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A szakkönyvtárak* és az információs hálózatok

A kötet a General Motors szervezésében 1980-ban az 
USA-ban (Waren, Michigen) tartott konferencián elhangzott 
előadásokat és az ezeket követő vitát tartalmazza. Feltételezhető
en a konferencia nem abba az Európában oly gyakori típusba 
tartozott, amelyen az előadók lyukat beszélnek a hallgatók 

hasába és hosszadalmas fejtegetéseik után vajmi kevés időt hagynak arra, hogy az elgyö
tört, kimerült hallgatóság kérdezhessen és vitatkozhasson. Legalábbis erre lehet következ
tetni abból, hogy a kötetnek mintegy a felét teszik ki az előadások, a másik felét a viták 
anyaga.

Amint ez a résztvevők jegyzékéből kitűnik, a kétnapos konferencián mintegy 100 
fő vett részt, szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokból, ami azt jelenti, hogy szinte 
kizárólag az Egyesült Államok szakkönyvtárainak az országban működő különböző háló
zatokban (számítógépes hálózatok — a szerk.) való részvételével kapcsolatos konkrét 
eredmények, problémák és feladatok kerültek megvitatásra. A hazai olvasók számára 
ennek ellenére a konferencia anyaga nem lehet érdektelen már csak azért sem, mert 
napjainkban, amikor a könyvtárak hálózattá szervezése világszerte és itthon is kiemelt 
jelentőségű aktuális feladat, minden ez irányú tapasztalat és fejlesztési elképzelés figyel
met érdemel még akkor is, ha — mint esetünkben — az olvasótól bizonyos jártasságot 
igényel a témában, továbbá szükség van az általánosítható és adaptálható gondolatok 
kiszűrésére.

A konferencia összehívásának az volt a fő motívuma, hogy a szakkönyvtárak szám
arányukhoz képest mérsékelt aktivitással vesznek részt a hálózatokban, jóllehet éppen 
a szakkönyvtárak voltak mindig is azok, amelyek élen jártak a könyvtári kooperációs 
kezdeményezések, az erőforrások kölcsönös kihasználása terén.

A 17 előadás célját tekintve két csoportra bontható. Az elsőbe tartoznak azok, 
amelyek demonstrálják konkrét példákkal, hogy hol tart a szakkönyvtárak integrálódása 
e különböző, az előadásokban részletesen leírt hálózatokba. A másodikba sorolhatóak

* A special library fogalmán az USA-ban tulajdonképpen nem szakkönyvtárakat értenek, hanem első
sorban az üzemekben, kutatóintézetekben stb. működő meghatározott szakterülettel foglalkozók 
ellátását biztosító „magánkönyvtárakat”, amelyeket nem adóból finanszíroznak.
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azok, amelyek ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy a szakkönyvtárak jelenleg még elszige
telt és összehangolatlan részvétele a hálózatokban egységesebb, összehangoltabb és 
markánsabb legyen.

Edward G. Strable előadásában a szakkönyvtárak együttműködési törekvéseinek 
történelmi útját tárja fel. Két tényezőt emel ki, amelyek a kooperációtól a hálózatok felé 
vezettek: a rendszerelemzést, rendszertechnikát, valamint a korszerű technológia, elsősor
ban a számítógépek alkalmazását. Tulajdonképpen a mai hálózatokban is a kooperáció és 
az erőforrások közös kihasználása dominál, de négy további tényező különbözteti meg 
a hálózatokat a korábbi együttműködésektől: a) a hálózat hivatalosan megalakított szer
vezet; b) következetes és szervezett anyagi támogatást igényel; c) különböző típusú 
könyvtárakra terjed ki; d) számítógépesített.

Az előadások közül ugyancsak kiemelést érdemel Robert. A. Kennedy előadása, 
amely a 19 ezer alkalmazottat, köztük 9300 tudóst és mérnököt foglalkoztató Bell 
laboratóriumok könyvtári hálózatát mutatja be. A hálózat 17 állam (state) 22 könyvtárát 
egyesíti azzal a céllal, hogy valamennyi Bell alkalmazott függetlenül attól, hogy helyileg 
hol dolgozik,” azonosan jó minőségű és olcsó információszolgáltatást kapjon. Margaret 
H. Graham az Exxon Research and Engineering Company ma már nemzetközi méretűvé 
fejlődött könyvtári hálózatát ismerteti, amelyben többek között SDI szolgáltatás, index
művek kiadása, mikrohordozóra rögzített forrásdokumentum-szolgáltatás valósul meg. 
Georgia H. Rodeffer a textiliparban 1969 óta sikeresen működő információs együttműkö
désről ad számot, amely a Textilipari Információ Felhasználóinak Bizottsága koordináló 
tevékenységén keresztül realizálódik és a folyamatos tájékoztatás, retrospektív keresés és 
egyéb hagyományos információszolgáltatások mellett pl. az információs szolgáltatások 
értékelésére is kiterjed. Michael E. Majcher és James H. Bement a Xerox cég műszaki 
információs központjának a Rochester Regional Research Library Council (RRRLC) 
nevű, különböző típusú könyvtárakat egyesítő consortiumban való részvételét elemzik. 
Az RRRLC egyike annak a kilenc regionális könyvtári bizottságnak, amely az ún. 
Reference Research Resources — a kutatók számára jobb információellátást célzó — orszá
gos program megvalósítói. Forrest F. Carhart, Jr. zN ew  York Metropolitan Reference and 
Research Library Agency, közismert néven a METRO tevékenységét ismerteti, amelynek 
egyik célja, a New York-i metropolis övezet könyvtári állományához való hozzáférési 
lehetőségek javítása, a szolgáltatások egymást támogató láncszemeinek a megszervezése, 
másik célja, a kiegészítő szolgáltatások kiépítése. Beth A. Hamilton Illinois állam könyv
tári hálózatainak kialakulásáról, hibáiról és sikereiről számol be.

