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SZAKMAI IRÁNYELVEK
A FŐISKOLAI KÖNYVTARAK FEJLESZTÉSÉHEZ

— tervezet —

Ezúttal az OKT előterjesztések sorát egy újabb fontos tervtanulmány közlé
sével folytatjuk. Az irányelveket egy munkabizottság dolgozta ki Bilincsi 
Lajos vezetésével, a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának hathatós közremű
ködésével. A szerkesztést és az összeállítást BILINCSI LAJOS, az OKT tagja, 
a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának elnöke végezte.

A főiskolai könyvtárak sajátos helyet foglalnak el a magyar könyvtári rendszerben. 
Egyrészt mint felsőoktatási könyvtárak részei a magyar felsőoktatási intézményrendszer
nek, s tevékenységükkel elsősorban fenntartó intézményük igényeit elégítik ki. Másrészt 
mint a hazai könyvtári és szakmai információs rendszer tagjai működnek, s igénybe 
veszik, ugyanakkor kiegészítik e rendszer szolgáltatásait.

A főiskolai könyvtárak e kettős elkötelezettsége megszabja a főiskola szervezetében 
elfoglalt helyüket, funkcióikat, szervezetüket és tevékenységüket. A főiskolai könyvtárak 
fejlesztési irányelvei alapvetően azt a célt szolgálják, hogy a könyvtárak fenntartói, az 
intézmények főhatóságai és az ágazati felügyeletet ellátó Művelődési Minisztérium azonos 
elvek alapján segítsék elő illetve biztosítsák a főiskolai könyvtárak hatékony, a korszerű 
követelményeknek megfelelő működését.

Hangsúlyozni kell, hogy a főiskolai könyvtárak fejlesztésének szakmai irányelvei 
nem adnak, s nem is adhatnak a jelenlegi félszáznyi — egymástól a történelmi múlt, 
a fejlettségi színvonal, a szakmai jelleg, a társadalmi-kulturális környezet szempontjából 
lényegesen eltérő — főiskola számára részletekbe menően kidolgozott fejlesztési tervet. 
A cél elsősorban az, hogy összhangban a magyar könyvtárügy egészére kidolgozott cselek
vési és fejlesztési programmal, s ezen belül az egyetemi könyvtárak számára elkészített 
szakmai irányelvekkel, az elkövetkező 10—15 évre megadja a főiskolai könyvtárak fejlesz
tési programját. Olyan programot, amely a főiskolák számára a könyvtári fejlesztés és 
tervezés irányelveként szolgálhat, s amelynek figyelembevételével az egyes intézmények 
kidolgozhatják könyvtáraik részletes fejlesztési tervét, működési és szolgáltatási 
rendszerét.

A fejlesztési irányelvek kidolgozásánál figyelembe kellett, illetve kell venni az 
elmúlt évtized — azaz a hetvenes évek — felsőoktatási struktúrájában végbement változá
sokat, a főiskolák jelenlegi rendszerét, a várható fejlődési irányokat. Ismeretes, hogy 
a hatvanas évek fordulóján, illetve a hetvenes évek elején a magyar felsőoktatásügyben 
jelentős változások történtek. A felsőfokú technikumok egy részének főiskolává, illetve 
egyetemi szervezetben működő főiskolai karokká való átszervezésével, a tanító- és óvó
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342 Bilincsi L.

nőképzők felsőfokú szintre való emelésével jelentősen megnőtt a főiskolák száma, s fő 
vonásaiban kialakult a mai magyar főiskolai rendszer.

E strukturális változások mellett a főiskolai képzés rendszerében és színvonalában is 
jelentős fejlődés történt, s a felsőoktatási reform tartalmi célkitűzéseinek megvalósítása 
eredményeként javult a főiskolai képzés szervezettsége, tervszerűsége, az oktató munka 
tartalmi igényessége, korszerűsödött a tananyag és a tan tervek, elterjedtek az oktató
képző munka hatékonyságát növelő módszerek, általánossá vált az oktatástechnikai 
eszközök alkalmazása.

Jelentősen megnőtt a főiskoláknak a tudományos kutatásban betöltött súlya, szere
pe. A főiskolák, a főiskolai rangú intézmények többségében kialakultak a tudományos 
kutató munka műhelyei, amelyek szerves részei a hazai kutatási intézményrendszernek, 
s mindinkább jelentős bázisaivá válnak a szakterületükön folyó kutató-fejlesztő 
munkának.

A felsőoktatás egészére, s ezen belül a főiskolákra vonatkozó további fejlesztési-kor
szerűsítési célkitűzések szinte mindegyikének könyvtári-szakirodalmi-ellátási konzekven
ciái is vannak. Ezek közül célszerű kiemelni az alábbiakat:

— A soron következő másfél-két évtizedben alapvető követelmény lesz, hogy az 
egyetemeken és főiskolákon képzett értelmiség szakmai és ideológiai-politikai 
felkészültsége, alkotókészsége, kultúráltsága fokozatosan elérje a legjobb nem
zetközi színvonalat, s egyúttal minden téren elkötelezetten kapcsolódjék a szo
cialista társadalom építésének munkájához.

— Az intenzív fejlesztés fontos eleme a felsőoktatás hatókörének kiterjesztése az 
értelmiségiek továbbképzésére, a társadalmilag szükséges és elméleti megalapo
zottságát tekintve igényes továbbszakosodására.

— Az alapképzésben a szűk szakmai spektrumú képzést mindinkább fel kell válta
nia az elméletileg szilárdan megalapozott, szélesebb szakmai ismeretskálára 
kiterjedő önálló és alkotó gondolkodásra, tájékozódásra felkészítő képzésnek.

— Ennek érdekében a fejlesztés során a jól megalapozott, konvertibilis ismereteket 
nyújtó, a későbbi szakosodásra biztos alapot adó képzési formák előnyben része
sítésével olyan intézménytípusok kialakítására kell törekedni, amelyekben a kép
zési szintek, az egymással kombinálható képzési irányok az intézményi keretek 
állandó bontása és újjászervezése nélkül is lehetővé teszik a társadalmi szükség
letekhez rugalmasan alkalmazkodó felsőfokú képzést, a képzettek számára pedig 
az adottságaiknak megfelelő előrehaladást.

A fenti általános fejlesztési koncepció érvényesülése várható a főiskolai képzés 
területén is. Következménye mindenképpen abban is megnyilvánul, hogy tartalmi és 
szervezeti téren egyaránt szorosabb kapcsolat alakul ki a főiskolai és egyetemi képzés és 
kutatás között. A főiskolák emellett, mint az egyetemektől több lényeges szempontból 
eltérő intézmények továbbra is megtartják funkciójuk sajátos elemeit, így pl. a képzés 
szintjében, a gyakorlati irányultságban stb. Mindezek a főiskolai könyvtári-szakirodalmi 
ellátási rendszer szervezésénél is figyelembe veendő szempontok. Nevezetesen a követ
kezők:
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Szakmai irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztéséhez 343

— A képzés és nevelés általános és jelentős színvonalemelésének lényeges feltétele 
a jelenleginél jobb könyvtári ellátás. Ennek birtokában valósítható meg a hallga
tóság elmélyült, önálló ismeretszerzése, a szakirodalomban való tájékozódás, 
a dokumentumokban rögzített ismeretanyag önálló feldolgozásához, értékelésé
hez szükséges készségek kialakítása.

— Minden főiskolai hallgató számára — függetlenül a képző intézmény települési 
helyétől — biztosítani kell a közel azonos színvonalú könyvtári ellátást, amely
nek ki kell terjednie a tanulmányokhoz kapcsolódó dokumentumokon túl az 
önműveléshez, az igényes szórakozáshoz szükséges irodalomra is.

— A főiskolai könyvtárakban egyre inkább fel kell készülni az alapképzésre épülő 
képzési-továbbképzési formákban részt vevők könyvtári ellátására.

— A főiskolákon folyó, s mindinkább kiszélesedő kutató-fejlesztő munka szakiro
dalmi információkkal való ellátását a magyar könyvtári-tájékoztatási rendszer 
lehetőségeit kihasználva, arra építve kell a főiskolai könyvtáraknak megszervezni. 
A profiljuknak megfelelő szakterület országos ellátási rendszerének fontos 
szolgáltatási pontjai a főiskolai könyvtárak; részint mint más intézmények 
szolgáltatásainak fogadói, közvetítői; részint mint — a szakterületi és regionális 
ellátásban — egyes szolgáltatások előállítói.

A főiskolai könyvtárak elhelyezése, felszereltsége, anyagi és személyi ellátottsága 
többnyire elmarad a kívánalmakhoz mérten. Az intézmények többségénél a könyvtárak 
fejlesztése az anyaintézmény egészéhez mérten háttérbe szorult. Mindössze egy-két dina
mikusan fejlődő főiskoláról mondható el, hogy könyvtára nagyságát, állományát, és 
a könyvtári rendszerben betöltött szerepét tekintve — már az egyetemi könyvtárakhoz 
közelít. A többiek jelentős és gyors fejlesztése fontos intézményi, de egyben országos 
érdek is.

A főiskolai könyvtárak társadalmi feladatai és alapfunkciói

A magyar könyvtárügy, ezen belül a főiskolai könyvtárak működését, feladatrend
szerét, funkcióit magas szintű jogszabályok határozzák meg. A könyvtárügyi alapjogsza
bály az 1976. évi 15. sz. tvr. 13. §-a a feladatokat a következőkben határozza meg:

„(1) A felsőoktatási könyvtár feladata, hogy elősegítse az intézményben folyó 
oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, továbbá támogassa 
a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez 
szükséges jártasság és készség megszerzésében.

(2) A felsőoktatási könyvtár az intézményben folyó képzés szakirányának meg
felelő területen szakkönyvtárként működik.”

Az alapjogszabályhoz csatlakozó 17/1976. MT sz. rendelet 23. és 24. §-ai részlete
zik » felsőoktatási könyvtárak feladatait, tevékenységi körét. Ezek szerint: „...a központi 
könyvtár feladata, hogy
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344 Bilincsi L.

a) szakirodalmi ellátást és e körben tájékoztatást nyújtson a felsőoktatási intéz
ményben folytatott oktató és kutató munkához, a hallgatók tanulmányaihoz, 
valamint a képzés szakirányának megfelelő területen jelentkező egyéb kutatói 
igények kielégítéséhez;

b) előmozdítsa a hallgatók, továbbá a felsőoktatási intézmény dolgozói általános 
művelődési igényeinek kielégítését. A 24. § az intézmény könyvtári ellátási rend
szerét is megfogalmazza, „(2) Az egyetemi jellegű főiskolán, a főiskolán és az 
egyéb felsőoktatási intézményben a szervezeti egységek (karok, intézetek stb.) 
könyvtári ellátását általában a központi könyvtár útján kell biztosítani. A szerve
zeti egységeknél könyvtár a kulturális miniszter által meghatározott esetekben 
és csak a központi könyvtár szervezeti egységeként működhet.”

A főiskolai könyvtárak funkcióit mindmáig érvényesen és részletekbe menően 
kifejtve tartalmazzák az 1975-ben kiadott „Irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztésé
re”. (Művelődésügyi Közlöny. 1975.20.sz.)

A főiskolai könyvtárak alapfunkciói szorosan kapcsolódnak fenntartó intézményeik 
alapfeladataihoz, nevezetesen az oktató-nevelő, valamint a tudományos kutató 
munkához.

A főiskolai könyvtárak és az oktató-nevelő munka

A felsőoktatási intézmények könyvtárai kezdettől fogva az oktatás-képzés hatékony 
eszközei, s egyben a hallgatóság tanulmányi műhelyei voltak. Ez a kettős kapcsolódás 
— szoros összefüggésben a főiskolai képzésben végbemenő változásokkal — napjainkban 
mindinkább jelentőséget kap, s a főiskolai könyvtárak szerepét a főiskolai szintű szakem
berképzésben jelentősen fokozzák. Lényeges, s egyben külföldön is mindjobban érvénye
sülő tendencia, hogy a könyvtárak eddigi passzív, kiszolgáló tevékenységét felváltja az 
aktív könyvtári modell. Az oktatási funkciónak ez a változása több más mellett az aláb
biakat jelenti:

— A főiskolai könyvtárak megőrizve hagyományos gyűjtő, feltáró és rendelkezésre 
bocsátó feladatkörüket, ezek színvonalát állandóan fejlesztve képesek legyenek 
a hallgatók mind nagyobb hányadát ellátni a tanulmányokhoz szükséges iroda
lommal, s az ezzel kapcsolatos — szakirodalmon alapuló — tájékoztatással.

— Mind az irodalommal, mind pedig a tájékoztatással való ellátás eredményessége 
feltételezi a legszorosabb kétoldalú együttműködést az oktatók és a könyvtár 
között. A könyvtár vezetése számára biztosítani kell, hogy érdemben megismer
hesse az oktatási célkitűzéseket, az egyes tantárgyak részletes programját, hogy 
az ezekhez kapcsolódó magyar és legfontosabb külföldi szakirodalmat kölcsön
zés és/vagy helybenolvasás útján rendelkezésre tudja bocsátani.

— A főiskolai könyvtáraknak fel kell készülniök arra, hogy az oktatás tárgyát képe
ző ismeretanyag változását rugalmasan tudják követni beszerzéseik folyamatos 
tartalmi elemzésével, alakításával.
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— Az intézmények oktatási programjában biztosítani kell a könyvtárhasználati és 
tájékoztatási-tájékozódási ismeretek rendszeres, gyakorlatokkal összekapcsolt 
oktatását, amely a tanári karok és a könyvtárak közös feladata.

A főiskolai könyvtárak oktatási tevékenysége a hazai és nemzetközi tapasztalatok 
szerint az alábbiakban nyilvánuljon meg.

Rendszeres, az egyes évfolyamok sajátosságaihoz és követelményeihez igazodó 
könyvtárismertető, könyvtárhasználati, irodalomkutatási és -feldolgozási módszertani 
oktató-foglalkozások bevezetése. Ezeket a foglalkozásokat az egyes évfolyamoknál a meg
felelő tantárgyhoz kötötten, vagy külön meghirdetett órarendi keretben célszerű megtar
tani. A foglalkozások fő célja azoknak az ismereteknek elsajátítása, azoknak a készségek
nek kialakítása, amelyek birtokában a szükséges szakirodalom felkutatása, használata, 
feldolgozása lehetővé válik, éppen ezért ezek a foglalkozások nem választhatók el 
a könyvtártól, a könyvtári segédeszközöktől, s általában a könyvtári állománytól, más
részt pedig feltételezik a kiscsoportos szervezést, s nagyfokú gyakorlatiasságot. Figyelem
be veendő tapasztalat, hogy ezek a foglalkozások akkor érik el céljukat, ha a könyvtár 
és a megfelelő oktatási egységek a legszorosabban együttműködnek a tematika kialakítá
sában és ezek megvalósításában. Nagyban növelheti a foglalkozások hatékonyságát, ha 
a lehetőségek birtokában felhasználják a könyvtárak a korszerű oktatástechnikai 
apparátust is.

Fontos, hogy mindezek ne csupán egyes főiskolák és egyes könyvtárak szórványos 
próbálkozásai legyenek, hanem váljon minden főiskola kötelező és rendszeres gyakorlatá
vá. A főiskola oktató-nevelő munkájához szorosan kapcsolódó könyvtári alapfunkció 
a hallgatóság világnézeti nevelésének, önművelésének, igényes szórakozási igényeinek 
könyvtári eszközökkel való kielégítése is. Ez a követelmény nem mond ellent annak, hogy 
a főiskolai könyvtár az intézmény képzési szakirányának megfelelően az adott terület 
szakkönyvtára. A hallgatók közművelődési könyvtári ellátásáról — ha az elhelyezési 
és egyéb körülmények indokolják — ugyancsak gondoskodjanak a felsőoktatási intéz
mények központi könyvtárai, különösen szőkébb szakterületre, tudományágra speciali
zálódott egyetemeken és főiskolákon. A fő gyűjtőkör mellett az egyes főiskolák környe
zeti adottságaitól függően be kell szerezni igényes válogatással mindazokat a szépirodalmi, 
politikai és ismeretterjesztő műveket, amelyek a fenti célok elérésére alkalmasak, amelyek 
révén a könyvtár be tud kapcsolódni a hallgatóság körében végzendő kulturális nevelő 
munkába.

A főiskolai könyvtárak és a kutatás

Főiskoláinkon a tudományos kutatómunka lényegében az elmúlt évtized során 
honosodott meg, s ez a tendencia a jövőben szükségszerűen tovább folytatódik. A főisko
lákon folyó önálló vagy együttműködő kutatások mindenképpen igénylik a megfelelő 
mélységű és színvonalú információ-ellátást, s ennek hivatott bázisa és szervezete elsősor
ban az intézmény szakkönyvtára, továbbá az erre épülő tájékoztató, szolgáltató 
tevékenység.
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A tudományos kutatómunka szakirodalmi információkkal való ellátása természete
sen nem támaszkodhat csupán a saját könyvtári állományra. Ennek sem intézményi, 
sem pedig ágazati, vagy országos szinten nincsenek meg a feltételei, de létjogosultsága
sem. A kutatómunka szakirodalmi igényeinek kielégítése csak a jól szervezett magyar 
könyvtári-tájékoztatási rendszer keretein belül valósítható meg, s e rendszeren belül való
sítsák meg a főiskolai könyvtárak a más intézmény által el nem végezhető feladataikat. 
E feladatok a főiskola szakmai profiljától, múltjától, földrajzi elhelyezkedésével összefüg
gő intézményi és könyvtári környezettől, s a főiskola nagyságától függően eltérőek 
lehetnek.

A főiskolai könyvtárak mindegyike számára kötelező az alábbiak ellátása:

— Be kell szerezni a főiskolán oktatott és kutatott disziplinák hazai irodalmát 
tartalmi teljességgel;

— A világnyelveken megjelenő szakirodalomból olyan mértékű válogatott anyagot, 
amely az adott szakterület feletti áttekintést, a szakterület irodalmában való 
folyamatos tájékoztatást lehetővé teszi. A külföldi anyag specifikusabb gyűjtését 
a rendelkezésre álló anyagi erőforrások mellett mindenek előtt az határozza meg, 
hogy az országos feladatkörű szakkönyvtárak anyagára építve hozzá tudnak-e 
jutni a főiskola kutatói és hallgatói a szükséges szakirodalomhoz, illetve a szak- 
irodalmi információkhoz. Legyen azonban mégoly szervezett és hatékony a hazai 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerünk, ez a főiskolai könyvtárak törzsállományá
nak hiányát nem pótolhatja;

— A teljes autarkiára való törekvés tarthatatlansága emeli ki a főiskolai könyvtárak 
ún. közvetítő és adaptáló funkciójának fontosságát. Ez magában foglalja:
— a könyvtárközi kölcsönzés igénybevételéhez szükséges dologi és személyzeti 

feltételeket;
— a felmerülő költségek fedezetéhez szükséges pénzösszegeket (másolatok, 

mikroformátumok díjai stb.);
— a fontos és szükséges hazai — esetleg külföldi — tájékoztatási szolgáltatások 

előfizetési, illetve térítési díjának fedezetét;
— a szolgáltatások használatához szükséges technikai felszereléseket.

A más könyvtárak, tájékoztatási központok anyagának, szolgáltatásainak közvetíté
se az esetek egy részében a főiskolai könyvtáraktól bizonyos adaptáló, szolgáltatás-átala
kító képességet is igényel, mindez azonban az egyes főiskoláknál más-más módon és 
mértékben vetődhet fel.

A kutatómunkát segítő könyvtári funkció érvényesülésénél lényeges feltétel, hogy 
a főiskolai könyvtár megfelelő szinten és időben tájékozott legyen a főiskola kutatási 
feladatairól, s a kutatómunka szakirodalmi igényeit folyamatosan figyelemmel kísérje. Ez 
is, mint az oktatással kapcsolatos feladatok hatékony teljesítése — feltételezi a szoros, 
állandó és kétoldalú kapcsolatot a főiskolai kutatás és a könyvtár között.
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A főiskolai könyvtár kiegészítő funkciói

Az alapfeladatok maradéktalan ellátása mellett a főiskolai könyvtárak egyre inkább 
vegyenek részt intézményükön kívül szűkebb-tágabb környezetük szakirodalmi ellátásá
ban is. Különösen a vidéken működő főiskolai könyvtárak számára fontos, hogy állomá
nyuk és szolgáltatásaik igénybevételét a környék kutatói számára is lehetővé tegyék. 
Népgazdasági és művelődéspolitikai érdek, hogy a főiskolai szükségletek számára létre
hozott szakirodalmi és szolgáltatási bázist mások is használhassák, mint ahogy főisko
láink mindegyike is következetesen és rendszeresen igénybe veszi más könyvtárak 
szolgáltatásait.

E két- és többoldalú kapcsolódás lehetősége és kötelezettsége fontos helyet biztosít 
a főiskolai könyvtáraknak a magyar könyvtári rendszerben. A nagyobb, értékesebb gyűj
teménnyel rendelkező, s dinamikusan fejlődő főiskolai könyvtáraknak egyre inkább részt 
kell venniük az országos szakterületi együttműködésben, a vidéki főiskolai könyvtárak 
mindegyike pedig legyen fontos tagja a területi (regionális) együttműködési köröknek.

A főiskolai könyvtárak működtetésének és fejlesztésének irányelvei

Az alap- és a kiegészítő főiskolai könyvtári funkciók hatékony érvényesítése teszi 
szükségessé, hogy a követelményekkel és a népgazdaság adott lehetőségeivel összhangban 
álló — a könyvtári tevékenységrendszer egészét érintő — fejlesztési irányvonalat, s ahol ez 
lehetséges, fejlesztési irányszámokat adjunk meg.

A főiskolai könyvtárak állománya, állományfejlesztési feladatok

A főiskolai könyvtárak lényegileg azonos típust alkotnak, azonos funkciót kell 
betölteniük, és az állományfejlesztésnek is ehhez kell alkalmazkodnia. Gyűjteményeiket 
és szolgáltatásaikat tekintve a főiskolai könyvtárak szakkönyvtárak, amelyek mellékgyűj
tőkörbe tartozó állományukkal színvonalas közművelődési feladat ellátására is alkal
masak.

A z állományépítés általános feladatai, szempontjai

a) A főiskolai könyvtár teljes állománya egységes egészet alkot. Az állomány gyara
pítása központilag történik.

b) Az állomány épít és alapvető szempontja, s egyben követelménye, hogy a funk
cióknak megfelelően a könyvtár képes legyen megbízható áttekintést nyújtani 
a főiskolán oktatott és kutatott valamennyi tudományág korszerű ismeretanya
gáról.
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c) Az állomány jelentősebb részét, elsősorban a szélesebb érdeklődésre számot- 
tartó dokumentumokat, referensz műveket, több tudományág ismeretanyagát 
tartalmazó kiadványokat a központi könyvtárban kell elhelyezni.

d) A gyűjtemény foglalja magába a hagyományos kiadványtípusok mellett az egyre 
nagyobb jelentőségű ún. nem hagyományos dokumentumok széles körét is, 
természetesen a főiskola jellegétől, szakirányulásától függően más-más mérték
ben és mélységben.

e) Szerezze be az olvasók önműveléséhez, a főiskolán folyó közművelődési munká
hoz szükséges irodalmat.

f) Az állomány építésénél figyelembe kell venni az azonos vagy rokon szakterüle
teken működő könyvtárak és tájékoztatási intézmények állományát és szolgálta
tásait (helyi, regionális, szakterületi).

A főiskolai könyvtár állományának nagysága, a gyűjteményépítés szempontjai

A főiskolai könyvtár állományának kívánatos nagysága a főiskola jellegétől, 
a főiskola múltjától, intézményi-könyvtári környezetétől, s mindenekelőtt az ellátandó 
hallgatók, oktatók és dolgozók létszámától függ.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az alapfunkció ellátásához kapcsolódó 
kívánatos állománynagyság a következő :

— Humán- és társadalom tud. irányú képzés esetén 80—120 kötet/fő
— Műszaki, mezőgazdasági és egyéb alk. tud. esetén 60— 80 kötet/fő

Az állományépítés lényeges jellemzője az évi gyarapodás mértéke. Figyelembe véve, 
hogy a főiskolai könyvtárak oktatási és kutatási feladatai elsősorban a friss, kurrens szak- 
irodalom beszerzését igénylik, az éves gyarapodás a könyvpiac kínálatától és a rendelke
zésre álló anyagi erőforrásoktól, valamint a már meglévő állomány nagyságától függően 
egy lehetséges használóra számítva évi 4 —6 kötet.

