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ELLÁT-E A KÖNYVTÁRELLÁTÓ?

GYŐRI ERZSÉBET

A címbeni kérdésre minden bizonnyal kórusban érkezne a válasz: „de hogyan?!”.
Az 1952-ben létrehozott szervezet mindig is az aktív kritika tárgya volt, s bizonyára 

sokáig az is marad. A könyvtári szaksajtó többnyire a periférián említi, leggyakrabban 
a „kék ceruzáról” esik szó, megméretik más, haladottabb technikájú országok tevékeny
ségének a tükrében, s bizony könnyűnek találtatik. Csak magánbeszélgetésekben hangzik 
el ritkán, hogy minden jogos kritika mellett igazán akkor vennénk észre, ha nem lenne, 
ha valamilyen oknál fogva, máról holnapra megszűnne.

Harminc éves fennállása alatt szervesen beleépült a magyar könyvtári rendszerbe 
s a három évtized talán reményeket is ébreszt egy teljeskörű mind kevesebb hibával dolgo
zó Könyvtárellátóra.

Európa különböző országaiban működő hasonló szervezetek önálló vállalkozások, 
amelyeket a könyvtáros szakma — testületekbe tömörülve — tart fenn, vagy maga a kultu
rális kormányzat. Kevés kivételtől eltekintve nem profilérdekelt szervezetek, működé
sükhöz az alaptőkét, a szakmai irányítást viszont éppúgy biztosítják, mintha tőkeorien
táltak lennének. Nálunk valami oknál fogva a kezdetektől a könyvkereskedelem szerveze
tében kapott helyet, s ez sokáig determinálta is a tevékenységi körét. A kereskedelmi 
pozíció azt a meggyőződést is táplálta a használókban, az ellátottakban, hogy a tevékeny
ség csupán üzleti érdek.

Furcsa módon nyűt vitákban soha meg nem fogalmazódott a kérdés: föltétlenül 
kereskedelmi vállalkozásnak kell-e lenni a könyvtárellátásnak? Tevékenysége legteljesebb 
körű bírálatát a III. Országos Könyvtáros Konferencia előkészítő anyagában találhatjuk.1

Mind a mai napig az ott megfogalmazott programot tartjuk ideálnak, célnak. Ha 
a késettség tudata mellett van még ami fájó, akkor annak kell éreznünk azt a tényt, hogy 
azokban az években a könyvtárak fejlesztésének felfelé emelkedő korszakát éltük, s velük 
együtt nem növekedhetett a szolgáltatás köre és színvonala. Természetes, hogy a gazdaság 
„egészségi állapota” mindig meghatározója a szolgáltatások fenntartásának és minőségi 
javításának. Soha nem volt nagyobb szükség a megbízható központi szolgáltatási rendszer
re, mint a takarékosság az ésszerűsítés esztendeiben. A jól szervezett könyvtárellátó min
dig és mindenütt a munkaerővel való gazdálkodást is lehetővé teszi, bizonyos tekintetben 
pótolni tudja a hiányzó szakértelmet, ugyanakkor hozzá is segít az ismeretek megszer
zéséhez, egy egész országban garantálni tudja az azonos minőséget és központi funkciója 
révén az alacsonyabb előállítási költséget is biztosítja. Ezek az érvek valószínű, hogy 
minden használó előtt ismertek és senkit nem kell meggyőzni állításunk valódiságáról.
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Mint, ahogyan e sorok íróját sem kell felvilágosítani arról, hogy mindez akkor ér valamit, 
ha a rendszer hibamentesen, zökkenők nélkül működik.

Sorolhatnánk itt tisztes számadatokat a szerződött könyvtárak ezreiről, a növekvő, 
de előre ki nem számolható forgalomról, a fokozatosan kiépülő szolgáltatási rendszerről, 
de nem kívánunk bizonyítványt magyarázni, gondoljuk, hogy partnereink elsősorban 
a jövőre kíváncsiak, arra, hogy hogyan kívánjuk szolgálni a magyar könyvtárügyet.

Hogyan tovább?

A Könyvtári Figyelő 1981/6. számában Bereczky László beszámolt az Új Könyvek 
c. állománygyarapítási tanácsadóról.2

Dolgozata nagymértékben megkönnyíti helyzetemet, nem kell előtörténetet írnom, 
s nem kell programot sem felvázolnom. Az Új Könyvek c. tanácsadó hisszük, hogy jó 
segédeszköz, s nem csupán az állomány gyarapításában, hanem a valóságos olvasószolgá
lati munkában, a könyvtári reference szolgálatban is az. Éves kumulációi, retrospektív 
ajánló bibliográfiái igazi tájékoztatási műszerként szolgálhatnak a könyvtárakban, kisebb 
szakkönyvtárakban. Bibliográfiai közlései az MNB feldolgozó szalagjáról származnak, 
megkönnyítik a könyvtárakban az üj szabvány alkalmazását. Az Új Könyvek szerkesztő- 
gárdája összeszokott, jól funkcionáló team, munkatársaik a Könyvtárellátó gondjait és 
lehetőségeit egyaránt ismerik, kölcsönösen inspiráló hatást gyakorolnak egymásra.

