hélène Desvals:Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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