Az állomány használhatóságának, összetételének az igényeknek megfelelő állandó 
javítása folyamatos és átgondolt állományapasztást is igényel. A fölöslegessé vált vagy 
elhasználódott példányok kivonása egyrészt elősegíti a raktári férőhely jobb kihasználását, 
másrészt hozzájárul a korszerű könyvtári állomány kialakításához.

A gyűjtemény építésének elvei:
a) Tartalmi teljességre törekedve gyűjteni kell a főiskola képzési és kutatási profil

jába tartozó hazai szakirodalmat, beleértve a könyvkereskedelmi forgalomba 
nem kerülő dokumentumokat is.

b) A külföldi primer szakirodalomból a főiskola jellegének megfelelő szakterülete
ken válogatással gyűjti a világnyelveken megjelenő dokumentumokat, kiterjeszt
ve a gyűjtést az ajándék vagy csere útján megszerezhető kiadványokra is. 
A külföldi anyag gyűjtésénél, válogatásánál figyelembe kell venni a magyar 
könyvtári rendszerben kialakult, illetve kialakulóban lévő együttműködésből és 
munkamegosztásból adódó lehetőségeket.
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c) Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a hazai és külföldi tájékoztatási 
irodalomra. Minél inkább korlátozott a főiskolai könyvtár számára a primer 
külföldi irodalom széles körű beszerzése, annál inkább megnő a jelentősége 
a tájékozódást biztosító szekunder irodalom meglétének. A többnyire prézens 
anyagként kezelendő kézi- és segédkönyvtári gyűjteménynek tartalmaznia kell 
a legfontosabb enciklopédiákat, lexikonokat, referáló lapokat, indexeket, 
kurrens és retrospektív bibliográfiákat, adattárakat, s általában a főiskolai mun
kában jelentős alapvető kézi- és segédkönyveket.

d) A teljesség igényével gyűjteni kell a főiskolára vonatkozó, a főiskola által kiadott 
dokumentumokat, a főiskola oktatói és hallgatói által írt publikált és kéziratos 
munkákat.

e) A hallgatók tanulmányi munkájához szükséges főiskolai jegyzetek beszerzése 
csak a prézens állomány számára indokolt. Az egyéb tanulmányi irodalomból 
a példányszámok mértéktartó megállapításával kell a szükséges tankönyveket, 
segédleteket és a kötelező, ajánlott irodalmat beszerezni. Biztosítani kell az okta
tók számára az egyes tantárgyak oktatásához szükséges szakmai és módszertani 
kiadványokat.

f) A nem könyvjellegű ajánlott és kötelező irodalom megfelelő példányszámáról 
szükség szerint másolatkészítéssel kell gondoskodni.

g) Lehetővé kell tenni a nem hagyományos ismerethordozók (pl. mikrofilmek, 
-lapok, mágnesszalagok, audiovizuális eszközök stb.) beszerzését és a könyvtári 
állományba való beépítését. Amennyiben az ilyen típusú dokumentumokat nem 
a könyvtár gyűjti és őrzi, lehetővé kell tenni megfelelő katalógusok révén az 
igényeket kielégítő tájékoztatást, feltárást (pl. oktatástechnikai anyagok).

h) A közművelődési feladatok ellátásához elsősorban a hallgatók, másodsorban az 
oktatók és egyéb alkalmazottak művelődési igényeinek kielégítésére, minden 
főiskolai könyvtár válogatva beszerzi az értékesebb szépirodalmi, ismeretter
jesztő műveket is. Pedagógusképző intézmények esetében a szépirodalmi művek 
beszerzésé fokozottabb jelentőséget kap.

Mindezek részletesen a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában kerüljenek meg
fogalmazásra.

A főiskolai könyvtár szolgáltatásai

A funkciókból következő feladatok ellátása a könyvtári szolgáltatások nyújtásában 
valósul meg. A főiskolai könyvtárak a szolgáltatások változatos típusait alakítják ki, kezd
ve az állomány helybenhasználatától és a kölcsönzéstől a különböző információs szolgál
tatások előállításáig illetve közvetítéséig. Szolgáltatásszervezési tevékenységükben építe
nek a hazai és külföldi nagyobb könyvtárak és tájékoztatási intézmények hasznosítható 
szolgáltatásaira, s ezeket beépítik saját szolgáltatási rendszerükbe. Általános elvként 
fogadható el, hogy egyetlen főiskolai könyvtár sem korlátozódhat olvasói igényeinek

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



350 Bilincsi L.

kielégítésében csak a saját maga által előállított szolgáltatásokra, de nem is háríthatja át 
ezt a feladatot más intézményekre. Könyvtár csoportonként, sőt könyvtáranként kell 
megkeresni a helyes arányokat a saját szolgáltatások és a külső lehetőségek igénybe
vétele között.

A főiskolai könyvtárak hatókörüket illetően két csoportot alkotnak. Az első 
csoportba azok a könyvtárak tartoznak, amelyek — az adott szakterületen vagy régióban 
működő más, jelentős könyvtár miatt — az országos és/vagy regionális szakirodalmi ellá
tásban számottevő szerepet nem játszanak, s szolgáltatásaikkal elsősorban intézményük 
használóit látják el.

A második csoportba azok a főiskolai könyvtárak tartoznak, amelyek az országos, 
illetve regionális ellátásban is jelentős szerepet töltenek be. Ez utóbbiak a minden könyv
tárra kötelező alapszolgáltatások mellett, ezeken túl más szolgáltatási formákat is kiépíte
nek, s ezeket hozzáférhetővé teszik külső használók számára is.

A főiskolai könyvtárak alapszolgáltatásai

Nyitvatartás

A képzés és a főiskolán folyó kutatás igényeihez igazodva a szorgalmi és vizsgaidő- 
szakban általában napi 10 órás nyitvatartási idővel kell biztosítani a könyvtár használatát.

A dokumentumok rendelkezésre bocsátása

a) Helybenhasználat formájában az olvasói térben általában korlátozás nélkül lehe
tővé kell tenni a teljes könyvtári állomány használatát. Ez alól kivételt képez
hetnek a fenntartó egyetértésével zárt anyagnak minősített kisebb állományré
szek, különgyűjtemények, amelyeknek eseti használatát külön engedélyhez 
lehet kötni.
A helybenhasználat olvasói tereiben, illetve ezekhez illeszkedően kell biztosítani 
a különböző dokumentumtípusok használatához szükséges eszközöket, így pl. 
mikrofllmleolvasókat, diavetítőket, magnetofonokat stb.
A dokumentumok helybenhasználatával és kölcsönzésével szerves egységben 
kell biztosítani a dokumentumok gyorsmásolatainak elkészítését.
A főiskola sajátos adottságai szerint a központi könyvtárban működő olvasó
termen kívül kollégiumban, intézetekben is biztosíthatók a helybenolvasás 
feltételei.
A költségesen és esetenként nehezen beszerezhető kézikönyvtári prézens anyag, 
valamint a szélesebb érdeklődésre számot tartó időszaki kiadványok elhelyezé
sénél a központi könyvtári olvasóteremnek kell elsőbbséget biztosítani.
A helybenolvasás feltételeinek biztosításánál az olvasók 10%-ának egyidejű 
elhelyezése és kiszolgálása a követelmény.

b) A könyvtár kölcsönzés formájában bocsátja beiratkozott olvasói rendelkezésére 
mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár erre kijelölt. Minden
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főiskolai könyvtárban törekedni kell arra, hogy a kölcsönözhető állomány jelen
tősebb részét szabadpolcon kínálja olvasóinak. Főiskolai könyvtáraink esetében 
kívánatos az állomány 20—50 százalékának szabadpolcos elhelyezése.
Ahol a könyvtár építészeti adottságai, az anyag elrendezése, és az állományvéde
lem szempontjai nem teszik lehetővé a szabadpolcos rendszer kialakítását, cél
szerű ennek egyik változatát, a szabadraktárt alkalmazni.

c) Könyvtárközi kölcsönzéssel kell a főiskolai könyvtárnak kielégíteni azokat 
a tanulmányi és kutatómunkához kapcsolódó olvasói igényeket, amelyeket a 
könyvtár saját állományából teljesíteni nem tud. A főiskolai könyvtárak könyv
tárközi kölcsönzési forgalmában ez idő szerint a kérések száma a jelentősebb,

h s néhány nagyobb jelentőségű és speciálisabb gyűjteménnyel rendelkező könyv
tárat nem számítva a jövőben is ez a tendencia fog érvényesülni. A könyvtárközi 
kölcsönzésben részt vevő könyvtáraknak fel kell készülni arra, hogy a kért doku
mentumokat nem eredetiben kapják meg. A méretazonos másolatok, vagy 
mikroformátumú dokumentumok fogadásának és használatának pénzügyi és 
technikai feltételeiről gondoskodni kell.

d) Reprográfiai szolgáltatások. A  könyvtárból nem kölcsönözhető dokumentumok 
rendelkezésre bocsátása érdekében minden könyvtárnak rendelkeznie kell gazda
ságosan üzemeltethető, s megfelelő minőségű másolatot produkáló gyorsmásoló 
berendezéssel. Ahol a gyorsmásolók és egyéb reprográfiai berendezések nem 
a könyvtár keretein belül üzemelnek, intézményesen biztosítani kell a gyors, 
akadálymentes könyvtári használatot.

Állományfeltárás, katalógusok

Az állomány akkor válik használhatóvá, ha kellő mértékben és mélységben feltárt, 
ha lehetővé válik megfelelően szerkesztett katalógusok segítségével a gyors, biztonságos, 
s minden dokumentumra kiterjedő visszakeresés.

Az állomány feltárásának alapkövetelményei:
— Megbízható áttekintést kell adni a teljes állományról, beleértve a központi 

könyvtáron kívül elhelyezett letéti anyagot is;
— Minimálisan két alapkatalógus építését kell megvalósítani (leíró betűrendes; 

tárgyszavas vagy ETO rendszerű szakkatalógus).
— A katalógusok tegyék lehetővé a többszempontú visszakeresést. A főiskolai 

könyvtárakban a visszakeresést leíró katalógusokban 2—4, szakkatalógusokban 
2—6 szempont alapján célszerű biztosítani.

A főiskolai könyvtárak fejlettségük szintjének megfelelően további katalógusokat 
építhetnek, amelyek részint a könyvtári munka zavartalanságát, részint pedig az egyes 
olvasói csoportok speciálisabb igényeinek kielégítését szolgálhatják. (így pl. külön szolgá
lati katalógusok, bizonyos dokumentumtípusokat, állományrészeket külön és mélyebben 
feltáró katalógusok stb.) A katalógusok számát, a feltárás formáját minden könyvtár saját 
lehetőségei, állományának méretei, összetétele, valamint olvasótábora igényei alapján 
maga határozza meg. Várhatóan — különösen a fejlettebb intézményeknél — a hagyomá
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nyos cédulakatalógusok mellett a közeli jövőben az állomány teljes, vagy meghatározott 
részére kiterjedő számítógépes nyilvántartás is lehetővé válik.

Szóbeli tájékoztatás, részvétel a képzésben

A főiskolai könyvtár szóbeli tájékoztatást nyújt olvasóinak, amely kiterjed a könyv
tár állományára, a könyvtár használatával kapcsolatos tudnivalókra, továbbá a gyűjtőkör
nek megfelelő szaktájékoztatásra a bibliográfiai adatközlés szintjéig. A könyvtár szerve
zett formában részt vesz a főiskola oktató munkájában, s ennek keretében könyvtárhasz
nálati és szakirodalmi forrásismereti oktatást nyújt a hallgatók számára.

Kiadványjellegű folyamatos tájékoztatás 
és eseti szolgáltatások

A könyvtár új beszerzéseiről rendszeresen, de legalább negyedévenként megfelelően 
szerkesztett gyarapodási jegyzéket állít össze. A folyamatosan beérkező időszaki kiadvá
nyok tartalmáról gyors, a használók igényeinek megfelelő kiállítású írásos tájékoztatást 
ad, amely lehet tartalomjegyzék-másolat, külföldi anyag esetében címfordítással, vagy az 
érintett felhasználóhoz, felhasználói csoporthoz szóló folyamatos témafigyelés. Külön 
szerepet kap ez a munka, ha az adott szakterületen ilyen központi szolgáltatás nincs, 
vagy ha ennek átfutási ideje a kívánatosnál hosszabb. Eseti szolgáltatásként — olvasói 
igényre — a gyűjtőkörbe eső szakterületeken irodalomkutatással is kívánatos segíteni 
a főiskolán folyó kutatómunkát.

Más könyvtárak szolgáltatásainak adaptálása, közvetítése

A főiskolai könyvtárak mindegyike számára teljesítendő követelmény, hogy a már 
meglévő, vagy folyamatosan kiépülő központi és egyéb tájékoztatási szolgáltatásokat 
átvegye s ezeket olvasóihoz közvetítse. Itt nem csupán a már meglévő, hanem a közeli 
jövőben kifejlesztendő központi és ágazati szolgáltatásokról van szó. A már eddig is 
használt, átvett szolgáltatások mellett számos főiskolai könyvtár bekapcsolódhat a szakte
rületén szervezett számítógépes SDI szolgáltatásokba, mint meghatározott témák 
előfizetője.

A z országos, regionális, illetve szakterületi együttműködésben 
jelentős szerepet betöltő főiskolai könyvtárak szolgáltatásai

Néhány főiskolai könyvtár már ma is, a jövőben várhatóan még inkább jelentős 
szerepet vállalhat a külső igények kielégítésében is. Erre alkalmassá teszi őket gyűjtemé
nyük nagysága, összetétele, a fenntartó intézmény szakmai kapcsolatrendszere, a szaktu
dományban, illetve a földrajzi környezetben betöltött szerepe, s nem utolsósorban 
a könyvtár személyzeti ellátottsága és felkészültsége.
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a) A kötelespéldányok regionális elosztási rendszerében szerepet vállaló könyvtárak 
— együttműködve a régió többi érdekelt könyvtárával — a gyűjteményükbe 
épülő kötelespéldányok révén hatékonyan vegyenek részt a regionális szakiro
dalmi ellátásban.

b) A jelentősebb, s a képzés, a kutatás speciális jellegéből eredően országosan is 
számontartott gyűjteménnyel rendelkező főiskolai könyvtárak aktívan vállalja
nak szerepet a szakterületi együttműködésben és az ezen alapuló tájékoztatási
ellátási munkában.

Mindazok a főiskolai könyvtárak, amelyek tevékenységükben túllépnek a szőkébb, 
intézményen belüli igények kielégítésében, szolgáltatásaik kialakításában, megszervezésé
ben az országos szolgáltatási rendszerekhez való ésszerű kapcsolódás lehetőségeiből indul
janak ki. Különös jelentősége van a koordinációs központokkal való együttműködés 
mellett a szakterületileg, illetve területileg illetékes egyetemi könyvtárakkal kiépítendő 
munkakapcsolatoknak.

Számításba veendő szolgáltatási formák

Folyamatos szolgáltatásként:
— manuális vagy számítógépes témafigyelés
— kurrens szakbibliográfiák
— gyorsindexek, indexkiadványok kiválasztott speciális témákban
— referáló kiadványok (többnyire együttműködésben másokkal)
— folyóiratok repertorizálása stb .
Eseti szolgáltatásként:
— kurrens szakbibliográfiák kumulációi
— irodalomkutatások, témabibliográfiák
— szemletanulmányok, témadokumentációs kiadványok
— igényekre keresés számítógépes adattárakban (ill. a keresés közvetítése) stb. 
E szolgáltatások létjogosultságának alapkritériuma abban fogalmazható meg, hogy

ne ismételjék meg a már meglévő, mások által előállított szolgáltatásokat — esetenként 
drágábban és alacsonyabb színvonalon —, hanem a felhasználók valós igényeit elégítsék 
ki. Természetesen a szolgáltatások mindegyikének olyan személyi és technikai (felszerelt- 
ségi) feltételei vannak, amelyekkel a főiskolai könyvtárak fejlesztésénél számolni kell.

Néhány kívánatos irányszám a szolgáltatásokkal kapcsolatban

— Olvasószolgálat (nyitvatartás)
kölcsönzés: min. napi 6 óra 
helybenolvasás : napi 10 óra (esti órákban is)

— Kért anyag kiszolgálása:
központi anyag esetében 1 órán belül 
tanszéki, intézeti anyag esetében 1 napon belül
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— az állomány feldolgozásának, karbantartásának, megőrzésének, megóvásának, 
restaurálásának előirányzatai, ebben a szükséges irodaszerek, szakmai fogyó
anyagok, gépek, eszközök beszerzésére, a köttetésre, tárolásra fordítandó 
összegek,

— az olvasószolgálat és a tájékoztató ellátáshoz szükséges előirányzatok, ebben 
a nyomtatványok, szakmai álló- és fogyóeszközök, gépek és egyéb felszerelések 
beszerzéséhez és működtetéséhez szükséges összegek,

— más könyvtárak, tájékoztatási intézmények szolgáltatásainak térítési díja,
— a könyvtári személyzet bére,
— a tájékoztatási és egyéb könyvtári kiadványok költségei.

Az állománygyarapítási összegek tervezésekor figyelembe kell venni a kiadványok 
számának emelkedését, az új ismerethordozók térhódítását és a dokumentumok árának 
folyamatos emelkedését. Mindezek alapján a beszerzési kereteket a helyi sajátosságok 
függvényében évi 10—20%-kal kell emelni.

Épület, berendezés, felszerelés

Elhelyezés

A főiskolai könyvtárak többsége — az elmúlt évek kedvező, de korántsem kielégítő 
változásai ellenére is — néhány kivételtől eltekintve korszerűtlen, szűkös elhelyezési 
viszonyok között, hiányos technikai felszereltséggel dolgozik. A kedvezőtlen helyzeten 
rekonstrukciókkal, a jelenlegi helyiségek bővítésével, új könyvtárak építésével lehet és 
kell javítani.

A főiskolai könyvtárak rekonstrukciójakor, új könyvtár építésekor az alábbi főbb 
normatívákat kell tekintetbe venni :

Az összkönyvtári térből 1 olvasóra jutó alapterület: 1,5—1,6 m2/fő
Olvasótermi férőhely: az olvasók 10 százalékának egyidejű elhelyezése
Az olvasóterem (termek) kívánatos mérete: 1 olvasóra 2,5 m2
Az állomány elhelyezése : szabadpolcos elhelyezés 100 kötet/m2

folyószámos elhelyezés 200—400 kötet/m2
tömör raktárnál max. 600 kötet/m2

A szolgáltatási terek tervezésénél a korszerű könyvtártechnika, a gépi berendezések 
helyigényét is figyelembe kell venni. A tájékoztatási és kölcsönzési tér helyigénye az 
olvasói és a raktári tér együttesének 4.5 százaléka.

A könyvtári személyzet elhelyezése:
— könyvtárosonként és szakmunkásonként 10 m2
— adminisztratív dolgozónként 5,5 m2
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Berendezés, felszerelés, gépi eszközök

Az olvasók kultúrált kiszolgálása, munkájuk elmélyültsége, kényelmes, esztétikus 
belső könyvtári térkialakítást és célszerű berendezést igényel. A berendezési tárgyaknak, 
bútorzatnak alkalmazkodnia kell a rendelkezésre álló tér adottságaihoz, a dokun.entumok 
tárolásának, áttekinthetőségének, s a könyvtárat használók, valamint a könyvtári dolgo
zók igényeihez.

A célnak megfelelő könyvtári szolgálatot csak fejlett könyvtártechnikával, gépesí
tettséggel lehet megszervezni. A gépi berendezések kiválasztásánál, beszerzésénél az anyagi 
lehetőségek mellett a hazai anyagellátás és karbantartás, javítás feltételeit is figyelembe 
kell venni.

A technikai felszerelés minimumai a következők:

— lehetőleg közvetlen telefonvonal és telex,
— zárt raktár esetén megfelelő szállítóeszközök, berendezések az olvasói terek és 

a raktár között,
— könyvtári célbútorok és -gépek, így pl. kardex szekrények, cédulasokszorosító, 

könyvtári célokat szolgáló írógépek, jelzetelő, feliratozó eszközök stb.,
— reprográfiai eszközök,
— audiovizuális eszközök (összehangolva az oktatástechnika és a nyelvi labor appa

rátusával),
— mikrofilmtechnikai eszközök (olvasókészülékek tekercses filmhez és mikro

filmlapokhoz, olvasó-nagyító készülék. Önálló mikrofilmlaboratórium üzemelte
tése főiskolai könyvtárakban csak kivételesen indokolt, célszerű más könyvtárak
kal kooperálva kialakítani.),

— könyvkötészeti berendezés, felszerelés (könyvtári vagy főiskolai üzemeltetésben, 
illetve más könyvtárakkal kooperációban).

Számítástechnikai eszközök, berendezések könyvtári célokra való felhasználása 
elsősorban ott vehető számításba, ahol a fenntartó intézmény önálló számítóközponttal 
vagy ehhez terminál csatlakozással rendelkezik. E feltételek birtokában az állomány, vagy 
bizonyos állományrészek, illetve a szakirodalmi információk számítógépes nyilvántartása, 
tárolása, visszakeresése megvalósítható. Nagyobb főiskolai könyvtárak közvetlen kapcso
lódása a már meglévő vagy a közeli jövőben létesítendő szakirodalmi információs adat
tárakhoz az országos és intézményi feltételek fejlődésének függvényében valósítható meg.

Az Irányelveket készítő munkabizottság tagjai voltak a már jelzett összeállítón 
kívül: Cholnoky Győző, Merkovszky Pál, Ottovay László, Takács József és 
Tóth Gyuláné.
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EGY DISSZERTÁCIÓ MARGÓJÁRA, AVAGY 
EGY HIVATKOZÁS VIZSGÁLAT TANULSÁGAI

F RE Y TAMÁSNÉ

A hivatkozásvizsgálatok száma az utóbbi 5—6 évben jelentősen megnövekedett 
hazánkban is. Ezek egy részét tudományszervezők végezték; de nem csekély a könyvtárak 
állományának használhatóságát és az olvasók szakirodalmi igényeit a hivatkozásokon 
keresztül vizsgáló tanulmányok száma sem.

Ezért e sorok szerzőjét — aki maga is több ilyen vizsgálatot végzett — talán az a vád 
érheti e cikk kapcsán, hogy a már ,Дerágott csontot” rágja tovább.

Vállalva e vádat, úgy vélem, mégis fontos felhívni a figyelmet V. F. Barker: Library 
support of higher degree theses: An investigation c. könyvtártudományi disszertációjá
ban alkalmazott hivatkozásvizsgálati módszerekre, és a szerző következtetéseire. Először 
is azért, mert módszere eltér a hazai hivatkozásvizsgálatoknál alkalmazottaktól; új szem
pontokat is beépít vizsgálatába. Másodszor; a szerző számunkra is égetően aktuális kérdé
sekre keresi a választ. Végül — és nem utolsósorban — úgy gondolom; ideje lenne a hazai 
és külföldi hivatkozásvizsgálatok egybehangzó megállapításait végre gyarapítási, tájékoz
tatási politikánkban gyakorlatilag érvényesíteni, tudomásul venni.

Ezek előrebocsátása után tekintsük át röviden Barker disszertációjának tárgyát, 
vizsgálati módszerét és következtetéseit.