Érdemes lenne — különösen most a racionalizálások korszakában — megvizsgálni 
annak a lehetőségét, hogy például miként működhetne ez a szervezet a Könyvtárellátó 
testében. Az északi országok könyvtárellátóiban mindenütt van bibliográfiai osztály; 
létrejöttük idején a miénkhez hasonló módon valamiféle együttműködés volt csupán; 
fejlődésük során integrálódtak. Jelenleg szerteágazó együttműködési megállapodásokkal 
próbál a Könyvtárellátó talpon maradni, ami a sokszámú partner miatt nem mindig sike
rül és sok esetben az egységet veszélyezteti.

Nézzük csak a bibliográfiai szempontokat!
1. A magyar nyelvű könyvújdonságok bibliográfiai leírásait az Országos Széchényi 

Könyvtártól, a Nemzeti Bibliográfia szerkesztőségétől veszi meg a Könyvtárellátó. 
A művekről készült recenziókat az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
tól (Új Könyvek szerkesztősége) kapjuk, ehhez évente meghatározott összegű támogatást 
nyújt a Művelődési Minisztérium, a támogatás összege az ismertetett művek növekedésével 
arányosan csökken.

2. A Nemzetiségi Új Könyvek négynyelvű sorozatához az Állami Gorkij Könyvtár 
állítja össze a bibliográfiai leírásokat, ehhez is nyújt anyagi támogatást a minisztérium; 
itt is a művek növekedésével arányosan csökken a támogatás összege.

3. Az Új Hanglemezek c. kiadványhoz a bibliográfiai leírásokat 1982-től ugyancsak 
az Állami Gorkij Könyvtár szolgáltatja. Ennek a tevékenységnek nincs pillanatnyilag 
anyagi fedezete, beleépül a könyvtár hivatalos napi munkájába, de éppen ezért nagyon 
nehéz a Könyvtárellátó ügymenetébe zökkenők nélkül illeszteni. A könyvtár feldolgozási 
üteme más, mint amit a központi ellátás igényel.
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4. Az elmúlt év utolsó negyedévében indítottuk útjára új szolgáltatásunkat Diafilm- 
újdonságok címen. Az ehhez szükséges bibliográfiai leírások egy újabb könyvtártól szár
maznak majd, pillanatnyilag nincs anyagi fedezete.

A felsorolásból talán kitetszik, hogy a jövő mindenképpen egy bibliográfiai osztály 
létét feltételezi.

Ha sorra vesszük a szolgáltatásokat, nyüvánvalóvá válik, hogy azóta beszélhetünk 
fejlődésről, amióta a központi cédulaszolgáltatás megindult, környezetében megszülettek 
és növekednek az információs források. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a könyvtári szük
ségleteknek még mindig csak egy részét elégíti ki a Könyvtárellátó. Az egész könyvtáros 
társadalom tudja, hogy feladataikat csak akkor teljesíthetik, ha a jelenleginél sokkal szín
vonalasabb és sokkal szélesebb körű szolgáltatásban részesülnek.

Az elvi irányítás is tisztában van mindezekkel, de a gyakorlatban „sajnálatos módon 
— még mindig nem elég nyilvánvaló, hogy a könyvtárügy fejlesztése elképzelhetetlen 
a könyvtárellátás fejlesztése nélkül.” Az idézőjeles mondat a III. Országos Könyvtáros 
Konferencia már idézett előkészítő anyagából való. A tizenkét esztendő annyit javított 
a helyzeten, amennyit a vállalat önerőből meg tudott oldani, s ez nagyon kevés a közben 
növekvő igények miatt is.

A kérdés — „Hogyan tovább?” — nem költői, eldöntendő a kulturális kormányzat 
részéről. Amennyiben nem kívánja az egyes tevékenységi formákat dotálni az állam, úgy 
a vállalati gazdálkodás teljes körű törvényeit kell érvényesíteni, ha a könyvtárak központi 
ellátásának kérdése, javítása anyagi áldozatokat is megér, akkor a jövőben ezt kell szabá
lyozni és egyértelművé tenni.