Barbara E. Márkuson előadása már túlmegy egy adott hálózat ismertetésén: 
a szakkönyvtárak sajátosságait vizsgálja a számítógépesített könyvtári hálózatok szem
pontjából, foglalkozik a hálózatokban való részvételük sajátos problémáival és ajánlásokat 
tesz a szakkönyvtári hálózatok közötti kapcsolatok hatékonyabb kiépítésére, részint az 
Indiana Cooperative Library Services Authority (INCOLSA) tapasztalataira, részint 
a hálózatokkal foglalkozó szakirodalomra támaszkodva. Két előadás is foglalkozik a 
szakkönyvtáraknak az OCLC-ben való részvételével. Mary Ellen L. Jacob a témáról átfogó 
képet rajzol, amelyből kitűnik, hogy bár a szakkönyvtárak részvételi aránya az OCLC-ben 
a többi típusú szakkönyvtárhoz képest alacsony, de rohamosan nő; az OCLC legaktívabb
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felhasználói éppen a szakkönyvtárakból kerülnek ki. Mary C. Babian egy konkrét szak- 
könyvtár, a General Motors kutató laboratóriumi könyvtára példáján érzékelteti 
a szakkönyvtárak OCLC-hez való kapcsolódásának az előnyeit. James F. Williams a hazai 
könyvtárosok körében is jól ismert MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System) rendszerrel foglalkozik elsősorban abból a szempontból, hogy tervezett, illetve 
fejlesztés alatt álló szolgáltatásai a szakkönyvtárak számára milyen új lehetőségeket nyúj
tanak, illetve a szakkönyvtárakkal, mint hálózati tagkönyvtárakkal szemben milyen új 
követelményeket támasztanak.

Paddy E. Mongar, a konferencia összesen két külföldi előadója közül az egyik 
(Anglia) — a nálunk is ismert, sőt a közelmúltban adaptált —IRRD  (International Road 
Research Documentation System) hálózatot mutatja be, különös figyelmet szentelve 
a tizenegy különböző anyanyelvű ország részvételével, három hivatalos nyelven működő 
rendszer nyelvi nehézségeinek, az egységesség, szabványosítás szükségességének, a koordi
náló központok és a képzés jelentőségének.

A másik külföldről meghívott előadó, Sharon C. Vipond (Kanada) átfogó képet ad 
a kanadai szakkönyvtárak hálózati tevékenységéről, választ keres néhány kérdésre, mint 
pl. arra, hogy melyik az az ipar és/vagy földrajzi régió Kanadában, amely a hálózati 
törekvések vezetőjeként tekinthető, végül javaslatot tesz a hálózatok hatékonyabb műkö
désének az elősegítésére.

C. James Schmidt a Nemzeti Időszaki Kiadvány Központ történetét és jelenlegi 
helyzetét világítja meg, elsősorban a szakkönyvtárak szemszögéből. Többek között megál
lapítja, hogy a szakkönyvtárak részéről a Központhoz befutó könyvtárközi kölcsönzési 
igények évente 18%-kal nőnek, ez a könyvtártípus kölcsönzi a legtöbb időszaki kiadványt 
a többi könyvtártípushoz hasonlítva. Alphonse F. Trezza (aki nélkül úgy tűnik nincs 
konferencia az USA-ban) a NCLIS (National Commission on Libraries and Information 
Science, Könyvtár és Információtudományi Nemzeti Bizottság) és a szakkönyvtárak 
címmel tartott előadást, hangsúlyozva a szakkönyvtárak több könyvtártípust egyesítő 
hálózatok tervezésében, irányításában és finanszírozásában való részvételének szükséges
ségét és jelentőségét.

Shirley Echelmanra várt a konferencia végén az előadások összefoglalása és a követ
keztetések levonása. A rendelkezésre álló időben azonban e feladatra — mint mondta — 
nem vállalkozhatott, hiszen — amint ez a fenti felsorolásból is talán kitűnik — a 17 elő
adás tematikailag rendkívül széles spektrumot ölel át és túl sok lényeges megállapítás 
hangzott el ahhoz, hogy ezek könnyűszerrel egy csokorba legyenek köthetőek.

így talán megbocsátható e kötet ismertetőjének is, ha ezúttal eltekint a summázás- 
tól és megelégszik azzal, hogy jeladó szinten egy konferenciáról valóban csupán jelt adjon.

SZÁNTÓ PÉTER
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