A vizsgálat célja és tárgya

A vizsgálat célja az University Library Dundee (Skócia) könyvtári állományának 
és a vele szemben a kutatók részéről megnyilvánuló szakirodalmi igényeinek egybevetése 
volt. A vizsgálat azonban nem szorítkozott pusztán a helyi állomány potenciális használ
hatóságának megállapítására, hanem azt is kutatta, hogy a jelentkező, de helyben ki nem 
elégíthető szakirodalmi igényeket milyen mértékben kellett könyvtárközi kölcsönzés 
útján megszerezni, s ezt honnan szerezték be. A helyzetmegállapításra törekvő vizsgálatot 
teljes mértékben indokolja az a tény, hogy az 1960—70-es évek között az Egyesült Király
ságban átlagosan évi 10%-kal nőtt a posztgraduális képzés keretében tudományos fokoza
tot szerző szakemberek száma.1 Ezek ellátása elsőrenden és folyamatosan az egyetemi

♦BARKER, V. F.: Library support of higher degree theses: an investigation. Theses submitted for 
fellowship o f  the Library Association. 1975. 210 p.
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könyvtárakat terheli. Szakirodalmi igényeiket célratörőbben kielégítő szolgáltatáspoli
tikát kell a könyvtárosoknak kialakítani, melyet az egyetem is magasabb költségvetéssel 
honorál. Ennek hogyanjaira keresi a választ Barker vizsgálata.

Az University Library, Dundee állománya a vizsgálat időpontjában (1969—1970) 
270 ezer kötet volt, költségvetése az egyetem költségvetésének 4,2%-át tette ki, 
124 747 fontot. Nagyságrendjét tekintve a könyvtár az Egyesült Királyság médián nagy
ságrendű könyvtárai közé tartozik; költségvetése is a médián szinten mozog.

A vizsgálat tárgya 126 M.Sc. (Master of Science) és Ph.D. (Doctor of Philisophy) 
disszertáció, melyeket 1969-1971 között védtek meg. E disszertációk hivatkozásállo
mánya + a szerzők részére a jelöltség ideje alatt könyvtárközi kölcsönzés keretében bekért 
müvek, összesen 14 352 bibliográfiai egység képezte a tulajdonképpeni vizsgálat tárgyát.

A 126 disszertáció 10 szakterületet reprezentál az alábbi megoszlásban: építő
mérnöki 7, villamosmérnöki 9, gépészmérnöki 3, matematikai 30, kémiai 33, biológiai 3, 
fizikai 7, pszichológiai 2, biokémiai, orvosi 22 disszertáció.

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes szakterületek minta-anyaga nemcsak nagyság
rendileg tér el egymástól, hanem összetételében is; mivel vegyesen és igen eltérő mennyi
ségben szerepelnek a szakterületi mintákban az alacsonyabb fokozatú Ph.D. és a maga
sabb tudományos fokozatot jelentő M.Sc. disszertációk. Ez természetesen éppúgy 
torzíthat, mint a minták eltérő nagyságrendje. Barker ezzel tisztában van; véleménye 
szerint modellezési célokra azonban így is megfelelnek.

A vizsgálat módszertani előkészítése

A disszertációk irodalomjegyzékét lemásolták és azonosították a szerző, a szakterü
let és az elnyert fokozat szerint.

A hivatkozásokat szakterületi csoportosításban állították össze. Minden disszertáció 
irodalomjegyzékéhez hozzárendelték a doktorandus által — jelöltsége idején — könyvtár- 
közi kölcsönzésben kért művek bibliográfiai adatait is.

Ezt követőleg megvizsgálták, hogy a könyvtárközi kölcsönzésben kért művek adatai 
szerepelnek-e a disszertáció irodalomjegyzékében, s ha igen, milyen százalékban?

Elvégezték ezután az irodalomjegyzékek tételeinek behasonlítását az University 
Library, Dundee katalógusaiba megállapítván, hogy mi található meg a könyvtár 
állományában?

Ezután minden bibliográfiai tétel sorszámot kapott 1—14 352-ig, majd a tételeket 
a következő szempontok szerint osztályozták:

— hivatkozott mű megvan az ÜLD állományában, nem kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;

— hivatkozott mű megvan az ÜLD állományában, de kérték könyvtárközi kölcsön
zésben;

— hivatkozott mű nincs meg az ÜLD állományában, és nem kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;

— hivatkozott mű nincs meg az ÜLD állományában, és kérték könyvtárközi 
kölcsönzésben;
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— kérték könyvtárközi kölcsönzésben, de nem hivatkoztak rá.
Az előkészítési munkálatok befejezése után az összes bibliográfiai tételről egyeden

ként a következő információk álltak Barker rendelkezésére :
— a kiadvány típusa,
— a kiadvány nyelve,
— az ország neve, ahol a kiadvány megjelent,
— a kiadvány megjelenési időpontja,
— a kiadvány lelőhelye,
— hivatkoztak-e rá vagy sem,
— megvan-e az ÜLD állományában,
— kérték-e könyvtárközi kölcsönzésben,
— a kölcsönzés formája.

Az adatanyag feldolgozása

A teljes bibliográfiai adatanyag feldolgozásánál a következő szabályokat alkalmazta 
a szerző:

— ha egy monográfiára ugyanaz a disszertáció többször is hivatkozott, csak egyszer 
vette számba.

— ha egy folyóirat ugyanazon évfolyamán belül két különböző cikkre történt hivat
kozás, úgy külön-külön vette azokat számba,

— ha monográfiára, konferencia-anyagra hivatkoztak, és több kötetet jelzett 
a hivatkozás, akkor minden kötet külön-külön került beszámításra.

A 14 352 bibliográfiai tételnyi adatanyagot 80 columnás lyukkártyára vittek, majd 
ICL-ELLIOTT 4130 típusú számítógéppel dolgozták fel; Algol analízis program (neve 
GESUP) alapján. Készültek a 10 szakterület adatait összesítő táblázatok, és valamennyi 
szakterületről is külön-külön egységesen, a következő adatokat

1. d o k u m e n t u m t í p u s o k ; kötet, ill. darabszám szerint;
2. az egyes dokumentumtípusok felhasználásának arányát bemutató táblázat; 

az arányokat a legkisebb és legnagyobb előfordulási százalékkal érzékeltetve;
3. a felhasznált dokumentumok időbeli megoszlása 1871—1971-ig — 10 éves perió

dusokra bontva. Az egyes periódusokban az ott szereplő dokumentumok típusát 
is feltünteti a táblázat. Ez a maga nemében szinte egyedülálló a szakirodalom
ban; tanítani lehetne róla a kiadványtípusok kialakulásának történetét;

4. ugyancsak az időbeli megoszlást bemutató táblázat, melyen az egyes periódusok
ból származó anyag nagyságrendjét, előfordulási százalékát — a szerző a két szél
ső értékkel érzékelteti }

5 .  a felhasznált irodalom földrajzi (országonkénti) származását bemutató táblázat 
— melynek alapján a szerző kivetíti a vonatkozó szakterület irodalma szempont
jából legkisebb jelentőséggel, közepes fontossággal, ill. döntő jelentőséggel bíró 
országok nevét. Nagyon érdekes ennek kapcsán az az adat is, hogy az országok 
nyelve és az ott kiadott kiadványok nyelve korántsem fedi egymást. — Köztu
dott az angol nyelvű kiadványok számának növekedése — erre orientálják
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a kutatókat a nagy nemzetközi referáló lapok, de a nagy kiadók is;
6. a következő táblázat az országok és a felhasznált kiadványtípusok közötti kap

csolatot mutatja be. (A maga nemében ez is egyedülállónak mondható);
7. a felhasznált kiadványtípusok nyelvi megoszlását százalékosan, a két szélső érték 

feltüntetésével bemutató táblázat;
8. a dokumentumok időbeli és nyelvi megoszlásának kapcsolatát bemutató táblá

zat. Tudománytörténeti szempontból is igen érdekesek ezek, signifikánsan 
jelzik hogy az adott tudományterület „hivatalos” nyelve hogyan változott az 
időben. E mögött természetesen érzékelhető az is, hogy az adott szaktudomány 
mely országokban fejlődött ki, és a fejlődés során a tudományos „súlypontok” 
hogyan rendeződtek át földrajzilag;

9. az angol nyelvű anyag felhasználásának mértékét külön táblázat mutatja be. 
Egyértelműen bizonyította az angol nyelvterület gyakorlatilag önellátó;

10. a felhasznált szakirodalom megszerzésének módját és a hivatkozottság mértékét 
bemutató táblázat. Nagyon tanulságos, mert szakterületenként megállapítható, 
hogy milyen mértékű volt
— a hivatkozott tételek aránya
— a hivatkozott és az ÜLD állományában megtalálható tételek aránya
— a hivatkozott, és az ÜLD állományából hiányzó tételek aránya
— a könyvtárközi kölcsönzésben kért és hivatkozott tételek aránya
— a hivatkozott, de sem az ÜLD állományában nem szereplő, sem könyvtárközi 

kölcsönzésben nem kért tételek aránya
— a könyvtárközi kölcsönzésben kért, de nem hivatkozott tételek aránya;

11. a könyvtárközi kölcsönző szolgálat keretében igénybe vett könyvtártípusok 
száma és az általuk megküldött dokumentumok száma és típusa;

12. a British Library Lending Division (BLLD) által könyvtárközi kölcsönzésben 
szolgáltatott dokumentuma száma.

A vizsgálat fontosabb eredményei. Kérdések és problémák

Már az eddigekből is megállapítható, hogy Barker disszertációja olyan adatokat 
tartalmaz, ami kincsesbánya mind a könyvtárosoknak, mind a tudománytörténészeknek. 
Részletesebb ismertetésük meghaladja e cikk kereteit. Itt csak arra van módunk, hogy 
interpretáljuk azokat a szakmai kérdéseket és problémákat, melyeket a vizsgálat felszínre 
hozott. Ezek közül a legfontosabbak:

— A hivatkozáselemzés rámutatott a beszerzés szakterületi hiányosságaira, egyen
lőtlen voltára; a tradíció-elv érvényesülésére. Kérdés: hogyan lehet ezt korri
gálni?

— Milyen nagyságrendű állományra törekedjen egy egyetemi könyvtár? Milyen 
dokumentumtípusokat, milyen nyelven szerezzen be, milyen országokból? 
Egyáltalán milyen mértékben függ egy könyvtári állomány potenciális használ
hatósága a mennyiségtől, az állomány nagyságától?
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— Mennyiben célszerű más könyvtárakra és a könyvtárközi kölcsönző szolgálatra 
építeni az igények kielégítésében; különös tekintettel az egyre gyakoribb inter
diszciplináris kutatási témákra?

— A vizsgálat egyértelműen bizonyítja, hogy a kutatók alapvetően négy dokumen
tumtípusból „építkeznek” : folyóirat, monográfia, kongresszusi anyag, kutatási 
jelentés. Hogyan súlyozza a gyarapításpolitika e négy dokumentum beszerzését?

— A kutatók által felhasznált dokumentumok a védést megelőző 35 évből származ
nak. Milyen raktározási és megőrzési konzekvenciái vannak ennek?

— Meddig menjen el egy könyvtár a könyvtárközi kölcsönzési szolgálat terén; 
szűrje-e az igényeket, vagy válogatás nélkül szerezze be a kért műveket? A gazda
ságossági szempontok milyen mértékben korlátozhatják a szolgáltatásokat?

íme a problémacsokor; s talán most már nem kell bizonyítanunk, hogy Barker 
vérbeli „módszertanos” , és disszertációja égetően fontos kérdéseket vet fel.

Olvasóim joggal mondhatnák most, hogy a kérdésfelvetésig idehaza mi is eljutot
tunk — sőt legjobb belátásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten döntöttünk is e kér
désekben.

Minden igaz; azonban döntéseinkhez nincs olyan átfogó vizsgálati alapozó hátte
rünk, mint Barkernak. Ezért nem érdektelen számunkra, hogy a szerző milyen 
konzekvenciákat vont le a vizsgálat eredményeiből.

V. F. Barker javaslatai, a vizsgálat összegezése

A szerző megállapítja, hogy az egyetemi könyvtárak megőrző szerepe éppúgy 
tradíciónak számít, mint a könyvtárosi szerepkört az adminisztráló szerepkörrel, a könyv
tár fogalmát az állomány fogalmával azonosítani.

E szemlélet éppúgy jellemző az egyetemi oktatókra, mint az a tény, hogy nem 
a rendszer működésének „hogyan”-ja érdekli őket, hanem a szolgáltatások.

Hogyan lehet e szemléletet megváltoztatni? Mindenekelőtt jobb kapcsolatokkal és 
jobb szolgáltatással. Törekedni kell a személyes kapcsolat kiépítésére a könyvtárosok és 
az egyetemi oktató-kutató személyzet között, hogy kölcsönös bizalommal támaszkodhas
sanak egymásra;

— a könyvtáros a kutatók bizalmát akkor nyerheti el, ha mindent tud könyvtára 
állományáról és olvasóközönségéről — általában és egyénenként is. A szerző 
Vickery-re2 hivatkozik, akinek az a véleménye, hogy az olvasók igényeit az egyes 
emberek igényeinek tanulmányozása révén lehet megismerni;
a könyvtárosnak ismernie kell az egyetemi intézmények kutatási profilját is, 
hogy a beszerzési előterveket ezek ismeretében állítsa össze;

— a beszerzési előtervet egy egyetemi oktatókból álló team-nek lenne célszerű meg
vitatni; lehetőséget adva arra, hogy maguk is közreműködhessenek az állomány 
alakításában.

Mindezek előrebocsátása után a vizsgálat során felvetődött konkrét szakmai kérdé
sekben Barker a következőkben foglal állást:
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A jobb szolgáltatások érdekében

— A beszerzés szakterületi egyenlőtlenségeit az állomány rendszeres statisztikai 
elemzésével lehet ellensúlyozni. A korábbi beszerzési „tradíciókat” felül kell vizsgálni. 
A beszerzés vegye figyelembe a könyvtárközi kölcsönző-szolgálat tapasztalatait is; 
a gyakran kért kiadványokat olcsóbb beszerezni, mint újra és újra átkölcsönözni.

— A beszerzés munkájánál vegye figyelembe, hogy a vizsgálat egyértelműen bizo
nyította: a kutatók számára valamennyi szakterületen sorrendben a következő dokumen
tumtípusok a legfontosabbak: folyóiratok, monográfiák, kongresszusi kiadványok, 
kutatási jelentések.

A  folyóiratoknak (beleértve a referáló lapokat is) és monográfiáknak egyértel
műen előnyt kell biztosítani a beszerzésben. Ezen az általánosan követendő elven belül 
azonban figyelembe kell venni a vizsgálatban feltárt szakterületi sajátosságokat; pl. a 
matematikusok az átlagnál jóval több monográfiát használnak; az elméleti kutatásokat 
folytató kémikusok, fizikusok, sőt a mérnökök is nagymértékben igénylik a Nyugat- és 
Kelet-Európából, a Szovjetunióból, Skandináviából és Japánból származó folyóiratokat, 
monográfiákat is.

A kongresszusi kiadványok beszerzésének kérdésében nehéz állást foglalni — állapít
ja meg a szerző. Itt két alapelv közül lehet választani. Vagy olyan kiadványokat kell besze
rezni, amelyek egy kisebb használói rétegnél intenzív használatra számíthatnak, vagy 
olyan anyagokat, melyek az olvasók széles rétegét érintik.

A kutatási jelentések, szabadalmak és egyéb felhasznált dokumentumok tekinteté
ben a beszerzést célszerű az e célra szakosított országos gyűjteményekre „rátervezni” , 
Propagandájukról azonban egyetlen könyvtár sem mondhat le.

Barker megállapítja, hogy a jobb szolgáltatásokat nem az állomány kritikátlan növe
lése jelenti, hanem az ismert igényeknek megfelelő, tervszerűen fejlesztett, feltárt és 
könnyen használható gyűjtemény; gyors, pontos tájékoztató , kiegészítő szolgál
tatások. A jól képzett tájékoztatók alkalmazását „bölcs” befektetésnek tartja, akiknek 
munkája nagymértékben befolyásolhatja a könyvtár és az egyetem viszonyát.

Ugyancsak elősegítené a jobb kapcsolatok kialakulását és a könyvtár gazdaságosabb 
működését is — hangsúlyozza Barker — ha a vizsgálatból nyert tanulságok alapján — 
szabadpolcon lehetne elhelyezni a mindenkori utolsó 50 év anyagát, mely a kutatók 
szakirodalmi igényeit 90%-ban lefedezné. Egyértelmű az is, hogy az egyetemi könyvtárak
nak a dokumentumnak hosszabb távú megőrzésére kell berendezkedniök, mint más 
könyvtáraknak.

Végül nagyon tanulságos Barkernek a könyvtárközi kölcsönzési szolgálattal kapcso
latban kialakult álláspontja.

Véleménye az, hogy a szolgálat útján kell beszerezni a négy fő dokumentumtípuson 
kívül használt minden „egyéb” anyagot — de természetesen minden más, indokoltan 
igényelt művet is. A National Lending Library léte és szolgáltatási képessége jelentősen 
mentesíti az Egyesült Királyság-beli könyvtárakat olyan művek beszerzésétől, melyek 
használtsága előreláthatóan csekély lesz. Irigylésreméltó eredménye volt a vizsgálatnak 
egy fontos tény megállapítása: a National Lending Library a könyvtárközi kölcsönzésben
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kért műveket átlagosan 83%-ban tudta megküldeni; de voltak olyan szakterületi igények 
is, melyek 100%-ban nyertek kielégítést a NLL állományából.

E lehetőségekkel a disszertálók jelentős mértékben éltek — esetenként — Barker 
véleménye szerint — visszaéltek, hisz a behozatott anyagra nem hivatkoztak disszertá
cióikban. Ezek a könyvtárközi kölcsönzések nagyon drágák — állapítja meg. Javasolja, 
hogy a tájékoztatószolgálat segítse a kutatókat a referáló lapok használatában, amelyek 
alapján eldönthető: valóban szüksége van-e a kutatónak a kért művekre.

Infláció van, a pénzügyi források takarékosabb felhasználására kell törekedni min
den téren. Létkérdés ezért az együttműködés kutatók és könyvtárak között — könyvtárak 
és könyvtárak között éppúgy, mint a nagy, országos központi katalógusok információs 
szintentartása — írja Barker.

Megjegyzések Barker vizsgálataihoz

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában 1974-ben indult egy hivat
kozásvizsgálati program, melynek során 30 villamosmérnöki, 27 vegyészmérnöki, 25 épí
tészmérnöki, 30 építőmérnöki, összesen 112 műszaki doktori disszertáció hivatkozásait 
elemeztük dokumentumtípusok, a nyelvi megoszlás és időbeli megoszlásuk tekintetében.3 
A 112 műszaki doktori disszertáció összesen 5634 hivatkozást tartalmazott. Készült 
olyan tanulmány is, amely csak a villamosmérnökök kandidátusi, ill. akadémiai doktori 
értekezéseik hivatkozásait vizsgálta.4 Ebből kiderült, hogy a magasabb tudományos foko
zat elnyeréséért készített értekezések a műszaki doktori értekezésekben általában talál
ható hivatkozások kétszeresét tartalmazzák (43,3:87).

Barker minta-választásában tehát nemcsak a szakterületi minták eltérő nagyságrend
je kérdőjelezhető meg, hanem az a gyakorlata is, hogy a szakterületi mintákban vegyesen 
szerepelteti a különböző tudományos fokozatú disszertációkat — s ez — véleményünk 
szerint — erősen torzíthatja a végeredményt.

Ugyanis nehezen magyarázható mással, hogy a 112 magyar műszaki doktori disszer
táció hivatkozásállományának tételszáma még a felét sem éri el a skóciai egyetemen meg
védett 126 disszertáció több mint 14 000-es tételszámának. Ilyen durva nagyságrendi 
eltéréseket nem okozhat az sem, hogy Garfield5 szerint a kelet-európaiak cikkeiben, 
tudományos műveiben szereplő hivatkozások átlagszáma alacsonyabb a nyugat-euró
paiakénál, de az sem, hogy hazánkban talán kisebb a felhasználható szakirodalmi források 
választéka, mint gazdagabb országokban.

Eltérnek a mi vizsgálataink Barkerétól abban is, hogy nem vizsgáltuk a disszertálók- 
nak a könyvtárközi kölcsönző szolgálatunkban jelentkező kéréseit, és azt sem kutattuk, 
hogy a hálózatunkban fel nem lelhető müvek vajon milyen százalékban találhatók meg 
az országban.

Nagy figyelmet fordítottunk viszont a hivatkozások bibliográfiai pontosságára 
— a visszakereshetőség követelményeinek érvényesülésére — amit viszont Barker 
mellőzött.

Mindezen eltérések ellenére vannak egybehangzó vizsgálati eredményeink is. Azonos 
megállapításra jutottunk abban, hogy a kutatók szakirodalmi építkezésében sorrendben
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a folyóirat, a monográfia, a kongresszusi kiadványok és a kutatási jelentések a legfonto
sabb dokumentumtípusok.

Azonos eredményt mutat a felhasznált dokumentumok nyelvi és időbeli megoszlása 
szakterületenként is (villamos — építő — vegyészmérnökök).

A közös, egymást erősítő eredmények konzekvenciáit célszerű lenne a hazai műsza
ki könyvtárügy területén a gyakorlati könyvtári munkában alkalmazni.

Nincs ugyan National Lending Library-nk, de van országos központi katalógusunk 
a hazánkban megtalálható külföldi folyóiratokról és könyvekről. Készül a műszaki folyó
iratok központi katalógusa is. Ez azonban önmagában nem elég a duplum beszerzések 
csökkentéséhez, a féleségek növeléséhez. Ehhez jól működő, állandóan megújuló gyors
másoló géppark is kell. Mind ez ideig nem tudtuk emiatt kihasználni a központi szolgál
tatásokban rejlő lehetőségeinket; akadályozzák ezt az intézményi érdekek is.

Nem valószínű pedig, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a szakiro
dalmi ellátás szintjét országosan tartani tudjuk, ha a másolástechnikai eszközök beszer
zése olyan nehézkes, mint jelenleg. Úgy tűnik Pénzügyminisztériumunk könnyebben 
szemet huny a duplum-beszerzésekre fordított nem csekély pénzösszegekre, mintsem 
szorgalmazná legalább egy nagykapacitású központi másolóiroda létrehozását.

Nagykönyvtáraink épületei nem alkalmasak arra, hogy megfelelően tárolhassuk, 
hatékonyan forgalmazhassuk a drága pénzen beszerzett műveket. Ugyanilyen rossz hely
zetben vannak a szabadalmakat, szabványokat gyűjtő intézmények is, amelyek közremű
ködése nélkül a műszaki kutatók szakirodalmi ellátása nem képzelhető el.

Azt szoktuk mondani, hogy a VI. ötéves terv a minőség terve, amelyben a rejtett 
tartalékok feltárását a gazdaságossági szemlélet meghonosítását tűztük ki célul. Vajon 
mikor jön el az az idő hazánkban, amikor a jobb könyvtári szolgáltatásokat egy kormány- 
szinten átgondolt pénzügypolitikára alapozhatjuk, s úgy „takarékoskodhatunk”, mint 
a nálunk jóval gazdagabb országok teszik.
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Az alábbi írás nem tanulmányigényű, a szerző egy olyan gondolatot vet fel, 
amellyel úgy hisszük érdemes foglalkozni. A cikk megírásának és közreadásá
nak célja, hogy sarkallja az illetékeseket a kérdés tartalmi és műszaki 
kidolgozására.

A VIDEOTEX RENDSZER FELHASZNÁLÁSA 
A SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓTERJESZTÉSBEN

TÓTH DEZSŐ

A Könyvtári Figyelő többször foglalkozott már a korszerű információterjesztés 
problémakörével. E folyóiatban jelent meg a mágnesszalagos, számítógépes adattárra 
alapozott pedagógiai információterjesztésről szóló írás is,1 a hazai pedagógiai információ- 
terjesztés időszerű feladatairól írott cikk szomszédságában.2 Mivel a pedagógiai informá
ciós rendszer korszerűsítése nem valósult még, így a téma még napjainkban is aktuális, 
sőt az információ jelentőségének növekedésével egyre inkább az. A pedagógiai innováció 
nemcsak a tudományban, de a gyakorlati tevékenységben is jelentős szerepet játszik, 
hiszen a pedagógia hatékonysága közvetlenül is befolyásolja a termelés mennyiségét és 
minőségét. A kultúrát napjainkban nemcsak fogyasztási szolgáltatásként, hanem beruhá
zó iparágként is figyelembe kell venni. A kultúra egyre inkább termelőerővé válik s ezért 
nem mindegy, hogy a munkába álló nemzedékek milyen műveltséggel kapcsolódnak be 
a termelésbe, és ezt a szintet mennyi idő alatt sajátították el. A korszerű pedagógiai 
információ gyors terjesztésének megszervezése tehát napjaink megvalósítandó feladatai 
közé tartozik. Tudom, hogy a pedagógiai információterjesztés összefügg a társadalomtu
dományi, sőt az egész hazai számítógépes tájékoztatás kérdéseivel. Az utóbbi években 
mintha előbbre haladt volna ez a kérdés, de megnyugtató módon és véglegesen nem 
rendeződött. A megoldatlan — vagy legalábbis a gyakorló könyvtárosok számára megol
datlannak látszó — kérdések motiváltak a következő oldalakon leírt gondolatok közlésére.