A teljes körű ellátásért

A magyar és idegen nyelvű irodalom könyvtári használatra alkalmassá téve eljut 
tehát a könyvtárakhoz. Itt sincs minden rendben, a magyar nyelvű könyvújdonságokból 
az elmúlt évben igen hiányosan szállítottunk. Kevés vigasz, s főként nem pótolja a köny
vet, hogy elsődlegesen a megnövekedett könyvtári igények okozták a nagy hiányokat. 
Jogos sérelem hogy a könyvek későn érkeznek meg a könyvtárakba, ezen a helyzeten csak 
az előrendelés bevezetése segíthet, amihez az első lépéseket megtettük, legalább két 
esztendő kell még a megvalósításához. A számítógépes nyilvántartást mielőbb meg kell 
teremteni, de mindaddig amíg raktározási gondok fojtogatják a vállalatot, nyilvánvalóan 
raktárát fog építeni.

A hanglemezek, kazetták forgalmazása már a szolgáltatások bővítését jelezte, ehhez 
társul most a diafilmek leírásokkal együtt való eljuttatása. A mikrofilmes információhor
dozók iránt ugyan még kevés az igény, reméljük majd egyre több lesz. A hátrányos 
helyzetű olvasók ellátása úgy tűnik megint a Könyvtárellátó asztala lehetne. Gondolunk 
itt a hangos könyvekre és az öregbetűs könyvekre. Folynak is tárgyalások ezekben a kér
désekben, igaz, hogy a Hanglemezgyártó Vállalat és a hivatásos könyvkiadók is kitérő 
válaszokat adnak. A megoldást itt is a közös összefogás jelenthetné, valamint az állami 
akarat kinyilvánítása, mely valóban fontosnak tartja ezeket a feladatokat. Régi óhaj meg-
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valósításához fogtunk 1982-ben: a könyvtári bútorok és felszerelési cikkek árusításának 
megszervezését indítottuk el. Nem csupán a kereskedelemben kapható bútorok terjeszté
sét tartjuk feladatnak, hanem teljes könyvtári bútorcsalád terveztetését és forgalmazását. 
Rövid időn belül kézhez vehetik partnereink azt a katalógust, amelyik cikkeinket ajánlja, 
bemutatótermet hozunk létre, ahol funkciójukban tekinthetik meg a könyvtárosok és 
fenntartóik az egyes bútorokat, eszközöket.

Minden eddigi tevékenységünk azt igazolta, hogy szállításaink csak akkor lehetnek 
pontosabbak, ha biztos nyomdai háttere van munkánknak. Nem kell túl szabadjára 
engedni a fantáziát ahhoz, hogy jól működő és gazdaságos kiadóként képzeljük el 
a Könyvtárellátót. A könyvtári szakirodalom tisztes gazdája lehetne egy a jelenleginél 
jobban felszerelt és gazdaságilag ösztönzött nyomda. Megvalósítása kultúrpolitikai elhatá
rozás, jobban koncentrált anyagi bázis kérdése. 1980-ban és 1981-ben több,a könyvtárat 
és olvasást népszerűsítő plakáttal, szórólappal, ajánló bibliográfiával jelentkeztünk — jó 
fogadtatásra talált. Ez is arra bátorít bennünket, hogy újabbakkal kopogtassunk a könyv
tárak ajtaján. Mind ez ideig megoldatlan a retrospektív állománygyarapítás, most indítjuk 
útjára az antikvár kereső szolgálatot. Bizonyára sok könyvtáros munkaidejét, utazását 
lehet megtakarítani majd ezzel a formával. Értelmet kaphat a könyvtárak desiderata 
katalógusa, hisz ez többnyire csak növekszik. A teljesíthetetlen kérések pedig hasznos 
alapként szolgálhatnak a reprintek, vagy mikromásolati tervek készítéséhez, s ily módon 
ebben is lehetne kezdeményező a Könyvtárellátó. A már évek óta alkalmazott könyvtári 
kötés színvonalát is javítani kellene, választási lehetőséget biztosítva a könyvtáraknak 
a kiadói és a könyvtári kötés között. El kell rövid időn belül jutni oda is, hogy újrakötést, 
teljes folyóiratévfolyamok kötését is vállalni tudjuk. Mindezekhez természetesen saját 
kötészet szükséges, nem elegendő a jelenlegi bérmunka kapacitás és színvonal.

Biztosan nincs messze az idő, amikor jó célgépekkel nagy gyűjtemények rekatalogi
záló tevékenységét is vállalni lehet, rengeteg időt és mechanikus munkát megtakarítván 
ezzel a könyvtáraknak.

A szakma jó, vagy rossz közérzete igen erősen érzékelhető a központi szolgáltatások 
környékén, így a Könyvtárellátóban is.

A magunk részéről hiszünk abban, hogy minden olyan funkció vállalása és végzése, 
ami központilag korszerűbb, csak javítja a közérzetet, s végső fokon szolgálja az olvasót, 
akikért valamennyien dolgozunk.
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