Úgy hiszem, abban mindenki egyetért, hogy a megnövekedett információ tárolására 
és visszakeresésére a manuális módszerek már nem alkalmasak. Az is egyértelmű, hogy 
a pedagógiai információterjesztést a primér dokumentumokat gyűjtő könyvtári hálózatra 
vagy hálózatokra kell építeni. Az is természetes, hogy most már elodázhatatlan a számító
gépre alapozott, a többi tudomány tájékoztatását végző hálózatokkal kompatibilis peda
gógiai információs rendszer megvalósítása. De amióta nálunk — 10—15 éve — felmerült 
a számítástechnika alkalmazása az információterjesztésben, a technika előrehaladt, és ma 
már más módszerekkel, egyszerűbb, olcsóbb tájékoztatást is meg lehet valósítani. Sőt, 
sok országban már évekkel ezelőtt meg is valósították. Ha azt akarjuk, hogy ne kerüljünk
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újra lépéshátrányba, cselekedni kell. E cselekedetre buzdít és tesz javaslatot — legalábbis 
kiindulási pontnak tekinthető javaslatot — ez a rövid eszmefuttatás.

A videotex—teletext rendszerekről

A  v id e o t e x — teletext információterjesztés a televízióhálózat műsorsugárzásával 
valósítható meg. A  hírlapok, folyóiratok, sőt a televízió is hírt adott már erről az informá
ciós lehetőségről, mégis azok számára akik most ismerkednek az említett rendszerrel, 
néhány mondatot a működéséről.

Leegyszerűsítve, a rendszer 3 alrendszerből áll. Az első, az adatbázis-központ, ahol 
az információkat tárolják, a második az ún. végberendezések rendszere, amely nem más, 
mint a lakásokban található, dekóderrel felszerelt televíziókészülék, a harmadik az infor
mációbeviteli végberendezés, vagyis olyan készülékek sora, melyekkel a teletext oldalak 
megszerkeszthetők és a műsort sugárzó adóra áttehetők.

Az információk lehetnek írásjelek, írásos szövegek vagy ábrák, grafikus szimbólu
mok, képek. A teletext oldalak 24x40 karaktert, összesen 960 karakterhelyet tartalmaz
nak. Ma már a világ több nyelvének betűkészlete és számos jel áll a szerkesztők rendelke
zésére. A megszerkesztett információt a televíziós műsorszórás keretében a műsorváltás 
ideje alatt kihasználatlanul maradt időszakban sugározzák. A teletext vagy videotex 
rendszerben az információterjesztés egyirányú, a televízió terminálján a beépített adapter 
bekapcsolása után azok az információk jelennek meg, amelyeket a központi adatbankból 
sugároznak. Több országban működik már az ún. kétirányú rendszer is, a VIEWDATA, 
ahol a postai telefonvonalak segítségével a „vevő” , a néző választhat az adatbankban 
lévő oldalakból.

A világ első teletext szolgálata PRESTEL néven Angliában indult és 1979 szeptem
bere óta rendszeresen működik. Azóta kidolgozták a javított változatát, kibővült a karak
terkészlet, megoldották a színes képek sugárzását stb. Japánban a CAPTAIN-rendszer 
ugyancsak 1979-ben kezdte meg működését, akkor 1000 előfizetővel, akik a bekapcsolt 
telefonvonalak segítségével juthatnak hozzá a kívánt információhoz. Európa sok államá
ban már túljutottak a kísérleti szakaszon és rendszeres információszolgáltatás folyik 
teletext vagy viewdata rendszerben.

A hazai kísérletek is biztatóak. A Magyar Posta, a Magyar Televízió, a Magyar 
Távirati Iroda, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Országos Oktatástechnikai Központ 
dolgozik a rendszer kialakításán, a televíziógyártó cégek pl. a Videoton, kifejlesztette 
a prototípusát annak a színes televíziónak, amelyben már benne van az a dekóder 
(beépített áramköri kiegészítés), amely a vételt lehetővé teszi; Elkészült a nyomógombos 
távválasztó is. A műszaki feltételek adottak. Az említett készülékből, addig is amíg 
tömeggyártásra nem kerül sor, a kísérleti szakaszban részvevőknek a gyár hajlandó legyár
tani a készüléket. A teletext rendszer bármilyen információ terjesztésére alkalmas, nyilván 
kitűnően fel lehet használni pl. a postai hírszolgáltatásban, az MTI hálózatában a hírek, 
az iparban az innovációk terjesztésére, a kereskedelmi jellegű tájékoztatásra, stb. De 
ugyanúgy használható könyvtári információterjesztésre is. Ezt figyelembe véve készült
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az alábbi javaslat, a napjainkig megoldatlan pedagógiai információterjesztés megoldására. 
(A teletext, videotex a későbbiekben természetesen általánossá válhat és kiterjeszthető az 
egész hazai könyvtári információs rendszerre. A rendszer kapcsolódhat a számítógépes 
adatbankokra, sőt hálózatokra, de megoldható a nemzetközi információs hálózatokhoz 
való kapcsolódás is.) Felhívjuk olvasóink figyelmét az e számunkban megjelent Elektroni
kus elektrikus könyvtár c. írásra, amely a témához kapcsolódik.

Pedagógiai információterjesztés videotex rendszerrel

A pedagógiai információ — egyszerűsítve a fogalmat — tartalmazza a pedagógiának, 
mint tudományágnak az elméleti, gyakorlati ismeretanyagát. Ez az ismeretanyag nagyon 
sok részterületből áll össze, s mielőtt az információterjesztésről szólnék szükségesnek 
tartom definiálni mit értek alatta. A pedagógiai információ tartalmazza: — az irányítási, 
— az igazgatási, — a gazdasági, és — a szakmai területek működéséhez szükséges ismerete
ket, illetve az ezeket tartalmazó dokumentumokat. Ez a meghatározás tágabb területeket 
ölel fel, mint amit a kialakítandó rendszer az első időszakban elláthat. Ezért, az a javasla
tom, hogy az indulási — nevezzük kísérleti — szakaszban, egy szűkebb területet próbál
junk befogni. S ez az ún. szakmai információ, ebből is kiemelve a pedagógiai innovációt, 
amit a következőkkel lehetne meghatározni : pedagógiai innováció mindaz, ami új tudomá
nyos ismeretet tartalmaz (elméleti, gyakorlati, módszertani) s ennél fogva előreviheti 
a pedagógia megújulási, fejlődési folyamatát, vagyis információt kell adni mindarról a 
dokumentumról amelynek tartalma a felhasználás során segítheti a pedagógia haté
konyságát.

Nem kívánok részletesen foglalkozni az innováció összetevőivel, amit a szakiroda- 
lom általában tárgyi és eljárási részekre bont.3 A pedagógiában az innovációt a „pozitív 
és haladó jellegű újdonságot”4 vagyis az elméletet valamilyen dokumentum tartalmazza. 
Nem teljeskörűen, inkább csak jelzésszerűen a következő „innovációt” tartalmazó doku
mentumokat sorolom fel, fontossági sorrendben:

— kutatási jelentések,
— útibeszámolók,
— konferenciák anyaga,
— doktori, kandidátusi disszertációk,
— külföldi folyóiratok,
— külföldi anyagok fordításai,
— magyar folyóiratok,
— magyar nyelvű könyvek,
— idegen nyelvű könyvek,
— audiovizuális dokumentumok.
A felsorolás sorrendjét elsősorban a dokumentumok „átfutási” ideje határozta 

meg, de ez a sorrend természetesen a „tartalom” alapján változhat. Például a könyvek 
átfutási ideje a leglassúbb, de újdonság szempontjából tartalmasabb lehet a gyakorló
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pedagógusok számára, mint pl. a kutatási jelentés. Tehát nemcsak a tartalom, hanem a fel
használó szempontja is meghatározó lehet a sorrendben.

Ha az innovációs dokumentumokról szóló információk terjesztését akarjuk az első 
lépésben megoldani, akkor is csak fokozatosan lehet előre jutni. A felhasználók, a „foga
dók” körét a kísérleti szakaszban elsősorban — a kutatók, — a taneszközfejlesztők (tan- 
könyvírók, az eszközfejlesztők), — a képzőintézmények oktatóinak személyében 
gondolom behatárolni. De ez nem zárja ki, hogy az új iránt érdeklődő gyakorló pedagógu
sok érdeklődésére és igényére ne számítsunk.

Az „egyéni fogadók” az „intézményi fogadók” közvetítésével juthatnának az infor
mációkhoz. Ezek:

— Országos pedagógiai kutatóhelyek és szakköny vtá; ik,
pl. OPKM, OPI, OKI, OOK, OSZK, MTA stb. 10 intézmény

— egyetemek központi könyvtárai 20 intézmény
— tanárképző és tanítóképző főiskolák könyvtárai 40 intézmény

megyei könyvtárak 20 intézmény
— megyei pedagógiai intézetek könyvtárai 20 intézmény 

A felsorolt intézmények száma mintegy 100—110 körül van. Ezeket kell fogadóképessé 
tenni, vagyis felszerelni egy dekóderrel és távirányítóval felszerelt televízióval. A központi 
műsorszórás útján közvetített információs anyagot az említett könyvtárakban „veszik” , 
valamilyen módszerrel rögzítik, rendezik és a kialakult hagyományos módszerekkel 
(bibliográfia, újdonságjegyzék stb.) eljuttatják a potenciális felhasználókhoz. Ugyanakkor 
az egyes intézményekben is szükséges archiválni az anyagot, erre a célra amíg korszerű 
eszközök (videoszalag, videolemez, számítógép stb.) nem állnak rendelkezésre, a cédula- 
katalógus is megfelel. Az így sugárzott információból minden könyvtár kiválogatja hogy 
mit őriz meg a saját „adatbankjában” , hiszen a későbbiek során úgy kell kiépíteni a köz
ponti adatbankot, hogy az ott tárolt információk bármikor lehívhatók legyenek. Az egyes 
intézményeken belüli vagy a külső felhasználók részére az információ eljuttatását minden 
könyvtárnak külön-külön kell megszerveznie. Erre legjobb módszer a témafigyelő szolgá
lat, mert így válogatott és viszonylag „zörejmentes” információt kaphatnak az olvasók, 
kutatók. Ugyancsak a fogadó könyvtáraknak kell gondoskodniuk arról, hogy a felkeltett 
érdeklődést kielégítsék, vagyis a primer dokumentumot beszerezzék.

Az információs adatbank, az „adó” oldal kiépítése

A videotex-rendszer egyik részeleme a központi adatbank, ill. annak kiépítése. 
Az adatok tárolása, — mivel az információs szolgáltatás jövőjéről van szó, — számítógépes 
formában oldható meg. E gépi háttér biztosítása nálunk is megvalósítható, akár már 
működő számítógéppel rendelkező intézményben (pl. MTA Könyvtár, SZÁMOK stb.) 
vagy új gép beállításával az OPKM-beri.

Szervezési kérdésekkel függ össze viszont az információk összegyűjtése. Ezt 
a munkát az OPKM-nek kell vállalnia, bevonva mindazokat az intézményeket, melyek 
„vevő”-ként is szóbajöhetnek. Az egyes intézmények meghatározott időszakonként,
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vagy a dokumentum beérkezése után azonnal, beküldenék a központba a dokumentum
leírásokat. A feldolgozás az érvényes új szabványok szerint történhet, amit ki kell egészí
teni néhány soros tartalmi ismertetéssel és a lelőhely feltüntetésével. A magyar könyvek 
adatlapját az OPKM-ben kellene elkészíteni, mivel a kötelespéldány szolgáltatás útján 
a könyvtár minden pedagógiai dokumentumot megkap. A külföldről beszerzett idegen 
nyelvű könyveket minden partner jelenti, (esetleg a központi katalógus clearing szolgál
tatását is be lehetne kapcsolni) ugyancsak feldolgozza az idegen nyelvű folyóirat állomá
nyát, valamint a kéziratos anyagait is. Az audiovizuális dokumentumokról elsősorban az 
OOK nyújt tájékoztatást. Az információs dokumentumok teletext oldalra történő feldol
gozása céljából el kell készíteni az adatlapot (beviteli bizonylat) amelyre a bibliográfiai 
és szakrendi adatok kerülnek, és így kerülhetnek sugárzásra, illetve a központi adatbank
ban történő tárolásra. A begyűjtött információs adatok gépi szerkesztése az OOK jelenlegi 
gépparkjával megoldható és az itt elkészített oldalak valamilyen hordozón rögzítve (video
szalag, lemez stb.) kerülhetnek fel a televízióba sugárzásra. Egy teletext oldalra az adatok 
és az annotációk terjedelmétől függően 4 —8 cím helyezhető el. A jelenlegi műszaki adott
ságok kb. 200 oldal folyamatos sugárzását biztosítják.

A televízió bármelyik csatornája felhasználható a sugárzásra^ de az időpontot előre 
rögzíteni és arról a televíziós készülékkel rendelkező „vevő”-ket értesíteni kell. Az infor
mációs adatok mennyiségétől függően lehet meghatározni az adás időmennyiségét, (heti 
1—2 alkalommal, 4 —6 óra stb.) de be kell iktatni ismétléseket is, hiszen bármikor, bárhol 
előfordulhat, hogy valamilyen külső ok miatt a sugárzott adást nem tudják fogni és 
rögzíteni. Az elkészült oldalakat a központi adatbankban archiválni kell, és megoldani 
a visszakeresést is. Ennek előfeltétele a pedagógiai tezaurusz kidolgozása. Ha készen van 
a tezaurusz vagy más tárgyszókészlet, a teletext oldalakat ehhez kapcsolódva lehet meg
szerkeszteni. A többoldalú visszakeresés céljából a különböző dokumentumok külön 
oldalakra történő szerkesztése is elképzelhető. Az ilyen szerkesztés a „vevő”-ket is segít
heti, mert pl. aki a legfrissebb külföldi folyóiratok cikkeit keresi, csak ezeket az oldalakat 
rögzíti az adás során, illetve interaktív kapcsolat létesítése esetén ezeket hívja le az adat
bankból. Ezzel a módszerrel külön könyvek — bibliográfiai kötetek — szerkeszthetők 
egy-egy témából. Később a számítógépes tárolás megvalósítása után a sornyomtató segít
ségével gyorsan és könnyen lehet tematikus bibliográfiákat előállítani.

A videotex további felhasználása

A kísérleti szakaszra a pedagógiai információ egyik részterületének terjesztésére 
tettünk javaslatot, de természetes, hogy a későbbiekben a tudományág teljes információ
szolgáltatását meg kell oldani. A tapasztalatok felhasználásával bővíthető az információk 
területe és mélysége. Ha a dekóderrel felszerelt televíziókészülékek sorozatgyártása meg
indul, újabb intézmények (városi, járási könyvtárak, középiskolák, általános iskolák) 
kapcsolódhatnak be a „vevők” körébe.
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A pedagógiai információterjesztés teljessé tétele után, vagy vele párhuzamosan 
kiterjeszthető az információterjesztésnek ez a módja más területekre is. Csak néhány 
„ötlet” a bővítésre:

— Az MNB időszaki kiadványok repertóriuma által feltárt folyóiratcikkek bibliog
ráfiai adatainak sugárzása. (Természetesen kibővítve a figyelt folyóiratok listá
jával.)

— A könyvtárak által készített bibliográfiákról információ vagy maguknak a bib
liográfiáknak a közlése.

— Az egyes könyvtárakba bekerült külföldi könyvekről tájékoztatás.
— A Könyvtárellátó újdonságai.
— Könyvtári felszerelések, bútorok, legújabb termékeiről információk stb., stb. 
A dekóderrel felszerelt televíziókészülékek elterjedésével közvetlenül a tanításban

felhasználható médiumok sugárzása is megoldható. (Képek, ábrák, képletek, diafilmek, 
filmek, transzparensek stb.). A teletext, videotex rendszernek szinte korlátlan lehető
ségei vannak az oktatás, a közművelődés segítésében. A Magyar Televízió akkor töltheti 
be igazán funkcióját, segítheti a magyar közoktatást, közművelődést ha vállalja ezt 
a szerepet.

IRODALOM

1. EGYHÁZY Tiborné -  KOVÁTS Zoltán: Tájékoztató az ERICTAPES adattárra alapozott gépi 
információkereső rendszerről. = Könyvtári Figyelő. 1978/3. sz. 239—246.p.

2. ARATÓ Ferenc: A pedagógiai információs rendszer időszerű feladatai. = Könyvtári Figyelő. 
1978/3. sz. 228-238-p .

3. PERLAKI, Ivan: Innováció és szervezés. Bp. 1981. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 209 p.
4. Ua. 9.p.

NAPI 10 DOLLÁRT (vagy egész évre 100 dollárt) kell fizetnie a denveri Városi Könyv
tárban a számítógépes tájékoztató szolgáltatások használatáért mindenkinek, aki nem 
helybeli lakos. Az intézkedés ellen sokan tiltakoznak a tájékoztatás szabadsága nevében 
— a könyvtárnak viszont évi 1,2 millió dollár költségvetési hiányra kell fedezetet találnia.

(Advanced Technology — Libraries, 1982. feb.)
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Az MKE Társadalomtudományi Szekciója 1982, március 3-án összejövetelt 
tartott a pályakezdés problémáiról. A beszélgetést, illetve az ott elhangzott 
előadásokat egy vizsgálódás előzte meg, amelyet hét társadalomtudományi 
intézményben (FSZEK, KSH, Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára, 
MTA Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár,„OSZK, KMK) HEGEDŰS PÉTER, 
SZÁLKÁI ISTVÂNNË és ÉKES ILDIKÓ, a Közgazdaságtudományi Egyetem 
Központi Könyvtárának fiatal munkatársai -végeztek. A felmérés nem minta
vétellel, nem tudományos módszerekkel történt, elsősorban beszélgetésekre 
épült. Ennek ellenére úgy ítéltetett, hogy a kialakított helyzetkép általánosít
ható, érdemes rájuk figyelni. Ezért közöljük (rövidítve) a vizsgálódás eredmé
nyét összefoglaló három írást.

DIPLOMÁS FIATALOK PÁLYAKEZDÉSI PROBLÉMÁI 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAKBAN

Beilleszkedés a könyvtárak tudományos tevékenységébe, fejlődési lehetőségek

Az ezirányú vizsgálódás három területre terjedt ki:
— tudományos dolgozatok, doktori értekezések írására való ösztönzés, tudományos 

fokozatok megszerzésének előkészítése, ezen belül az adott intézmény „szervezett” 
ösztönző Ш. „katalizátor” szerepe;

— belföldi és külföldi konferenciákon való részvétel, tudományos célú ösztöndíjak;
— publikációk, publikációs lehetőségek, a rendszeresen publikáló fiatalok aránya.
Az említett három területet hét tényező szerint elemeztük részletesebben : tudomá

nyos tevékenységre való „szervezett” ösztönzés (doktori értekezés megírására való bízta
tás); belföldi és külföldi utazások; alkotói szabadság; publikációk; a fiatal diplomások, 
fejlesztési javaslatok űn. intézeti vitája; célprémiumos rendszer (mint a tudományos 
fejlesztési tevékenységbe való bekapcsolás egyik módszere).

Általános tapasztalatok

A tudományos tevékenységbe való bekapcsolódás témája rendkívül kiterjedt mind 
az intézmények, mind a fiatal diplomások szempontjából. Tulajdonképpen vitatott, hogy 
mi tekinthető a tudományos beilleszkedés mércéjének. így pl. a publikációk száma nem 
feltétlenül mutatja a beilleszkedés mértékét, ugyanakkor tendenciáját tekintve mégiscsak 
valószínűsíthető, hogy a sokat publikálok aktívabban vesznek részt az intézmények tudo
mányos tevékenységében. Véleményünk szerint a kiválasztott három terület ugyanannak 
a kérdéskörnek különböző aspektusait jelenti. (Közismert pl. hogy az ösztöndíjas tanul
mányutak során nyert tapasztalatok alapján „könnyebb” publikálni, s ugyanakkor a sokat 
publikálok ösztöndíjszerzési lehetőségei kedvezőbbek.)
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Az összképet zavarhatja az, hogy a vizsgált intézmények szinte összehasonlítha
tatlanok szakterület, létszám, munkaerő-összetétel és sok más tényező tekintetében. 
(Nyilvánvaló hogy a tudományos beilleszkedés terén is másképpen áll a helyzet egy 
könyvtári kutatóintézet jellegű intézménynél, mint egy országos nagy könyvtárnál.) Az 
átlag mindig torzít, azonban egyes általános jellemzők kimutatására is alkalmas.

A beszélgetéseket főként a könyvtárak vezető munkatársaival, vagy azok által kije
lölt dolgozókkal folytattuk. Válaszaik alapján a kép nyilván nem lehet teljes, hiszen óha
tatlanul is csak a kérdés egyik oldalát lehet ily módon megvilágítani. (Természetesen 
figyelembe vettük az elemzésnél a könyvtári munka során szerzett személyes tapasztala
tainkat is, ezek azonban egy átfogó vizsgálathoz meglehetősen esetlegesek.)

Az előbbiekhez kapcsolódik az a körülmény is, hogy ahány vezetővel találkoztunk, 
tulajdonképpen annyi vezetési stílussal ismerkedhettünk meg. Ennek megfelelően megle
hetősen eltérő volt a kérdésekre adott válaszok jellege is. Példaként legyen szabad megem
líteni pl. a publikációkkal kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok néhány típusát:

— „aki fiatal, az még nem rendelkezik kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel ahhoz, 
hogy komolyabb publikáció kerüljön ki a keze alól”;

— „ha valakinek publikációs gondja van, miért nem fordul hozzám”;
— „nálunk egyes szakterületeken »muszáj’ publikálni, a publikációs tevékenység 

szinte a munka része” stb.

Részletesebb eredmények

A felmérés során készült táblázatok az alábbiak szerint értékelhetők.
Szervezett ösztönzés: a hét intézmény közül igazán csak egy helyen létezik, négy 

helyen „buzdítják” a fiatalokat szakdolgozatok írására, vagy tudományos fokozatok 
elnyerésére, két helyen „nem gátolják” az ebbéli tevékenységet. (Itt kell megemlíteni az 
egyik intézménynél tapasztalt érdekes megoldást, amely ún. pályatervek elkészítése-elké- 
szíttetése és annak megbeszélése útján segíti a fiatalokat saját tudományos fejlődésük 
körvonalazásában.)

Az utazásoknál különbséget kell tenni a belföldi és a külföldi utak tekintetében. 
Az előbbiek esetében a fiatalok számára többnyire nem kijelöléses alapon folyik a rész
vétel. Önkéntes jelentkezés alapján természetesen a fiatalok is részt vehetnek hazai 
konferenciákon, többnyire költségtérítés mellett. Az utóbbiaknál a fiatalok részvétele 
általában 50%-os, a 35 év alatti diplomások főként a kétoldalú intézményi kapcsolatok 
ápolásában, s tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. [Az utazásokkal kapcsolatban 
kell megemlíteni az általunk „nagyágyú-effektusnak” elkeresztelt jelenséget: egy-egy 
szakmai konferenciára való küldetésnél már eleve adott, hogy ki az, aki részt vesz, s így 
az adott intézményeknél a téma — fiatal diplomások köréből-korából már „kinőtt” — 
szakértői („nagyágyúi”) már eleve betöltik az utaztatási keretet. Ily módon kevés lehető
ség nyílik arra, hogy fiatalok — akár csak tapasztalatszerzési célokból is — részt vegyenek 
az ilyen találkozókon.]

Alkotói szabadság: többnyire kutatónap formájában létezik. Öt intézményben van 
kutatónap, egyben elvi lehetőség van rá (jelenleg nem alkalmazzák), s egyben nem
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engedélyezik. A kutatónap megszerzése általában feltételekhez kötött (főként doktori 
értekezés megírása, s az intézménynél eltöltött bizonyos idő a két legfontosabb krité
rium), de létezik más célokból kiadott alkotói szabadság is, sőt a kutatónapok összevoná
sára, Ш. hosszabb alkotói szabadságra is lehetőség van.

Publikációk: általában alacsony a rendszeresen publikáló fiatalok aránya a 35 év 
alatti diplomás könyvtári dolgozók között. A százalékos arányok természetesen változók, 
de intézményenként általában 1 —2 fő a rendszeresen publikáló fiatalok száma. A publi
kációk szakterületi megoszlása a becslések szerint: 1/3-a könyvtári, 2/3-a más szakterület
tel kapcsolatos.

A  fiatalok önálló kezdeményezései, pályázatok: pályázati rendszer — „Alkotó 
Ifjúság” vagy egyéb — négy helyen működik. A többi intézménynél is vannak önálló 
kezdeményezések, igaz a vezetők által igényelt gyakoriságnál ritkábban. A kevés igazán 
értékes hozzájárulást a könyvtári munka fejlesztéséhez a vezetés megbecsüli, anyagilag is 
elismeri. (Érdekes momentum, hogy az önálló kezdeményezés alapján készült fejlesztési 
anyagok jó része a könyvtárgépesítéssel kapcsolatban készült, Ш. készül.)

,Jntézeti vita” a benyújtott tanulmányokról: többé-kevésbé rendszeres, de általában 
nem teljeskörű, vagyis több fórumon (osztályszinten, a vezetés szintjén) kerül sor az anya
gok vitájára. E jelenségnek egyebek között az lehet az oka, hogy az esetek többségében 
olyan témákról van szó, amelyek szűkebb szakterülethez kapcsolódnak, tehát a „kívül 
állók” keveset értenek hozzá (pl. könyvtárgépesítés).

Célprémium, mint a fejlesztési munkába való bekapcsolódás egyik módszere : a meg
látogatott hét intézményből hatnál van rendszeres célprémium.

Néhány következtetés, ill. hipotézisek egy részletesebb vizsgálathoz
Végülis a felmérés célja, feladata egyebek között az, hogy további vitára ösztönöz

zön, amelynek során további, általunk nem ismert körülményekre is fény derülhet. Itt 
mindössze néhány előzetes következtetés levonására van lehetőség.

A leírtak szerint a kiinduló feltételezés az lehet, hogy a fiatalok beilleszkedésével 
kapcsolatban „nincs komolyabb probléma” , legalábbis ahogy azt a beszélgetések alapján 
első megközelítésben meg lehetett állapítani. Ennek ellenére a tényleges adatok alaposabb 
vizsgálata mégis azt mutatja, hogy a fiatalok részvétele az intézmények tudományos, Ш. 
szakmai tevékenységében — a munkaköri és a munkakörön kívüli feladatokat tekintve 
egyaránt — alacsonyabb a lehetőségeknél. Úgy tűnik, erre maguk a fiatalok sem 
ébrednek rá.

Ha a bekapcsolódás részterületeit vizsgáljuk, a kép tovább árnyalható. Annak pl. 
hogy valaki nem publikál, számos oka lehet: — nem kap elég ösztönzést; — nem olyan 
területen dolgozik, ahol a publikálás szinte „szakmai kötelesség”; — nincs „belső igénye” 
szakcikkek írására; — nincs ideje tanulmányokat írni egzisztenciális vagy egyéb okokból; 
— olyan sok munkával „halmozzák el” (s ilyenre is van nem kevés példa), hogy nem 
képes nagyobb lélegzetű munkába fogni. (Egyes esetekben itt nemcsak a munka mennyi
sége, de a végzendő munka jellege, az alkotói légkör hiánya is szerepet játszhat.)

Olyan intézménnyel nem találkoztunk, ahol a fiatalok publikációs tevékenységét 
kifejezetten, direkt módon akadályozták volna, legfeljebb közömbösek a publikációs 
tevékenység iránt.
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A különböző pályázatok kiírása — ezek története különben sem tekinthet vissza túl 
hosszú időre a meglátogatott könyvtáraknál — a megoldás felé csak egy lépést jelent 
(s talán nem is a legfontosabbat). Nem volna szabad kizárni azt, hogy a vezetők akár 
a publikálási tevékenység kapcsán is egyénileg foglalkozzanak a fiatalokkal, szinte „testre 
szabott” feladatokat adjanak nekik.

Ugyancsak szerteágazó a belföldi és a külföldi utak problémája. A belföldi utaknál 
a kelleténél alacsonyabb a fiatalok részvételi aránya, amiben nagy szerepet játszik a már 
említett „nagyágyú-effektus”. Az a vezetői hozzáállás, hogy „egyébként bárki mehet, aki 
akar”, ugyancsak kevésnek tűnik. Talán előrelépést jelentene ha egyes szakmai találkozók, 
konferenciák alkalmával az intézmények tudatosan törekednének a fiatalok nagyobb 
arányú részvételére, úgy is, hogy adjanak személyre szóló megbízásokat nem csupán 
a részvételre, de referátum, korreferátum tartására.

A külföldi utaknál valamelyest bonyolultabb a helyzet. Itt ugyanis egyes esetek 
kivételével — csak a támogatás függ az intézményektől. Ezt általában meg is kapják a fia
talok, a végső szót azonban a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban az erre illetékes 
felsőbb hatóságok mondják ki. Ahogy arról már szó volt, a fiatalok részvételi aránya 
a külföldi utak esetében általában 50% körül mozgott az intézményeknél. Igaz, arra nem 
nagyon volt alkalmunk, hogy az utazások megoszlásának (szocialista, tőkés, konferencia, 
tanfolyam stb.) szerkezetét is vizsgáljuk. (Egyes intézményeknél a helyzet e szempontból 
szinte ,»katasztrofálisnak” mondható, s ezt az intézmények vezetői is elismerik.) Ugyan
akkor mindenki előtt ismeretes, hogy milyen fontosak a külföldi tapasztalatok a fiatal 
értelmiségiek világképének gazdagításában, szakmai és egyéni fejlődésükben. Az intéz
mények vezetői szerint alacsony a jó nyelvtudással rendelkező fiatalok aránya, s a nem 
kielégítő részvétel egyebek között ezzel is magyarázható. A fiatal diplomások között 
azonban vannak olyanok is, akik kimagasló nyelv- és szaktudás birtokában évek óta 
pályáznak külföldi ösztöndíjra — sikertelenül. Talán e téren is segítséget nyújthatnak az 
intézmények az idősebb munkatársak tapasztalatainak közkinccsé tétele útján, felkészítési 
programok összeállításával stb. E szempontból is jelentősnek ítélhetjük a már említett 
pályaterveket, amelyek segítenek valamiféle céltudatos program kialakításában. Az a fia
tal, aki előtt elérhető célként van a külföldi tanulmányút, nyilván többet áldoz nyelvtanu
lásra is, felkészülése tudatosabb, szakmailag megalapozottabb. Ilyan programok hiányá
ban, a fiatal értelmiségiekkel való „személyre szóló” törődés nélkül furcsa azokat az itt- 
ott elmondott panaszokat hallgatni, amelyekben néhány an túlterheltségükről szólnak, 
felemlítve, hogy nincsenek kellően felkészített fiatal szakemberek, akik képesek 
volnának pl. egy nemzetközi szervezetben vagy nemzetközi konferencián a hazai 
könyvtáros társadalmat képviselni. Ha nincs lehetőség ilyen irányú tapasztalatok 
megszerzésére, nyilván a megfelelő káderek „kitermelődésének” valószínűsége is 
alacsonyabb.

A „pillanatkép” torzít, de végülis a felmérés célja a további vitára való ösztönzés, 
ill. az eredmények egy részletesebb vizsgálat alapjául is szolgálhatnak.
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Káder- és bérpolitika

Előre kell bocsátanunk azt, hogy a vizsgált intézmények feladatköre és működési 
feltételei jelentősen eltérnek egymástól, ez a körülmény az összehasonlítást nagymérték
ben nehezíti és óvatosságra int a következtetések levonásánál.

A vizsgált hét intézmény összesen 1800 főt foglalkoztat. Ennek közel fele a Főváro
si Szabó Ervin Könyvtárban, egynegyede pedig az Országos Széchényi Könyvtárban 
dolgozik. A személyi állomány egyharmada 35 éven aluli dolgozó, a fiatal diplomások 
aránya 15%. Ez az arány 5 és 27% közötti szélső értékek között mozog az egyes intéz
ményeknél. Fiatal diplomásokkal legjobban ellátott az Akadémiai Könyvtár, s legkevésbé 
a KSH Könyvtára.

A z alapbérek alakulása. A vizsgált intézményeknél a pályakezdő diplomások induló 
bére 2600,— és 3000,— Ft között mozog. A könyvtárak a bértétel alsó határán veszik fel 
a pályakezdő diplomásokat, s azok még 3 év eltelte után sem érik el a kategória-átlagot 
a 3550,— Ft-ot. A kezdő bér általában a következő általános béremelésig nem változik. 
Egyetlen intézményben emelték a fiatalok bérét fél év után 150—200,— Ft-tal, több 
intézménynél pedig az általános béremelésben is csak az a dolgozó részesülhet, aki 
legalább 1 éve (ill. 1/2 éve) az adott munkahelyen dolgozik. Általános az évente egyszeri 
béremelés, melytől csak átsoroláskor vagy rendkívüli esetben térnek el! (Ez alól kivételt 
jelenthet a tartósan távol levők bére.)

A megkérdezettek közül három intézmény vezetőinek volt az a véleménye, hogy az 
irányításuk alá tartozó területen erős a bérdifferenciálás. Mások további fokozását érezték 
szükségesnek.

A differenciálás „irányát” illetően két véleményt emeltünk ki. Egyik szerint az 
adott feladatokat középfokú végzettségű dolgozók jobban ellátják, mint felsőfokú 
végzettségűek, másik szerint a munkahely ugyanazt a munkát kívánja mindkét kategóriá
ba sorolt dolgozóitól, így a differenciálást nem érzik indokoltnak, vagy éppen az alacso
nyabb végzettségű dolgozók javára valósítják azt meg. Ezért gyakran a szakalkalmazott 
I. kategóriába sorolt dolgozók beállási szintje lényegesen alacsonyabb, mint a szakalkal
mazott II—III, vagy ügyintézői kategóriába tartozóké.

Ha a szakalkalmazott I. kategória bértételeit kulcsszámok szerint vizsgáljuk, az 
alábbi szélső értékeket találjuk.

0 -3  évig 2 900 -3200 ,- Ft
3 -8 évig 3 000 -3700 ,- F t
8 -  3600-^4900,— Ft.

Az egyetlen terület, ahol egyértelműen jelentős differenciálás található, a számítástechni
kával, rendszerszervezéssel foglalkozók csoportja. Egy intézményben találtunk szót 
érdemlő bérdifferenciálást, ahol a könyvtárszakosok a más szakágazati diplomával rendel
kezők mögött jelentősen elmaradtak.

A vizsgálat nem terjedt ki a komplex államvizsga letételével felsőfokú végzettséget 
szerzett dolgozókra, de a beszélgetések során érintettük a kérdést. Két intézmény kivéte
lével soron kívüli, fix, illetve differenciált összegű béremelésben részesítették az így
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átsorolt dolgozókat (100^400,— Ft), azonban egy kivételtől eltekintve változatlanul 
ugyanazt a munkakört töltik be, mint a főiskolai diploma megszerzése előtt.

A GYES-en lévő kismamák bérét többnyire folyamatosan emelik a lehetőségektől 
függően, két intézmény a gyermekgondozási szabadság megszűnésekor nagyobb összegű 
emeléssel igyekszik „beállítani” azokat. (Az alkalmazott gyakorlat szorosan összefügg 
a megtakarítások felhasználásának lehetőségével.)

A nyelvpótlékok rendszere nagyon különböző. Az intézmények többségében álta
lános a nettó bérszemlélet. (A nyelvpótlékot nem veszik figyelembe a béremelésnél, nem 
befolyásolja annak az összegét.) A nyelvpótlék megoldások a következők:

-  4 —8%, de minimum 2 5 0 ,-  Ft
-  1 5 0 ,-  Ш. 3 0 0 ,-  Ft
-  differenciáltan megállapított összeg
-  kötelező, munkákörileg előírt, s hasznosnak 

minősített 2 0 0 ,-  ill. 400,— Ft
-  4-8%
-  5 -8 -1 0 %

10%-ot nyelvtanárok, Ш. tolmácsolást vállalók 
kaphatják.

-  8-15%

(minden nyelvre)
(használt nyelvekre) 
(használat mértéke szerint)

(alapbérbe beépítve) 
(használt nyelvekre) 
(használt nyelvekre),

(használt nyelvekre).

A jutalmazás a megkérdezettek többségénél egy alkalomra koncentrálódik, kivételt 
képeznek a kitüntetések és az eseti jutalmak. Egyes helyeken van példa az évente több
szöri jutalmazásra is. A differenciálás a jutalmaknál lényegesen erősebb, mint a béremelés
nél. 0 - 9 —10 ezer Ft-ig terjedő éves jutalmakat is találtunk. Ez azonban nem általános, 
előfordul, hogy az egységvezetőket ösztönözni kell a teljesítmények hatékonyabb anyagi 
elismerésére.

A gyakornoki rendszert több intézményben tartják kívánatosnak, melynek kereté
ben a pályakezdő néhány hónapig, esetleg egy fél évig az adott munkahely különböző 
területein megismerkedne a munkafolyamatokkal, s átfogóbb képet szerezne az intéz
mény egészének munkájáról. A gyakorlatban azonban sehol nem alkalmazzák. Ennek 
egyik oka, hogy az egységek vezetői nem szívesen „tanítanak be” olyan dolgozókat, akik
ről eleve tudják, hogy más területen fognak dolgozni, vagy sok esetben olyan részletfela
dat megoldásával bízzák meg a fiatalt, amivel éppen le vannak maradva. Inkább szakmai 
előadássorozatokat szerveznek a fiataloknak, vagy 1—2 napos „tapasztalatcserére” 
biztosítanak lehetőséget a társosztályokon. Ennek megszervezése is többnyire a dolgozó 
ambícióitól, vagy vezetője jóindulatától függ.

Egy figyelmet érdemlő kezdeményezésről is beszámolhatunk, az ún. „cseregye
rek” akció, melynek keretében két vizsgált intézmény egv év időtartamra egy-egy 
pályakezdő diplomást delegált a társintézményhez, annak munkáját megismerni.

Fiatalok vezető beosztásban. Vezető beosztásnak tekintettük az osztályvezetői, 
osztályvezető-helyettesi, csoportvezetői ill. főkönyvtárvezetői és főkönyvtárvezető
helyettesi kinevezéseket. Ezek aránya a vizsgált intézmények létszámához viszonyítva 
0 —3,4% között szóródik. A vizsgált 278 fő 35 éven aluli diplomásból 31 fő tartozik ebbe 
a csoportba. (3 osztályvezető, 1 főkönyvtárvezető, 9 osztályvezető-helyettes, Ш. főkönyv- 
tárvezető-helyettes, 18 csoportvezető.)
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A KISZ szerepe

A mi esetünkben könyvtári KISZ szervezetekről volt szó, ami egy homogén csopor
tot kellett volna, hogy eredményezzen az utóbbi szempont szerint. Mégis, a kép heterogén 
volt. A heterogenitás a KISZ tagok százalékos arányában is jelentkezett, a vizsgált intéz
ményekben 15%-tól 56%-ig terjedt a 35 év alatti fiatalok KISZ tagsági aránya. Minden 
könyvtárban azt tapasztaltuk, hogy a KÍSZ és a könyvtári vezetés kapcsolata jó. Az összes 
hivatalosan előírt formát betartják: a KISZ titkár, vagy KISZ bizottság vezetője az ún. 
„négyszög” tagja, véleményét meghallgatják (ha egyáltalán van), az Ifjúsági Parlamenteket 
megtartják, és azok után kiváló intézkedési tervek születnek. Látszólag tehát minden 
a legnagyobb rendben van. Mégis, mik a problémák?

A KISZ tagság, de a fiatalok általában passzívak, még az Ifjúsági Parlamenteken is. 
A vezetés megalkotja az intézkedési tervet, amelynek kivitelezésében senki sem hisz 
igazából.

Egy-két kivételtől eltekintve a KISZ-vezetők mint „atyjukra” néznek fel a könyvtá
rak vezetőire. A KISZ vezetők viszont a fiataloktól nem kapják meg a kellő támogatást, 
nem jelzik problémáikat, elképzeléseiket, mivel szakmai vezetőik jól indokolnak, úgy 
érzik, hogy a könyvtárvezető az a jóságos szülő, aki úgyis komoly tapasztalatokkal rendel
kezve és nekik a legjobbat akarva megmutatja a helyes utat. így nem tapasztalható kezde
ményezés a fiatalok részéről. Ezt gyakran a könyvtári vezetés is hiányolja.

Ezek után, feltéve a kérdést, mit vár a fiatal, a pályakezdő értelmiségi a KISZ-től, 
a válasz majdnem egyértelmű: semmit. A könyvtárak vezetői legalább annyira szkeptiku
sak a KISZ szervezetek munkájával szemben, mint maguk a KISZ tagok. Ennek az a kö
vetkezménye, hogy a könyvtárvezetők a KISZ-től várnak társadalmi munka felajánlásokat 
meg nem oldott fizikai munkák elvállalására, míg a fiatalok a vezetéstől várják a szakmai 
feladatok elvégzésére való felszólítást. Ez a két várakozás általában nem találkozik. 
Az intézetvezetés rossz néven veszi a fiataloktól passzivitásukat, a fiatalok neheztelnek 
vezetőikre, mert nem kapnak szakmailag is hasznos társadalmi munka végzésére felkérést.

A fiatal diplomások zöme még egyetemista korában a KISZ-ben aktívan, vagy 
kevésbé aktívan, de még elfogadható szinten dolgozik. A kezdő, munkahelyére érve vagy 
eleve be sem lép a helyi KISZ szervezetbe, mondván, hogy már kinőtt ebből a korból, 
esetleg korábbi negatív tapasztalataira hivatkozva, vagy formálisan ugyan jelen van abban, 
esetleg csak megszokásból egy-két évig, hogy azután kilépjen.

A legtöbb munkahelyi KISZ szervezet a tagjait különböző kulturális programokkal, 
kirándulásokkal kívánja összefogni, úgymond mozgósítani. A fiatal diplomások zöme 
viszont már egyetemi évei során megszerzi azt a társaságot, amellyel szívesen együtt van. 
A KISZ szervezettől, ha egyáltalán valamit várnak, az az, hogy olyan szakmai programo
kat szervezzen, amelyneK során a munkahely lényeges problémáiba beleszólhatnak, 
annak megoldásában részt vehetnek.

A KISZ ún. érdekvédelmi szerepére még kevésbé számítanak a fiatalok; részben, 
mert ezt a feladatot a szakszervezet úgyis ellátja, részben mert a KISZ szervezeteknek 
úgyis csak véleményező, tanácsadó joga van. A vezető végül is maga dönt és ez ellen 
a KISZ számára nincs apelláta, mint a szakszervezetnél végső esetben a vétó.
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A KISZ szervezetek a legtöbb helyen rendelkeznek saját pénzeszközökkel, ez azon
ban nem elegendő arra, hogy abból jutalmat osszanak. Egy-két kivételtől eltekintve nincs 
arra nézve gyakorlat, hogy a KISZ szervezet vezetősége rendszeresen jutalomra, kitünte
tésre terjeszthessen fel fiatalokat. Sőt volt olyan az említett könyvtárakban, hogy a KISZ 
funkciót, a KISZ-ben végzett munkát a könyvtári vezetés kifejezetten hátrányosnak ítélte, 
mondván a fiatal nem foglalkozik szakmai munkájával a kívánatos mértékben, mert 
a társadalmi munka elvonja attól.

Probléma az is, hogy a KISZ tagság és főleg a diplomások sem támogatják a KISZ 
szervezetek tevékenységét. Az Ifjúsági Parlamenteken, ha a KISZ vezetés próbál is vitát 
kezdeményezni a vezetéssel, az az ifjúság támogatásának hiányában eredménytelen marad, 
így a könyvtárak vezetői is azt hihetik, hogy a problémák felvetése pusztán az agilis funk
cionáriusok túlbuzgóságát jelzi, nem pedig a valódi problémákat. Itt ismét elcsúszhat 
egymás mellett a két fél — a fiatalok és a könyvtári vezetés — egymással szemben támasz
to tt várakozása.

Visszatérve a KISZ és a pályakezdő, fiatal diplomás szakemberek beilleszkedésének 
kapcsolódására: A KISZ sok helyen próbál diplomásoknak, és nem diplomásoknak segíte
ni, annyiban amennyiben felismeri a segítési lehetőséget. A diplomások beilleszkedésénél 
azonban nem döntő tényező a KISZ. Lehet, hogy valaki a közvetlen munkatársai (akik 
nem felétlenül KISZ-esek) hatására megmarad egy munkahelyen, a másik a munkakörül
mények, az egyetemen kapott felkészítés következtében kialakított elvárások, a könyvtári 
munka csekély presztízse miatt végül is elhagyja a könyvtárakat. Abban, hogy ez ne 
következzen be, nagy szerepe van az egyén életelvárásain túl a környezetnek és a vezetés
nek. Természetes, hogy egy olyan könyvtáros szakot végzett ELTE hallgató, akinél 
a másik szakon van a hangsúly, az nem fog megmaradni a könyvtár kötelékében, ha erre 
lehetősége van, ill. ha a könyvtár az ott tartózkodása idején nem tud olyan perspektívát 
nyújtani neki, amely számára a könyvtárat, mint munkahelyet vonzóvá teheti. Ugyanez 
érvényes azon kevesekre, akik nem könyvtáros és bölcsész, hanem mérnöki, jogi, közgaz
dász diplomával próbálnak szerencsét a könyvtárban. Sőt, náluk még nagyobb vonzóerő 
bevetésére van szükség, hiszen ők szakmájukkal igencsak könnyen elhelyezkedhetnek 
máshol, ráadásul könyvtárbeli elhelyezkedésükkel szakmabeli társaik előtt még lenézett 
szerepbe is kerülnek. Mert legyünk őszinték, szakembernek könyvtárban dolgozni hátrá
nyos szerep. Éppen ezért még nagyobb feladat vár a könyvtári vezetőkre, hiszen ők azok, 
akik éppen a könyvtári, információs munka tekintélyének felemelése révén vonzóvá tehe
tik a fiatalok és főként a fiatal diplomások számára a könyvtári munkát. Ennek természe
tesen bér és tudományos karrier vonatkozása is van.

Végezetül a fentiek fényében mit tehet a munkahelyi KISZ szervezet a kezdő diplo
másokért? Amint a fentiekből is kitűnt, leginkább a szakmai vonal erősítésével tud 
segíteni abban, hogy megmaradjanak a KISZ és a könyvtári szervezetben. Ez természete
sen nem ártalmas a többi KISZ tag számára sem. A munkahelyi KISZ szervezet harcolja 
ki, hogy kellő információkkal rendelkezzen a szervezet életéről és annak környezetéről. 
Ezen információk birtokában rendezzen vitákat a munkahelyi szervezet előtt álló fonto
sabb problémákról, gyűjtse össze az okos véleményeket és képviselje azokat a könyvtári 
vezetés előtt. Fektessen nagyobb súlyt arra, hogy véleményét a fiatal káderek esetében
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komolyan vegyék. Ehhez ismét arra van szükség, hogy ha kell kiharcolja, hogy már a fiata
lok felvételénél kikérjék a véleményét, tehát kellő időben felszólalhasson a kezdők bére
zési kérdéseiben, és azután is folyamatosan figyelje azok bér- és szociális helyzetét, hogy 
időben jelezni tudjon, időben tájékoztassa a vezetést, ha e téren problémák vannak. 
Természetesen meg kell szereznie a fiatalok, így a fiatal diplomások bizalmát is a KISZ 
vezetésnek ahhoz, hogy magánproblémáikkal is megkeressék őket, és ezáltal a szociális 
kérdésekben is megfelelően tudják képviselni a fiatalokat, a fiatal diplomásokat, akik 
a sajátos lakáselosztási rendszer következtében erre a képviseletre még inkább rászorulnak.

A könyvtári és általában a munkahelyi KISZ szervezet ha eleget tesz két fő kötele
zettségének: a fiatalok érdekképviseletének és a színvonalas szakmai programok szervezé
sének (ezáltal a munkahely lényeges problémáiba való beleszólás biztosításának), akkor 
ellátta feladatát. Emellett, ha éppen igény van rá kulturális programokat is szervezhet, de 
ez harmadlagos tényező.

Mindehhez természetesen arra is szükség van, hogy a fiatal diplomás ne vonakodjon 
részt vállalni a KISZ munkában, és tudjon harcolni saját és a többi fiatal érdekeiért, mint
hogy ő a szellemi tőke, amit még csak befektettek és aminek meg kell térülnie.

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

(Az írások alapját képező' vizsgálódást HUSZÁR ERNŐNÉ vezette.)
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Most már „hagyományosan” kétévenként beszámolunk az Egyetemi Könyvtár- 
igazgatók, és a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának tevékenységéről. Leg
utóbb a Könyvtári Figyelő 1980. évi 4. számában adtunk számot e két testület 
munkájáról. A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsa az elmúlt két esztendőben 
a Szakmai Irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztéséhez c. tervezetet dol
gozta ki, azt több ülésén megvitatta, ezeknek alapján korrigálta, finomította. 
Miután az Irányelveket — a Tanács munkájának eredményét — e számunkban 
közöljük, az alábbiakban csak az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának 
munkájáról adunk hírt.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
1980-1981 . ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

FÉNYES MIKLÓS

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa az elmúlt két évben a Szervezeti Szabály
zatban megállapított módon, eddigi tevékenységét szervesen és következetesen folytatva 
végezte munkáját. Legnagyobb munkafeladata volt felkészülni a IV. Országos Könyvtár- 
ügyi Konferenciára az egyetemi könyvtárak fejlesztési irányelveinek* kidolgozásával. 
Ennek elvi és gyakorlati előkészítése céljából már évekkel ezelőtt könyvtári szakemberek
ből álló bizottságot hozott létre. A KMK-ban Fogarassy Miklós irányításával készített 
első tervezetet a Tanács 1980. március 4-i ülése vitatta meg; tovább finomította, bizonyos 
szempontok szerint sarkosította. Csűry István itt elhangzott korreferátuma — „Az egyete
mi könyvtárak funkciója a magyarországi könyvtárak rendszerében” — a Tervezet egy 
alapvető kérdését taglalta: az egyetemi könyvtárak állományával, forgalmának és szolgál
tatásainak adataival bizonyította be, hogy az egyetemi könyvtárak a hazai kutatások 
könyvtári igényeinek csaknem 50%-át elégítik ki, ezzel szemben az anyagiak tekintetében 
az egyetemi könyvtárak részesülése csupán 24%. Az ezt meghaladó anyagi ráfordítás olyan 
szakkönyvtárak privilégiuma, amelyekben a társadalmi hasznosítás messze elmarad az 
egyetemi könyvtárak lehetőségeitől és tényleges használatától. Itt vetette fel azt a máig is 
megoldatlan (és megoldhatatlannak látszó) javaslatot, hogy a könyvtári ellátást a gazdasá
gi és szervezeti feltételek koncentrálásával létrehozott ellátási rendszerekre kell alapozni, 
szakítva az életképtelen (hatásfokában az egyetemi könyvtárakhoz nem hasonlítható) 
kiskönyvtárak fenntartásával. Fontosságára való tekintettel itt is megismételjük javaslatát:

* A szakmai irányelvek az egyetemi könyvtárak fejlesztéséhez a Könyvtári Figyelő 1981/5. számában 
jelent meg.

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



382 Fényes M'.

„ Valamely szempont alapján meg kell határozni, hogy mely szervezetek jogosultak saját, 
önálló könyvtár fenntartására. Létre kell hozni egy központi tudományos pénzalapot, 
melyből kizárólag a nagy ellátási rendszerek, köztük az egyetemi könyvtárak részesedné
nek, minimálisan 40%-ban. A  központi pénzalap főleg azoknak az intézményeknek, üze
meknek százalékos alapon történő befizetéseiből hozandó létre, melyek saját könyvtárat 
nem tartanak fenn ”

A második korreferátumot Németh Zsófia tartotta az egyetemi könyvtárak és az 
egyetemek kapcsolatának problémaköréről. A korszerű követelményeknek megfelelően 
az egyetemi könyvtár és az egyetemi oktatómunka kapcsolódását a következőkben 
összegezte :

1. a szaktárgyak szakirodalmi követelményeinek kielégítése;
2. a hallgatók önálló munkájának segítése könyvtári eszközökkel;
3. szakirodalmi ismeretek oktatása;
4. a könyvtár bekapcsolódása az intézmény nevelő munkájába (közművelődési 

feladatok);
5. az oktatás korszerűsítésének könyvtári eszközökkel való támogatása.
Németh Zsófia a könyvtár és az egyetem elvi kapcsolatainak gyakorlati megnyilvá

nulásaira, illetve azok optimális megjelenési formáira is kitért. Annak ellenére, hogy Csűry 
István javaslatával együtt e tételek sem kerültek az irányelvekbe, a Tanács tagjai a korrefe
rátumokat őszinte figyelemmel és egyetértéssel hallgatták, a téma megtárgyalásában 
jónéhány olyan javaslat hangzott el, amelyek megvalósítása az egyes könyvtárakban máris 
jó úton halad.

Természetes, hogy a Tanács működése során súlyt helyezett a gyakorlati kérdések 
ismeretére, megvitatására is. Ennek jegyében tartotta meg Juhász Jenő, a Művelődési 
Minisztérium Könyvtári Osztályának vezetője tájékoztatását a tőkés könyvbeszerzésről, 
a könyvtárosképzésről, és néhány aktuális kérdésről. A Tanács ismételten foglalkozott a 
könyvtárosképzés problematikájával, véleményünk szerint e tárgyalások hathatósan köz
rejátszottak abban, hogy a 103/1980.(MK.12)KM számú utasítás a könyvtárkezelői, 
levéltárkezelői tanfolyamokról és vizsgákról megjelent.

A következő 1980. december 3-i ülés szintén az egyetemi könyvtárak távlati fejlesz
tési irányelveivel foglalkozott. Fogarassy Miklós ismertette az új elaborátummal kapcsola
tos munkálatokat, eredményeket. A Tanács javaslatára Máder Béla vállalta az igen 
terjedelmesre sikerült anyag tömörítését, amely Fogarassy Miklós, Héberger Károly és 
jelen sorok írójának külön megbeszélése után került felterjesztésre és megtárgyalásra az 
OKT Tájékoztatási és Szakkönyvtári Tagozatának ülésén.

Az 1981 októberi ülésen Juhász Jenő tartott előadást: „Az egyetemi könyvtárak 
fejlesztésének kérdései a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia határozatainak tükré
ben.” . Elmondta, hogy a Konferencia segített ráirányítani a társadalom figyelmét a 
könyvtárak működését hátrányosan befolyásoló tényezőkre. Hangsúlyozta az egyetemi 
könyvtárak jelentőségét és legfontosabb feladatait. Külön kiemelte az egyetemi hallgatók, 
a kutatók szakirodalmi tájékoztatásának, a szakmai információs rendszer fejlesztésének 
szükségességét. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során kiemelkedő szerepet kell kapniuk 
az egyetemi könyvtáraknak, elsőrendű feladat az intézmények elhelyezési gondjainak
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az enyhítése. Szó volt az állománygyarapítás nehézségeiről, amely a dokumentumok árá
nak folyamatos emelkedése miatt következett be. Ezért hangsúlyozta a beszerzés koordi
nálását;, esetleges radikális intézkedések megtételének szükségességét. Kiemelte ugyan
akkor, hogy az állomány tervszerű fejlesztése érdekében — a lehetőségekhez mérten — 
folyamatosan növelni kell az egyetemi könyvtárak beszerzési kereteit. Az egyetemi 
könyvtárak nehézségeinek ismeretében szólt a központi tárolóraktárról, a restaurátor
képzés megindulásáról, a könyvtárak reprográfiai nehézségeiről, a könyvtárosok tovább
képzési lehetőségeiről stb.

Az ülés második napirendi pontja Bilincsi Lajos előterjesztése : „Szakmai irányelvek 
a főiskolai könyvtárak fejlesztésében.” A Tanács e témát azért tűzte napirendre, mert 
véleménye szerint a főiskolai könyvtárak helyzete, fejlődése szorosan összefügg az egye
temi könyvtárak hasonló problémakörével. Ugyanakkor — mint a magyar könyvtári 
rendszer szomszédos láncszeme — a két irányelv ismerete és összehasonlító értékelése 
természetszerűleg hatást-kölcsönhatást kell, hogy kiváltson.

Nem lenne teljes a kép a Tanács működéséről, ha nem térnénk ki azokra a kérdések
re, amelyek megtárgyalásának szükségessége az üléseken vagy a hivatalos levelezésben 
felmerült. A Tanács szükségesnek látta, hogy a jövőben napirendre tűzze az egyetemi 
disszertációk könyvtári feldolgozásának és forgalmazásának kérdését, újra foglalkozni 
kíván a szakreferensi intézménnyel, főként abból a szempontból, hogy felmérje ennek 
a rendszernek eddigi eredményeit és megállapítsa, hogy az információs igények mennyi
ségi és minőségi fokozódása az új feltételek között milyen követelményeket támaszt az 
egyetemi könyvtárakkal szemben. Számtalanszor felvetették az egyetemi könyvtárigazga
tók régi sérelmét — és ez több formában az illetékes felügyeleti hatóság elé is került — 
nevezetesen, hogy az egyetemi könyvtárak igazgatói általában nem szavazati joggal rendel
kező tagjai az egyetemi tanácsoknak.

Végül, de nem utolsósorban, a Tanács működéséről szóló beszámoló teljességéhez 
tartozik annak a fájdalmas veszteség-nek megemlítése, ami a Tanácsot Csűry István, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárának főigazgatója, a Tanács volt 
elnökének halálával érte. A Tanács legaktívabb tagja volt. Életének szinte utolsó napjáig 
a magyar könyvtárügy problémáival foglalkozott. Adósak vagyunk még teljes életművé
nek feltárásával és méltatásával.
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FÓRUM

Ez az írás a hetvenes évek végén keletkezett, egy szakmai vita nyomán. A szer
kesztőség úgy véli, hogy most érdemes leközölni, mikor a kérdés nagyobb 
nyilvánosság elé került. A szerző, aki ma is vállalja akkori véleményét, kéri 
a tisztelt olvasót, hogy írását ne tanulmányként kezelje, hanem úgy, mint egy 
belső vitához készült hozzászólást, amely további vitára kívánja inspirálni 
a kollegákat.

A SZAKRÉSZLEGEK KÉRDŐJELEI

Könyvtárügyünk fejlődésének természetes velejárója, hogy tizenöt-húsz évenként 
újra kell fogalmazni a további kívánatos fejlődés elveit. Változik a társadalmi környezet, 
az igények, módosul az intézményrendszer, gyarapodik a szakmai tudás és változik szem
léletünk is. Nagy közművelődési könyvtáraink újra válaszút előtt állnak: ki kell dolgozni 
a jövő könyvtárának koncepcióját, hogy ennek alapelvei érvényesüljenek már a mai 
tervezésű könyvtárakban is.

Sokan a fejlesztés kívánatos irányát az ún. szakrészlegek kialakításában jelölték 
meg, pontosabban a nagy közművelődési könyvtárak szakrészlegesítésében. Nem arról 
van szó, hogy a könyvtáron belül különleges kezelést kívánó dokumentumfajták, vagy az 
általános feladatoktól eltérő funkciók teljesítése számára önálló szervezeti egységek léte
sülnek, hanem arról, hogy négy-hat, átfogó tudománycsoport szerint létrehozott új 
szervezet alakuljon a könyvtárakban, amely a könyvtárak felépítésének egészét átfogják. 
Egy, a könyvtár egész tevékenységét meghatározó szervezeti elvről van tehát szó. E részle
geknek elég nagy a könyvtáron belüli önállósága, állományukat egymás között „koordi
nálják” , szélsőséges elképzelések szerint katalógusaik is elkülönülnek — bár megengedett 
„közös” katalógusrendszer is —, az egymást átfedő tudományterületek miatt 
duplikált beszerzés is megengedhető, és sorolhatnánk további jellemzőit. Az így létrejött 
szakrészlegeket egy eléggé tisztázatlan feladatkörű általános részleg köti össze a közös 
igazgatás, adminisztráció stb. mellett. Az érvelésekben példák tűnnek fel külföldi orszá
gokból, ahol a szakrészlegek már évtizedekkel ezelőtt vagy még régebben kialakultak. 
Tisztázzunk azonban egy kérdést: a szakrészlegesítés nem azonos a szakreferensi rendszer
rel, és általában kevés köze van ahhoz az egyébként kardinális kérdéshez, hogy mi módon 
lehet a könyvtár számára a gyűjtőkörnek megfelelő szakértelmet integrálnia. Míg a szakér
telem integrálása alapvető fontosságú, addig a szakrészleg szervezeti megoldás, akár jelen 
van a szakértelem, akár nincs.
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Papp István a szakrészlegek kialakításában a hatvanas években kidolgozott „teljes 
funkciójú ’ közművelődési könyvtár megvalósításának lehetőségét látja. A szakmai közvé
lemény — és ez nem is vitatható — a szabadpolcos könyvtár továbbfejlesztett változata
ként tekinti. A vita ezért válhat kényessé és szenvedélyessé, mert a szakrészlegesítés kép
viselői küzdelmesen kivívott és sem politikai, sem szakmai szempontokból nem vitatható 
alapelvekből indulnak el. Kinek nem ideálja ugyanis a szakszerűbb könyvtár, tudományos 
igényeket is kielégítő teljes funkciójú közművelődési könyvtár? A szabadpolc bevezetése 
és elterjesztése — bár ez a 19. század nyilvános könyvtárainak találmánya Amerikában — 
a reakciós könyvtári hagyományainkkal való végleges szakítást jelentette és egy demokra
tikus könyvtárpolitika diadalát. A kérdés azonban az, hogy valóban a szakrészlegesítés 
jelenti-e a fenti, féltve őrzött könyvtárpolitikai elveknek kiteljesedését, vagy más koncep
ció teszi ugyanezt? Sőt, az is kérdés, a szakrészlegesítés nem hat-e éppen ellenkező irány
ba, nem fogja-e a teljesebb funkciókat csorbítani és gátolni a változatos és színvonalas 
igények kielégítését? A kérdést talán nem is lehet eldönteni, azonban a feladatok tisztázá
sából vitatni lehet olyan szempontokat, amelyek elősegítik a tisztánlátást ebben 
a kérdésben.

A hazai írásokból eddig nem derült ki, hogy voltaképpen milyen fő indokok tették 
szükségessé a szakrészlegesítést. Kinőtték-e nagy közművelődési könyvtáraink eddigi 
szervezeti kereteiket az állomány növekedésével? Nagyobb gondot kívánnak fordítani 
a szakmai, tudományos információkra? Mindkét okból? Egyéb tényezők miatt? Nehéz 
elfogadni egy olyan koncepciót, amely nem indokol, legalábbis elemzően nem, helyette 
egyszerűen leír egy új szervezeti megoldást. A szervezet mindig problémák, feladatok, 
tevékenységek függvénye. Szervezetből elindulni és utána megkísérelni megtölteni tarta
lommal: óhatatlanul a formalizmus kísértését láthatjuk benne. Mert mindenekelőtt azt az 
összetett feladatrendszert kell mérlegelni, amely a jövő közművelődési könyvtáraira vár. 
A szervezeti megoldások ezek után kerülhetnek kimunkálásra. A szakrészlegesítés leg
gyengébb pontja az a feltételezés, hogy a közművelődési könyvtáraknak — és külön-kü- 
lön mindegyiknek — önmagában kell megoldania tájékoztatási feladatait. Autonóm 
könyvtárakban gondolkodni? Amikor a szakrészlegek külföldön megjelentek, valóban az 
volt a reális helyzet. Ennek foytán más feltételek mellett a szakrészlegek valóban megol
dást jelentettek egy problémára. Ma már kevésbé léteznek autonóm könyvtárak, a jövő
ben egyáltalán nem lesznek. A magárahagyatottságot érző könyvtár ma még realitás, 
valódi könyvtárközi együttműködés, főleg technikai fejletlenségünk miatt még inkább 
vágyálom, de a mai technikai korlátokat nem szabad kivetíteni a jövőbe, és a könyvtár- 
közi kapcsolatokat nem a mai szinten szabad elképzelni. Az autonóm könyvtár fejlődésé
nek eredménye a szakrészlegesítés. A hazai szakrészlegesítés kérdéseit legkimerítőbben 
tárgyaló anyag — Mándy Gábor összeállításában megjelent A szakrészlegesítés néhány 
kérdése c. kiadvány* — minden alapossága mellett azzal a szembetűnő hibával látott 
napvilágot, hogy a könyvtárak minden lényeges meghatározó tényezőjét — nemcsak

* A szakrészlegesítés néhány kérdése. Elvek, tapasztalatok, alternatívák. Bp. OSZK KMK, 1977. 57 p.
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a hírközlésre, adatfeldolgozásra, könyvtárközi kapcsolatokra vonatkozóakat — a mai 
állapotában képzeli el a jövőben is, kivéve a szakrészleges szervezetet. így óhatatlanul 
zárt, kapcsolatmentes könyvtárak képe alakul ki, anélkül, hogy a szerző ezt valahol 
bevallaná. Példaként néhány kérdést megvizsgálhatunk.

Az állomány a fizikai adathordozók tekintetében eléggé eltérő összetételű lesz 
a maitól. A folyóiratok és könyvek jelentőségével egyenértékűvé válnak a már ma is 
egyre fontosabb különleges dokumentumok. Nélkülözhetetlenné válnak a mikroformák. 
Számos publikáció már ma is csak így férhető hozzá. A hangzó dokumentumok nemcsak 
a zenében lesznek érdekesek. Film, képmagnó és a vizuális dokumentumok mindennapo
sakká válnak. A használatukhoz szükséges technikát is el kell valahol helyezni a könyv
tárban. Hogyan lehet mikrofilmet, kazettákat szabadpolcon elhelyezni? Ha a könyvtár 
nem akar az élő tudománytól és kultúrától elszakadni, követnie kell azt a folyamatot, 
amely a közlési szokásokban végbemegy. A dokumentumok tartalmi oldaláról is változá
sok várhatók, elég itt az agyonemlegetett interdiszciplináris publikációkra hivatkozni. 
Az emberi tudás a kb. 20—30 éve megjelent új tudományok szerint átrendeződik. A szak
részlegek kialakítására javasolt, lényegében vulgáris 19. századi tudomány rendszertani 
szemlélet anakronizmust teremt a könyvtárban. Nem lesznek-e egyre nagyobb feszültsé
gek az igényszerkezet, a felhasználói kívánalmak és aközött a tudomány felfogás között, 
amelynek alapján a szakrészlegek — a könyvtár szervezete kialakul?

Az állomány feltárása tekintetében a kérdőjelek csak növekednek. Gyanítani lehet, 
hogy amikor a tervezetek a szakrészlegek katalógusairól beszélnek, mai értelemben vett 
katalógusokat képzelnek el. Az uralkodó könyvtári katalógusrendszerek — ma már szak
mai közhely, hiszen évszázados vita zajlik róla — éppen a minimumot teljesítik a feltárás
ban. A tartalmi feltárásra egzakt vizsgálatokkal kimunkált optimumtól ez a katalógus
gyakorlat sokszorosan elmarad. Hogyan teljesedhetnek ki a könyvtári funkciók, ha nem 
számolunk hatékonyabb feldolgozási eljárásokkal? A könyvtárügyben itt történnek 
szemünk láttára a legnagyobb változások. A hatékony feltárást ma már mindenki nemzet
közi együttműködéssel képzeli el, fejlett adatátviteli technikával rendelkező hálózatok
ban, ennek az együttműködésnek szervezeti keretei már állnak is. A hatékony feldolgozás 
termékeiből, szolgáltatásaiból miért akarja magát kizárni egy nagyobb közművelődési 
könyvtár, amikor úgyszólván készen megkaphatja, saját állományára vonatkozóan is. 
A hatékony feldolgozás a dokumentumok feltárását az egyedi információk mélységében 
eredményezi. Miért kell az információkat visszagyömöszölni a diszciplínák mélységéig 
tagolt tematikai rendbe? Az információs rendszerekhez korszerű hírközlő eszközökkel és 
számítógépes végállomással kötött könyvtár irodalomkutatási lehetőségei olyan helyzetet 
teremtenek, amelyet az elképzelt és leírt szakrészlegek gyalogtempójúvá rántanának 
vissza. Egyébként is kérdéses az irodalomfeltáró eszközöknek, ha azok modern eljárást 
alkalmaznak, a szabadpolcos szakrészleges állománnyal való kapcsolatát megteremteni. 
Különösen nem hagyományos dokumentumok esetén. Nem lehet megoldás ebben a tekin
tetben a közbeiktatott hivatkozási katalógusok tömegének kiépítése, ha azok amúgy sem 
adnak egyedi lelőhelyet. A sok áttétel nem lehet szerencsés megoldás. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy minél igényesebb könyvtárhasználó jelentkezik, annál kevésbé a kataló
gusokból tájékozódik. A szükséges irodalmat bibliográfiákból, indexekből, referáló
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folyóiratokból, hivatkozásokból, SDI szolgáltatásokból síb. nyeri, ezt követően konkrét 
műveket keres a könyvtárban; ezek aztán vagy megvannak a könyvtárban, vagy meg kell 
szerezni. Általánosan ez a kérdés úgy vethető fel, hogy milyen kapcsolatnak kell lennie 
az irodalomkutatási referensz-eszközök és a szakrészleges állomány között. Kisarkított 
szakmai vitákban ezt úgy mondogatják, hogy az információ elszakad a dokumentumbázis
tól. Már Gesner sem gyűjteményt írt le, hanem az irodalmat, ettől lett műve bibliográfia. 
Amennyire helyteleníteni lehetett könyvtárpolitikai szempontból azt, hogy ezt a tényt 
felhasználva sokan most már tájékoztatást kívántak szervezni dokumentumok nélkül, 
annyira helyteleníthető ennek fordítottja is, ti. hogy állománytestek alakulnak ki úgy, 
hogy kapcsolatuk a tájékoztatási eszközökkel — a raktári rend és a dokumentumok nem 
eléggé pontos jelzetelése következtében — lazává válik. Egy jó könyvtár eléri az informá
ciót és eléri az eredeti szövegeket egyaránt, a használó szempontjából közömbös, hogy ezt 
a könyvtár saját eszközökből és állományból teszi-e vagy másokéból. Mindezeket az érve
ket nem a közművelődési könyvtárak általános feladatai szempontjából volt szükséges 
leírni, hanem a szakrészlegek a szakmai információk iránti fokozott érdeklődése miatt. 
Lényegében ezek a szempontok vezették M. V. Rovelstadt-ot — a témáról szóló egyik 
legkitűnőbb tanulmány* íróját —hogy az „általános olvasó” és kezdő egyetemista számára 
tartja elfogadhatónak az ilyen könyvtárhasználatot, igényesebb szinten már nem. Termé
szetesen az itt felsorakoztatott érveket helyesen kell értelmezni; még nem azt jelentik, 
hogy a szakrészlegek nem kellenek, hanem azt, hogy a szakrészlegek nem segítik a való
ban szakmai igények, tudományos igények kielégítését, sőt, bizonyos értelemben akadá
lyozzák azt.

Hasonlóan lehetne kimutatni, hogy a könyvtári szolgáltatásokat is lényegében a mai 
szinten képzelik el a szakrészlegekben. Kölcsönzést és helybeni használatot. Micsoda 
leszűkítés! Külön kifejtés nélkül is világos, hogy még ezt sem a mai módszerekkel kell 
tervezni, részben mert a különleges dokumentumok használata mást kíván — gondoljunk 
csak a fonotékák tapasztalataira — másfelől a másolási és távmásolási technika új helyze
tet teremt. Most megint nem a közművelődési könyvtárak általános funkcióinak szem
pontjából lehet ezt kijelenteni — mindig is egyik fontos feladat lesz a kölcsönzés, helyben- 
olvasás —, hanem a szakrészlegek oldaláról.

A szakmai információk ügye nem elsősorban a közművelődési könyvtárak feladata, 
problémái más szinten kerülnek megoldásra. De annak az intézményhálózatnak, amely 
szakmai-szakirodalmi információkkal látja el a felhasználót, a közművelődési könyvtárak 
is részei. A nagy közművelődési könyvtárak pedig fontos részei. Ez az információs rend
szer más technikával kerül tervezésre, más módszerekkel kerül az irodalom feldolgozásra, 
új alapokra helyezi a könyvtárközi együttműködést is, beleértve a korszerű hírközlési 
eszközöket is, adatátviteli technikát, távmásolást stb. A hazai rendszert sokoldalú kapcso
latok fűzik a nemzetköziekhez. Az országos rendszernek minden könyvtár közvetítő 
állomása. Ebbe a közegbe kell elhelyezni a közművelődési könyvtárakat is, és innen kell 
származtatni azokat a feltételeket, amelyek a közművelődési könyvtárak feladatait és 
szervezetét is megszabják. De ettől független, steril, új szervezetet javasolni ma már elhibá- 
zottnak tűnik. Valószínű, hogy a kialakulóban lévő szakmai tájékoztatási rendszerek

* A cikk tömörítését ld. Könyvtári Figyelő. 1977/5—6. 536—543.p. 
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körvonalai nem elegendőek a közművelődési könyvtárak jövőjének megtervezéséhez, de 
ezt teljes mértékben negligálni: bármely előteijesztés komolyságát kérdőjelezi meg.

Fejlett országokban a nagy public library-к, könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek együttesének egyenrangú részei, köztük sokoldalú és szoros kapcsolat van, szoro
sabb ez a kapcsolat, mint amit a szakrészlegek között egy könyvtáron belül nálunk elkép
zeltek. A kapcsolat nem elv, hanem fizikai realitás, kábelekkel, terminálokkal, vizuális 
megjelenítőkkel stb. kiépített valóság. Ha egy közművelődési könyvtárnak ilyen 
rendszerben kell léteznie, ehhez képest másodrendű, hogy belső szervezete milyen, 
vannak-e szakrészlegei vagy sem; de nyilvánvaló, hogy a szervezet kaialakítását is 
a nagyobb együtteshez való tartozás befolyásolja. Nem az a kérdés tehát, hogy kellenek-e 
a szakrészlegek, hanem az, hogy az itt vázolt könyvtári rendszer működéséhez milyen 
belső szervezet felel meg leginkább egy közművelődési könyvtárban. Nincs kizárva, hogy 
éppen a szakrészlegesítés lesz a legmegfelelőbb — kétséges ugyan — de ezt meg kell indo
kolni, valóságos funkciók elemzésével. Az együttműködő könyvtári rendszerben éppen 
a könyvtárak autonómiája szívódik fel, minden könyvtár az információk megszerzésének, 
közvetítésének szervező intézményévé válik, az információk áramlásának irányítójává, 
szabályozójává. Mint Maxwell démona az ismert fizikai példában, aki a gázpalackok közti 
molekulaáramlást szabályozza egy kis kapu nyitásával-csukásával. így minden könyvtár 
egy kapuőr, az információs kapuk szabályozója.

Úgy tűnik, a szakrészlegesítés kérdőjeleiként felsorakoztatott problémák nagyon is 
a távoli jövő könyvtárszervezetére, technikájára és módszereire építenek. Ez igaz, de a 
szakrészlegek általánossá válása ugyanebben a távoli jövőben képzelhető el.

Végül tisztázandónak érzem, hogy a szakrészlegekkel kapcsolatos itteni problémák 
nem kívánják a szakrészlegesítést elvetni. Mindössze két szempontra hívják fel a figyelmet.

Az egyik, hogy nem lehet könyvtárfejlesztést úgy elképzelni, hogy az két, egymás
tól független, egymást tudomásul se vevő úton megy végbe. Az egyik a könyvtári és infor
mációs rendszerek fejlesztése — a könyvtárügy egészével számol —, beleértve a szolgáltatá
sok, technológia, technika és intézményközi kapcsolatok fejlesztését is. A másik egy 
könyvtártípus belső és befelé forduló szervezeti fejlesztése, szakrészlegesítése, amely nem 
vesz tudomást a másikról, saját külvilágáról, kapcsolatairól, elzárkózik korszerű eljá
rásoktól.

Külön kívánalom, hogy a szakrészlegesítés ne váljék a soronkövetkező dogmává. 
Egy olyan dogmává, amely elveit a századforduló más társadalmi feltételek között műkö
dő könyvtári rendszerekből származtatja, s jóval később, eltérő hazai körülmények között 
megmerevíti a fejlődést, amikor már egy hajdani progresszió csak a konzervativizmus 
melegágya lehet.

Lehet, hogy a szakrészlegesítés lesz a jövő nagy közművelődési könyvtárainak fő 
fejlődési iránya. Azonban ezt más összefüggésekből kell nyilvánvalóvá tenni.

HORVÁTH TIBOR
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KITEKINTÉS

AZ USA KÖNYVTÁRÜGYE 1981-BEN

NYREN, Karl: News in review, 1981. c. írása alapján (Library Journal.
107 .vol. 1982. 2 л о . 139-150.p .) PAPP ISTVÁN ismertetése*

Annak idején Kőhalmi Béla szokta volt mondani, hogy a könyvtáros legizgalma
sabb olvasmánya a bibliográfia, hiszen egy jó bibliográfia egy éles szemű olvasó előtt 
plasztikusan tárja fel a gondolat mozgását, a fejlődés irányait és ellentmondásait, 
s olyan körképet fest egy-egy téma vagy szakterület helyzetéről és történetéről, — bele
értve a múltat, a jelent és a jövőt is, — amivel egy monográfia is alig versenyezhet.

Nos, valahogy így van a könyvtárak életének, a könyvtári szolgálat változásainak 
figyelője s egyúttal részese azokkal az esemény naptárakkal, amelyek hosszabb-rövi- 
debb időszak eseményeit sorolják fel szigorú tárgyszerűséggel; Bereczky László a ma
gyar szocialista könyvtárügy első évtizedeit áttekintő, Futala Tibor a hazai könyvtáros
képzés kacskaringós útvonalát rögzítő, s végül Gerő Gyula lelkiismeretes éves krónikái 
érdekfeszítő és tanulságos olvasnivalót jelentettek, lett légyen az értő olvasó, gyakorló 
könyvtáros, a szolgálat kisebb-nagyobb egységének tervezője és vezetője, a könyvtár
politika formálója, vagy a könyvtári történések szemlélője, mozgatórugóik keresője.

Ha pedig idegen ország könyvtárügyéről készült kronológia kerül a kezünkbe, 
akkor ugyan nem éljük át annak a harcosnak az élményét, aki arról a csatáról szóló 
hadijelentést olvassa, amelyikben maga is részt vett, ám mintha egy elvarázsolt kastély 
tükörtermébe léptünk volna, ahol a furcsa tükrökben felcsillanó ábrázolatok — tudjuk 
jól, — nem mi vagyunk, de a tükrök valami módon bennünket is tükröznek, az egyik 
régi magunk vonásait, a másik jelen mivoltunkat, a harmadik pedig várható arculatun
kat vetítvén elénk. S ez másfajta, de épp oly hasznos tanulságokkal szolgál a magunk 
dolgainak intézéséhez.

Nem a műfaj klasszikus szabályai szerint készült kronológiát olvastam legutóbb 
a Library Journal-ban, hanem annak egy oldottabb változatát: az amerikai könyvtár
ügy 1981-es évének főbb eseményeit, jellegzetességeit, jellemző tendenciáit, érdeke
sebb gondolatait áttekintő beszámolót, amely az események rögzítése mellett bőven

* Az ismertetés szerzője — megszegve a műfaj szabályait -  néhol saját véleményével és kommentárjai- 
val is kiegészítette az eredeti közlemény mondanivalóját. Ezeket a részeket oldalt megjelöltük. 
(— a szerk.)
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I tartalmaz kommentárokat is. így amit szigorú tényszerűségben veszít az olvasó, meg
nyeri a helyszíni tudósító véleményében, amely ha szubjektív, mégis informatív. 
A tükörterem élményét, amiben olvasás közben részem volt, hadd osszam meg kollé
gáimmal, újabb szubjektív elemekkel tetézve a beszámolót, amikor azokat a mozzana
tokat emelem ki, amelyekben leginkább magunkra ismerhetünk.

A haladás irányai

Minden könyvtárügynek állandó gondja, hogy jól választotta-e meg mai és távlati 
feladatait, hogy helyesen mérte-e fel a társadalmi szükségleteket a könyvtári szolgálat 
iránt, s ezeknek megfelelően tűzte-e ki rövid- és hosszútávra haladási útját. Ez folyama
tos felmérő, adatgyűjtő, tervező, ellenőrző, visszacsatoló tevékenységet igényel, mert 
a terveket a mindig változó feltételekhez kell igazítani, amelyek végül is megszabják a 
napi tennivalókat is.

Ilyesfajta visszacsatoló vizsgálódásokat végeztek a közművelődési és főiskolai 
könyvtárak szakmai irányelvei hatását és hasznát illetően. Az előbbiek tekintetében 
azzal a céllal, hogy megalapozzák egy korszerűsített változat kidolgozását (tehát 

■ ugyanaz a munka folyt, mint nálunk, amikor a KMK a közelmúltban felmérte az 
1972-es szakmai irányelvek tükrében a közművelődési könyvtárak „beállási szintjét”, 

I majd az OKT munkabizottsága kidolgozta az újabb irányelvek tervezetét); az utóbbiak 
tekintetében pedig azt nézték meg, hogy milyen mértékben hasznosították őket 
a könyvtárak, s elégedetten állapíthatták meg, hogy beváltak és széltében hatottak, 
mint a fejlesztés húzóerői.

Még érdekesebb tanulságokkal szolgál számunkra az a prognózis, amely a közmű
velődési könyvtárak 2000-ig való fejlődésére vonatkozik. Meglepően sokban rímel 
a saját tapasztalatainkból levont előrejelzéssel, s eltérő elemei is figyelmet érdemelnek. 
Távirati stílusban:
— az egész országot átfogó könyvtári rendszer fog kialakulni;
— mind több könyvtári egyesüléssel, együttműködési formációval kell számolni; 
— még több számítógépet fognak alkalmazni a könyvtárakban;
— több magánvállalkozásként működő információs ügynökség fog alakulni, amelyek 

térítésért nyújtják szolgáltatásaikat;
— megnövekszik a könyvtárak személyzete;
— sokhelyütt egységes szervezetben fog működni az iskolai és a közművelődési könyv

tári szolgálat;
— több figyelmet fognak fordítani mind a fenntartók, mind a könyvtárosok az üzeme

lés és a szolgáltatások mérésére és értékelésére;
— konfliktusokra kell számítani a személyzet könyvtárosi és egyéb szakképzettségű 

tagjai között;
— a könyvtári szolgálat állandó és növekvő gondját fogja továbbra is képezni a könyv

tári ellátásban mindeddig nem részesülők, a felnőttoktatás résztvevői és az iskolás
kor előttiek csoportja.
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Ellentmondásoktól sem mentesek azok a vélemények, amelyek a felsőoktatási 
könyvtárak jövőjét fürkészték, s részben az ACRL (Association of College and 
Research Libraries) országos konferenciáján hangzottak el, részben azoktól a személyi
ségektől származnak, akik az elmúlt fél évszázad fejlődésének tevékeny részesei voltak. 
Lássuk ezeket is :
— nyugodtan lehet építeni az utolsó ötven évben lerakott alapokra, ha a könyvtárveze

tés napi döntéseiben kellő rugalmassággal igazodik a változó körülményekhez;
— sőt : olyannyira megerősödtek a felsőoktatási könyvtárak és olyan társadalmi támo

gatásban részesülnek, hogy a legragyogóbb fejlődési szakaszuk még csak ezután 
következik, hiszen alapfunkcióik nem változnak, csak a szolgáltatások formái;

— „túl fogják élni” a számítógép fenyegetését, ha hűek maradnak igazi természetük
höz, azaz ha továbbra is társadalmi struktúraként és nem információs rendszerként 
akarnak működni;

— a növekedés vége várható a nagy egyetemi könyvtárakban, legalábbis ami a gyűjte
ményeket és a személyzetet illeti;

— a humán főiskoláknak a jövőben anyagi nehézségeik lesznek;
— problémák várhatók abból ‘adódóan, hogy a könyvtárak félnek a kooperációtól;
— az új, számítógépeken és telekommunikációs eszközökön alapuló technológia 

a centralizációtól az autonómia felé vezeti a könyvtárakat;
— gyöngülni fog az épületek minősége;
— kisebb személyzet, „többet tudó” épület várható;
— nehézségeket fog okozni, hogy a könyvtárosok nem ismerik kellőképpen azokat 

a tudati-szellemi folyamatokat, az oktató-nevelő-tudományos munka tartalmait, 
amelyeket szolgálniuk kell, — ezért több olyan munkatársra van szükség, aki a 
könyvtárosság mellett egy másik szakmában is járatos;

— tovább nő a raktári állomány, s meg kell tanulni a nagy raktárak megszervezésének 
és működtetésének fogásait;

— mert súlyos problémát okoznak azok a gyűjtemények, amelyekben oly sok könyv 
van, ami senkinek sem kell, s hiányzanak belőlük azok a könyvek, amiket számos 
használó igényel.

Automatizáció

Bár a prognózisok az automatizáció további térnyerését vetítik elénk az amerikai 
könyvtárakban, innen néha úgy tűnik, hogy mennyiségi fejlődésre már csak a kisebb 
könyvtári egységek bekapcsolása terén lehet számítani, s egyébként inkább a technikai 
korszerűsítés minőségi mozzanata lép előtérbe. A számítógép könyvtári alkalmazása 
tovább haladt diadalútján 1981-ben is. A félelmek ellenére, hogy a szigorodó gazdasági 
helyzet akadályozni fogja az új technológia elterjedését, az újabb és újabb szerkentyűk 
és rendszerek megvételét és bevezetését, nagyobb lelkesedés mutatkozott meg irántuk, 
mint valaha. Talán éppen az ingatagabbá váló finanszírozás, a növekvő takarékoskodás 
és a szövetségi (központi) támogatás megvonása gyorsította fel a folyamatot. A koráb-
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bi nyilatkozatokkal szemben, amelyek azt fejtegették, hogy az automatizáció nem 
fogja csökkenteni a könyvtári kiadásokat, 1981-re nyilvánvalóvá lett, hogy a számító
gépre alapozott könyvtárban kisebb személyzet is elegendő; ezzel pedig végül is megva
lósul az automatizáció eredeti célja: csökkennek — általában is — a kiadások.

I Nem adnak-e fentiek közvetve választ némely saját aggályunkra, már ami a 
számítógépek alkalmazását vagy a róluk való lemondást illeti? A szegénységből nem 
mindig (vagy legalábbis ritkán) lesz pusztán takarékoskodással gazdagság; sokkal 
inkább okos beruházásokkal, hitelfelvételekkel.
Az automatizált könyvtári rendszerek kínálatában ijesztő sokszínűség uralkodik, 

amely szinte elrettenti a vásárlót, különösen ha először megy a piacra. Kiélezett küzde
lem folyik a különféle bibliográfiai és kölcsönzési automatizált rendszerek eladói 
között, akik igyekeznek teljes választékot nyújtani. A cégek között vezet a CLSI, majd 
sorrendben a DataPhase, Geac, IBM’s DOBIS, Gaylord, Cincinnati Electronics és 
Plessey követi.

Rendszerek, rendszerek, rendszerek, minden mennyiségben és minőségben, 
kölcsönzések nyilvántartására vagy az állomány feltárására. (A szerzeményezési mun
kafolyamat automatizált rendszereit már kevésbé kínálják önállóan, inkább egy-egy 
kölcsönzési vagy online katalogizálási rendszer alprogramjaiként.) Nagy egyetemi és 
közművelődési könyvtárak ajánlgatják magukat, hogy kisebb könyvtárak csatlakozza
nak számítógépes rendszerükhöz, vagy vegyék meg szoftverjüket.

Kevesebb szó esett a beszámolókban és a könyvtári szaksajtóban a COM-kataló- 
gusokról, de csak azért, mert ez már nem újság, s nem azért, mintha nem alkalmaznák 
őket széliében. Általános trendként figyelhető meg, hogy az automatizált kölcsönzési 
és bibliográfiai (katalogizálási) rendszerek korábbi különállósága megszűnőben van, 
többek között annak hatására, hogy a legkisebb könyvtáraknak is módjukban áll 
online hozzáférni a nagy bibliográfiai adatbázisokhoz. így az integrált könyvtári auto
matizáció megvalósításához sokhelyütt a már működő, automatizált kölcsönzési rend
szertől indultak el, de ugyancsak számos helyen az online katalogizálás volt a teljes 
gépesítés sarokköve. Az automatizáció fő akadálya továbbra is a cédulakatalógusok 
átállításának magas költsége; komoly anyagi megterhelést jelent a már meglévő, géppel 
kezelhető leírások MARC formátumra való áttétele is. Számítások szerint a retrospek
tív katalogizálás tételenként 1,5—2 dollárba kerül; ez évben jelentkezett egy cég 
(Carrollton Press), amely REMARC rendszerével fél dollárért vállalja ezt a munkát. 
Az árajánlat igazi áttörés ezen a fronton.

Megjelentek — ez évben először — a mini- és mikrokomputerekre alapozott rend
szerek is, amelyek különösen a kicsi és egyedülálló könyvtáraknak nyitnak új perspek
tívát. Ezért is elsősorban ők (például községi könyvtárak, gyerekrészlegek, kisebb 
információs szervezetek) érdeklődnek a 3—10 ezer dolláros gépek iránt, de nagykönyv
tárak is alkalmazzák a mikrokomputert belső továbbképző tanfolyamaikon a számító- 
gépes alapismeretek elsajátíttatására, az olvasóközönség oktatására (pl. számítógépes 
„alfabetizációs” programokra), s könyvtárosiskolákban is szép számmal találhatók.

A számítógép és a telekommunikáció legmodernebb eszközeinek kapcsolata új 
szolgáltatásokkal kínálja a könyvtárakat. Lehetővé vált a nagy referensz művek online
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használata; így például a Mead Data Central meghirdette az Encyclopaedia Britannica 
lehívhatóságát. Sokan már látni vélik ennek az új fejleménynek a hátulütőjét is: az 
online referensz művek annyira beszűkíthetik a hagyományos, nyomtatott variánsok 
piacát, hogy nem lesz kifizetődő ezeket megjelentetni, ami pedig súlyosan érintheti 
a kiskönyvtárak körét. Másfelől azonban él a remény, hogy az online hozzáférhetőség 
még ösztönzi is a nyomtatott verzió iránti keresletet, s nem tűnnek el a megszokott 
„műszerek” sem a piacról.

Még érdekesebb ajánlattal él egy nemzetközi kiadóvállalatokból (Pergamon, 
Springer, Blackwell, Elsevier) alakult konzorcium: azt tervezi, hogy digitális facsimile 
és videodisc technikát alkalmazva, meglehetősen alacsony áron (5,5 dollár egy cikk
másolat) bocsátja rendelkezésre a kívánt folyóiratközlemények másolatát. Az alacsony 
ár nem véletlen, mivelhogy alá akarja kínálni az amerikai könyvtárközi kölcsönzési piac 
egyik nagy szolgáltatója, a British Library Lending Division árait. No, nem kell félte
nünk Maurice В. Line-t és munkatársait, minden bizonnyal megegyezésre fognak jutni 
az ADONIS-szal (Article Delivery over Network Information Services), de jó lesz 
odafigyelnünk, mert a BLLD még meghatározóbb tényezője a magyar könyvtárközi 
kölcsönzésnek, mint az amerikainak!

Együttműködés és networking

Szívem mélyén az idegen szavakat kerülőkhöz húzok, most mégis kénytelen 
voltam az alcímben angolul hagyni a networking kifejezést, ugyanis ha egyszerűen 
lefordítom hálózatcsinálásra vagy hálózatban való működésre, félrevezető lehet a ma
gyar olvasó számára, aki hagyományosan mást ért hálózaton, mint amit a nemzetközi 
könyvtári tolvajnyelvben már polgárjogot nyert network jelent. Ha ugyanis a mi háló
zatunkat akarjuk angolra fordítani, helyesebb a system szót használni, mert a network 
a számítástechnikát közvetlenül vagy közvetve alkalmazó, egymással telekommuniká
ciós csatornákkal összekötött, főként online kapcsolatban álló könyvtárak együttesét 
jelenti, amely együttesbe különféle típusú könyvtárak egyaránt beletartozhatnak, de 
összetartó elvük nem közigazgatási, fenntartói vagy egyéb adminisztratív jellegű függés, 
hanem inkább az önérdeken és kölcsönös anyagi előnyökön alapuló, önkéntes és szol
gáltatások nyújtására és használatára irányuló társulás.

Az információs hálózatszervezés két óriása az OCLC (Online Computer Library 
Center) és az RLIN (Research Libraries Information Network); mindketten az egész 
országra terjesztik ki szolgáltatásaikat. Bár sok egyetemi könyvtár felmondott az 
OCLC-nek és az RLG-hez (Research Libraries Group) csatlakozva az RLIN szolgálta
tásait veszi igénybe, az előbbinek még mindig 58 egyetemi könyvtár a tagja. Továbbra 
is rohamos fejlődés mutatkozott az OCLC-nél: központja új épületbe költözött Dublin
ben (Ohio), fiókot nyitott Birmingham-ben (Anglia), s szolgáltatásai a komplett könyv
tári automatizált rendszerektől közvetlenül a lakásokban rendelkezésre álló informá
ciókig terjednek, — mégis, a használók panaszaiban már jelentkeznek a túlságosan nagy
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rendszerek hátrányai: kihagyások, torlódások, sorbanállás stb. Jogosnak látszik a kér
dés: tényleg mind nagyobbá kell válni a hatékonyság érdekében?

Figyelemre méltó a több államot átfogó, regionális hálózatok (INCOLSA, 
SOLINET, NELINET, OfflONET, CLASS, AMIGOS) tevékenysége, amely ugyan 
jórészt az OCLC szolgáltatásainak a közvetítéséből áll, de már foglalkoznak a függetle
nülés lehetőségeivel, amit mutatnak saját expanziós törekvéseik, elégedetlenségük az 
OCLC áraival, s kommunikációs problémáik.

Megjelentek, mégpedig a gazdaságosság nevében, az egy-egy államra kiterjedő 
hálózatok is. Kérdés, hogy létük gyengíti-e a regionális hálózatokat, új konkurrenciát 
jelentvén számukra, vagy éppen ellenkezőleg, erősíti-e pozíciójukat, mivel még széle
sebb tagságot von be a használók körébe, eljuttatván a szolgáltatásokat szinte minden 
faluig; mindenesetre az OCLC-nek egyelőre az az álláspontja, hogy nem akar a mintegy 
félszáz állami hálózattal közvetlen kapcsolatot, hanem csak a regionálisok révén.

A mikrokomputerek és az elektronikus telekommunikációs eszközök azonban új 
megvilágításba helyezik a könyvtári együttműködés és hálózatszervezés kérdéseit, 
különösen a kiskönyvtárak szempontjából. Minthogy az új technológia lehetővé teszi, 
hogy a legkisebb egységek, akár a községi könyvtárak is közvetlenül férhessenek hozzá 
az információk teljességéhez, ideje lesz módosítani az eddig vallott nézeteket. Most 
már nem feltétlen követelmény egy nagyobb rendszerbe való integrálódás, ha egy kis
könyvtár gazdagabb állományok gazdagabb információtartalmát kívánja használóinak 
hozzáférhetővé tenni. Jól megfigyelhető világszerte a túlzott centralizációtól való elfor
dulás és a kisebb egységek önállóságának, autonómiájának a feléledése, — a korszerű 
technika nyújtotta, szinte korlátlan lehetőségek következtében. (Például Kaliforniában 
korábban figyelmen kívül hagyták a kiskönyvtárakat az államsegélyek szétosztásánál; 
most ők is részesülhettek e támogatásban, hogy csatlakozzanak az OCLC hálózatához 
vagy automatizálhassák kölcsönzésüket.)

Végül egy szót a két vagy több könyvtár alkotta társulásokról, amelyek nem 
üzleti alapon állva kötnek állománygyarapítási, katalogizálási, könyvtárközi kölcsönzési 
stb. egyezségeket. A jelentésekből vegyes kép tárul elénk: egyik helyen sikerekről 
számolnak be szinte eufórikus hangon, másutt pedig azt állapítják meg, hogy az együtt
működésben való részvétel haszna nem áll arányban a ráfordított energiával, s éppen 
a takarékoskodás okából lépnek ki a rendszerből egyes tagok. Az ilyen típusú együtt
működési körök léte általában központi (állami, szövetségi) támogatástól függ, s ha ez 
megszűnik, a rendszer is szétesik.

Talán fölösleges is mondanom, hogy a fentiek nem kérdőjelezik meg a magyar 
könyvtárügy centralizációs törekvéseit. Először azért nem, mert nekünk egyelőre 
— sajnos — nem áll rendelkezésünkre az amerikaihoz hasonló technikai alap. Másodszor 
azért nem, mert a fejlődésben aligha hagyható ki az a lépcsőfok, amely az egységes 
könyvtári rendszer megteremtése felé vezető meredélyen a preautomatizációs szakasz
nak nevezhető. Lényeges azonban az, hogy tudjuk, hová akarunk eljutni, s csak azokat 
az együttműködési és centralizációs formákat támogassuk, amelyek mintegy előkészí
tik a későbbi szakaszt^ abba szervesen beilleszkedhetnek, s így megszüntetve válnak 
megtarthatókká.
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Könyvtári akciók

Az éves beszámoló főként a közművelődési könyvtárak által indított új szolgálta
tásokról, kampányokról, PR-manőverekről tudósít, s a könyvtári szolgálat éppoly 
természetes részének tekinti ezeket, mint a bonyolult automatizált rendszereket.

Az amerikai közművelődési könyvtár meg akarja szolgálni azt a pénzt, amit 
a közösség ráfordít, s egyre inkább azokhoz is el akar jutni, akik maguktól nem keresik 
fel a könyvtárat, vagy valami ok akadályozza őket ebben. Ezért a legtöbb hír olyan 
akciókról ad számot, amelyek új információs vagy rekreációs szolgáltatásokat kívánnak 
bevezetni, vagy a közösség valamely hátrányos helyzetű csoportját akarja a könyvtár 
használói közé bevonni. Sok könyvtár alakította át úgy épületét, hogy a fizikailag 
hátrányban lévők is könnyen használhassák, mások bibliobuszaikba szereltek emelőt 
tolókocsival közlekedők számára. Speciális .ellátást és programokat szerveztek az idő
sek, a börtönlakók, a nyelvi vagy kulturális kisebbségek tagjai, a világtalanok és nehe
zen látók, a siketek és nehezen hallók (több van belőlük, semmint gondolnánk!) 
számára. Volt olyan könyvtár, amely tanfolyamot szervezett dolgozóinak a siketekkel 
való érintkezés módjáról. A legnagyobb sikert a vakok számára készült Kurzweil-olva- 
sógép aratta, amelyet a Xerox Corporation gyárt. Magas ára ellenére igen sok könyvtár 
beszerezte, s egyre több főiskolai könyvtár is ellátja magát vele. (Az olvasógépről

I bővebben a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 13. évfolyamának (1981) 
467. számú referátuma tájékoztat.)

A nagy hagyományokkal bíró referensz szolgálatot közelebb akarják hozni 
a mindennapok szükségleteihez, s ezzel a céllal szervezték meg könyvtárak sorában az 
egészségügyi, a jogi, a közhasznú (a közösségben való éléshez szükséges), a munkahe
lyekre vonatkozó információs szolgáltatásokat. Az American Library Association 
indította útjára azt az országos kampányt, amelynek célja, hogy a könyvtárak szervez
zék meg a telefonon igénybe vehető referensz szolgálatot, s hogy az állampolgárok 
éljenek is ezzel a lehetőséggel. (Vajon nálunk a miskolci Megyei Könyvtáron kívül 
hány könyvtár vállalta tudatosan ezt a szolgáltatást, s kezdte meg tervszerű kiépítését 
és propagálását? A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kertész-utcai olvasótermében 
a közelmúltban meghirdetett ilyen szolgáltatás már jelzi, hogy könyvtáraink egy részé
ben megvan a hajlandóság.)

Európai könyvtáros talán kicsit idegenkednék azoktól a módszerektől, amelye
ket az amerikaiak természetes magátólértetődőséggel alkalmaznak közönségkapcsola
taik erősítése, olvasótáboruk szélesítése érdekében. Pedig az eredmény nem a finnyása
kat igazolja. Csak kettőt a sok akció közül. Pawtucket-ben a városi könyvtár kutya
kiállítást rendezett, amelynek két győztese volt: az egyik, a kutya, a polgármesterrel 
reggelizhetett, a másik, a könyvtár, bőségesen kapott helyet a televízióban, rádióban, 
sajtóban, s higgyük el, nemcsak kutyákról volt szó a beszámolókban. De az egyetemi 
könyvtárak sem ügyetlenebbek: Harvard-ban, a Schlesinger Library egy híres szakácsot 
hívott meg főzési bemutatóra, s a közönség 30 dollárért nézhette, ám 50 dollárért meg 
is ehette, amit a séf főzött. De valójában a könyvtár lakott jól.

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



396 Nyren, К.

Az anyagiak szorításában

I Ma már Amerika sem az a könyvtári Eldorádó, ahol a könyvtárigazgatónak elég 
kiállnia könyvtára elé, s a sültgalamb máris beleröpül a szájába, de előtte még vaskos 
dollárkötegeket is potyogtat a költségvetés rovataiba. Általában kevesebb pénz jut 
könyvtárra, vagy ha nem is, keményen meg kell küzdeni érte, s csak kivételes esetek

ben nőttek az anyagi eszközök. A Reagan-féle gazdaságpolitika hatására tovább csök
kent a központi (szövetségi) támogatás, viszont nőttek az egyes államok által a helyha
tóságok részére juttato tt összegek. Kevésbé érezték meg a nehéz időket a kétéves 
főiskolák könyvtárai, s azok a közművelődési könyvtárak, amelyek körzetében a lakos
ság lélekszáma nő és az energiaválság profitjából részesedik; ezeken a helyeken az 
anyagi ellátás növekedése figyelhető meg. Egyébként állandó veszély fenyegeti a költ
ségvetéseket: az egyetemi könyvtárakét a hallgatók létszámának a csökkenése követ
keztében, a közművelődési könyvtárakét pedig az adófizető polgárok tiltakozása miatt.

Különösen ez utóbbi jelenség tanulságos számunkra. Nem a nyilvános könyvtá
rak fenntartásának rendszere miatt (mint ismeretes, a helyi adókból a könyvtári szolgá
latra fordítható összegeket a választópolgárok szavazzák meg), hanem amiatt a maga
tartás miatt, ahogyan a könyvtárosok reagáltak a könyvtári szolgálat iránt a közösség 
részéről ily módon megnyilvánuló kétségekre. A könyvtárosok nem sértődtek meg, 
hanem igazuk tudatában felvették a kesztyűt. Elfogadták a kényszerű takarékoskodási 
intézkedéseket, sőt önként vállaltak bizonyos megszorításokat. De ezt nem csöndben 
tették, hanem hangosan propagálták önkéntes takarékoskodásukat, rámutattak éssze
rűsítések révén növekvő teljesítményeikre, s bizonyították, hogy kevesebb pénzből is 
többet tesznek a közösség érdekében. Érdekes módon, a polgárok méltányolják ezt 
a hozzáállást, és nem egy könyvtár számára megszavazták a fenntartási összegek 
emelését. így például Michigan-ben 57%-os többséggel — ami sikernek számít — fogad
ták el a megnövelt költségvetést; a könyvtár szerint ez egyenes következménye új és 
kibővített szolgáltatásainak, hosszabb nyitvatartási idejének és agresszíven propagált 
nyomógombos katalógusának.

A kiadások csökkentése, a hatékonyabb működés minden könyvtár állandó 
gondja. Figyelemre méltóak azok a továbbképző tanfolyamok, amelyek a könyvtár
igazgatás idevágó tudnivalóit tűzték programjukra. A gyakorlatban sokfajta intézke
déssel lehet találkozni, amelyek mind ezt a célt szolgálják: néhol 20—30%-kal csökken
tették a személyzetet, de ezzel párhuzamosan maximálisan automatizáltak; máshol 
a könyvtárosoktól megkívánják, hogy több munkakör ellátására is képesek legyenek, 
s így törekszenek a személyi kiadások lefaragására; egy könyvtárból azt jelentették, 
hogy a munkatársak önként beleegyeztek a munkaidő — s ezzel a fizetés — csökkenté
sébe, hogy ne kerüljön sor elbocsátásokra; ugyancsak a munkaerő jobb kihasználását 
célozzák a munka egyszerűsítését és termelékenységét előmozdító munkaelemzések, 
a korszerű irányítási módszerek, az alkalmazottak anyagi érdekeltségének érvényesí
tése; intézkedések születtek a szolgálat racionálisabb megszervezésére, például a fiók- 
könyvtárakban csak a mindennapi olvasmányokat tartják, s a referensz gyűjteményt
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és szolgáltatásokat a központi könyvtárba összpontosították, vagy helyenként össze
vonták a városi és a megyei könyvtári rendszert stb.

Megbecsülik a kis bevételeket is. Sok könyvtárban, amely korábban felhagyott 
a késedelmi díjak szedésével, ismét bevezették a büntetéspénzt. Cleveland-ben kiszá
molták, ha nem küldenek sürgetést a késedelmes olvasónak, akkor sem csökken 
a könyvek visszaáramlásának üteme és a beszedett büntetések összege. Némely város
ban megnövelték a nem helybeli lakosok könyvtárhasználati díját. A magánszektornak 
térítés ellenében nyújtják az információs szolgáltatásokat, egyelőre azonban nem adták 
fel azt az álláspontot, hogy az adatbázisok használati díját a könyvtár ne hárítsa át az 
egyéni használóra. Takarékos üzemanyagfelhasználású mikrobuszkönyvtárakat üzemel
tetnek Alabama-ban, s Kentucky-ban a börtönlakók építettek bibliobuszt.

Még két jövedelemforrás. Aligha követhetjük St. Clair városa tanácsának példá
ját, s nem fordíthatjuk a részeg autósoktól beszedett büntetéspénzeket könyvtári 
célokra, de a vonatkozó jogszabály szerint nálunk sincs semmi akadálya annak, hogy 

■ könyvtáraink eladják vagy elárverezzék fölös- és többespéldányaikat, s így csökkentsék 
az állomány fenntartásának költségeit s újra mobilizálják a kihasználatlan állomány- 
részekben elfekvő tőkét. Én még nem hallottam hasonló hazai akcióról; talán a túlzott 
óvatoskodás az oka? Nyilvánvaló, csakis alapos előkészítés, a fenntartó meggyőzése, 

I  a sajtó megnyerése után szabad ilyesmibe belevágni, de megérné.
Mert a dokumentumárak rendületlenül növekszenek. A folyóiratok előfizetési 

díja 1981-ben is, Amerikában is gyorsabban emelkedett, mint az inflációs ráta, s min
den más könyvtári kiadási tételnél is gyorsabban. Visszapillantva az utolsó tíz évre 
megállapítható, hogy a kutatást szolgáló könyvtárakban 91%-kal nőtt a gyarapításra 
fordított összeg, de az évenként beszerzett kötetek száma 22,5%-kal csökkent. Éves 
átlagban pedig 7%-ról 2,9%-ra esett vissza a gyűjtemények növekedése.

Jó hír viszont, hogy a régóta fújt riadó végre akciót eredményezett a romló 
könyvtári állományok megmentése érdekében; ez azt bizonyítja, amire feltétlenül 
szükség van, arra kerül pénz. A szövetségi támogatás csökkenését kiegyenlítették külön 
alapok képzésével, s magánadományok is szépen folytak be. Konferenciákat szervez
tek, képzési programok indultak, s hosszútávú stratégiák alapján kezdődtek meg 
a konzerválási munkálatok. A Library of Congress nyomatékosan ösztönzi a kiadókat 
savmentes papír használatára, s úgy látszik, eredménnyel.

Könyvtárosok

Ha külföldi kollégákkal találkozván szemérmesen kerülgetjük is a személyes 
jellegű kérdéseket, előbb-utóbb mégis sor kerül a könyvtárosok egzisztenciájával össze
függő témákra. Szerencsénkre ez a beszámoló kitér ezekre is, s így módunk nyílik 
— külön kérdezősködés nélkül is — némi fogalmat alkotni arról, mit is jelent ma könyv
tárosnak lenni Amerikában. Más összefüggésben már szó esett a személyzettel való 
takarékoskodásról; talán szükségtelen itt foglalkozni az életérzésre te tt hatásával, 
helyette inkább néhány olyan jelenséget emelek ki, amelyen érdemes elgondolkodni.
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Komoly szükséglet mutatkozik több, magasan kvalifikált könyvtáros iránt. Az 
álláshirdetések megkívánják a második diplomát, az idegen nyelvtudást, a számító
gépismeretet. S ha valaki meg is felel ezeknek a követelményeknek, — frissen végzett 
könyvtáros alig, — akkor is csak a kezdő fizetését kapja. Mind több helyütt állítanak be 
szakreferenst, s általában növekszenek a munkavállalóval szemben támasztott köve
telmények.

Az egyetemi könyvtárosiskolák szerint kielégítő az álláskínálat, de ugyanakkor 
hallgatóik száma csökkent; különösen szembetűnő, hogy kevesebb más tárgyban már 
szakképesítést szerzett hallgató jelentkezik. Az egyetemet végzett kezdő könyvtáros 
éves átlagfizetése az egyik iskola jelentése szerint 19 ezer dollár, ami megfelel a progra
mozók, piackutatók, rendszerelemzők és más információs szakemberek kezdő fizeté
sének. A fizetések 1980-ban 7—8,4%-kal növekedtek, ami elmaradt az infláció 
üteméből.

A könyvtárosiskolák egyre inkább könyvtáros és információs szakemberképző 
intézményekké alakulnak.

Az utóbbi idők fejleménye, hogy visszavonult vagy kilépett könyvtárosokból 
konzultációs cégek alakulnak. E cégekben a különböző könyvtári szakterületek specia
listái működnek, például építész-konzulens, számítógéphez értő informatikus stb., 
s újabban a mai idő kitermelte „specialista” , aki arra vonatkozóan ad tanácsot, hogyan 
lehet visszafejleszteni a szolgáltatásokat.

Mindig is voltak, de mostanában még többen vannak, akik ingyen, társadalmi 
munkában dolgoznak a közművelődési könyvtárakban, sőt ez évben már egy felsőokta
tási könyvtár is hírt adott róluk. Ez egyenes következménye Reagan elnök politikájá
nak, hogy a szociális szolgáltatásokban mind több önkéntes, társadalmi munkás vegyen 
részt; New York államban például 150 dolláros adókedvezmény illeti azt, akinek 150 
igazolt társadalmi munkaórája van. így nem lehet csodálni, hogy a Los Angeles-i me
gyei könyvtárban 30 ezer társadalmi munkaórát regisztráltak; Oklahoma City könyv
tárában 10 671 órát, ami 5,13 főnyi személyzettel volt egyenértékű. Sőt egy ügyes 
könyvtár olyan hirdetéssel toborozta társadalmi munkásait, amelyben pontosan előír
ta, milyen követelményeket támaszt velük szemben, s milyen munkakörökben kívánja 
alkalmazni őket. S végül: Spring Valley-ben a helyi bíróság által közmunkára ítélt 
személyek is jelentkeztek a könyvtárban.

Folyik a harc az ott is elnőiesedett szakmában az egyenlő elbírálásért. San Jósé
ban sikeres sztrájkot vívtak a könyvtárosnők: most férfi kollégáikkal azonos munkáért 
azonos fizetést kapnak. További eredmény, hogy a tudományos könyvtárakban növek
vőben van a női főnökök száma; előnyükre válik, hogy nagyobb középvezetői tapaszta
latuk van, mint a férfiaknak. Az igazgatónők fizetése is jobban közelíti az igazgató 
férfiakét, de általában a nők vezette könyvtárak gyengébben vannak eleresztve anyagi
lag. Számarányukhoz képest azonban még mindig kevés nő található a legfelsőbb 
munkakörökben. Hátrányos helyzetüket jól érzékelteti ez a kis értekezleti statisztika, 
amely akár nálunk is készülhetett volna: a helyi összejöveteleken tíz nőre ju t egy férfi, 
az országos konferenciákon fele-fele arányban vannak jelen nők és férfiak, de öt előadó 
között már csak egy nő akad.
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A beszámoló végezetül közli, hogy az amerikai könyvtárügy jeles személyiségei 
közül ki változtatott állást (ott ez nem akkora csoda, mint nálunk), ki vonult nyuga
lomba, ki halt meg. S ekkor oly köznapi szakmánk horizontja egy pillanatra kitágul, 
a kaland szelét érezzük süvíteni: Mrs. Jackson megkeresésére a bíróság holttá nyilvání
totta férjét, Carl Jackson-t, aki egyszer már sikeresen átszelte egymagában az Atlanti 
óceánt, de második vállalkozása során föltételezhetően egy nagyobb tengeri jármű 
gázolta el valahol a spanyol partoknál.

ИНН

Könyvtárosok és információs szakemberek nap mint nap 
növekvő mértékben alkalmazzák az online visszakeresés 
eszközeit. Népszerűségének fokozódásával párhuzamosan 
növekszik a vonatkozó szakirodalom is, ahogy azt az 
Aslib bibliográfiai sorozatának 10. kötete tükrözi. 1976 és 
1979 között több témába vágó publikáció jelent meg, mint 
a megelőző időszak tizenegy éve alatt, a releváns publiká
ciók száma pedig 1971 és 1978 között átlagosan évi 20%- 
kal növekedett. Abszolút értékben számítva a témakörre 
vonatkozóan megjelent dokumentumok száma nem túl 
jelentős más szakterületekhez viszonyítva, azonban hogy 
fontos részterület, azt alátámasztja az a tény, hogy naponta 
átlag két szakirodalmi dokumentumot publikálnak külön
böző problémáira vonatkozóan. — Az irodalom megoszlása 
a következő: folyóiratcikkek — 59%, konferenciák anyagai 

és monográfiák — 24%, kutatási jelentések — 10%, rendszerdokumentáció — 4%, egyéb
— 3%. Az utóbbi években az online visszakeresés kevésbé kutatás-orientált, s így nem meg
lepő, hogy megnövekedett a felhasználói tapasztalatokról szóló folyóiratcikkek száma.
— A 890 annotált és több mint 160 „kéziratzárás után érkezett” tételt tartalmazó bibliog
ráfia a szerzők neve szerint alfabetikus elrendezésű. Szerzői névindex, általános (adat
bázis, online rendszer és tárgy szerinti) index és a kutatási jelentések száma szerinti index 
könnyíti meg a kötet használatát. Érdemes megjegyezni, hogy a bibliográfia szerkesztői 
nem gépi úton végezték el az összeállítást. Vélekedésük szerint a gépi módszerek (bár 
alkalmasak jó, egyes esetekben kiváló bibliográfiák készítésére) még nem versenyezhetnek 
a tradicionális („és fárasztó”) módszerek segítségével összeállított, az utókor által is 
értékelt konvencionális bibliográfiák előnyeivel és erősségeivel.

HEGEDŰS PÉTER híradása
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A LÉTET FENYEGETŐ TAKARÉKOSKODÁS

A Bogens Verden (1980. б л о . 281-285  .p.), а (1979. 12ло. 969-972.р .;
1982. 1.по 20- 28.р., 54-57 .р .), a Library Association Record (1979. 9.no.
425—435.p.), a Wilson Library Bulletin (1980/81. l.no. 35—40.p.; 10.no.
736—742.p., 743—749.pl) írásai alapján RÄCZ ARANKA szemléje.

Pénz, pénz, pénz. Ebből van most a legkevesebb, szinte az egész világon, a könyv
táraknak (is). Erről olvashatunk a nemzetközi szaksajtóban. Válságban vannak a könyvtá
rak azokban az országokban is, amelyek könyvtárügye ösztönző példákkal szolgált világ
szerte. A költségvetések könyörtelen lefaragása következtében a könyvtárak arra 
kényszerülnek, hogy létük alapkérdéseit vessék fel, társadalmi szerepüket fogalmazzák 
újjá, keressék feladataik gazdaságosabb megoldásának lehetőségeit az új gazdasági viszo
nyok között. Lássunk ezekből néhányat!

A dán közművelődési könyvtárak körében pl. az a kérdés merült fel, hogy idősze
rű-e még a könyvtári szolgálat ingyenessége, amelyre eddig joggal voltak büszkék.1 
A konzervatív párt javaslata szerint könyvenként 3 koronás kölcsönzési díjat kellene beve
zetni. A Dán Könyvtáros Szövetség 1980 tavaszán felmérést készített arról, hogy milyen 
következményekkel járna a kölcsönzési díj bevezetése. Kimutatta, hogy egy ilyen intéz
kedés a könyvforgalom kb. 30%-os csökkenéséhez vezetne, elsősorban a gyermekeket, 
az ifjúságot és az alacsonyabb jövedelműeket sújtaná, ugyanakkor közvetetten egyéb 
károkat is okozhatna. Mivel pl. a könyvtárhasználattal összefügg a könyvvásárlás, a könyv
tárak is kevesebbet vásárolnának, ez pedig visszahatna a könyvkiadás példányszámaira, 
kisebb példányszámok mellett a könyvek tovább drágulnának, — ezzel bezárul az 
ördögi kör — a könyvtárak még kevesebbet tudnának vásárolni. Szegényedő állomány 
mellett pedig elsorvad a tájékoztató tevékenység. Az így nyert összeg nem ellensúlyozná 
a kiadások növekedését és a nyereségnél aránytalanul nagyobb kárt okozna.

Az Angol Könyvtáros Egyesület 1980-ban szintén a térítési díjak bevezetése ellen 
foglalt állást.2 Ugyanakkor összefoglalta a kormány számára a könyvtári költségvetések 
csökkentésének káros következményeit.

Egyes nagy és régi amerikai könyvtárak, mint pl. a San Franciscó-i, a bostoni, 
a philadelphiai a túlélés gondjaival küzdenek.3 A philadelphiai könyvtárat sokan Amerika 
legjobb közművelődési könyvtárának tartják, amelynek 3 milliós könyv- és 4,3 milliós 
egyéb dokumentum állománya van, 1980-ban 5 millió egységet forgalmazott és 800 000 
információt adott. A központhoz könyvtárak hálózata tartozik, különgyűjteményeiben 
különleges értékek találhatók. A könyvtár jelentős tényezője a felnőttoktatásnak (nép
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művelésnek).. A 70-es években már 943-ról 680-ra kellett csökkentenie személyzetét a gaz
dasági nehézségek miatt, korlátozták a nyitvatartási időt, megszüntették a bibliobusz 
szolgáltatást és egyes fiókokat. A kérdés: hogyan tovább? A kérdést vizsgáló bizottság 
két lehetőséget jelölt meg: a) nem fejlesztik a központi könyvtár gyűjteményeit, b) csök
kentik a fiókok számát. A könyvtár vezetősége inkább a központi könyvtár szolgáltatásai
nak megőrzéséért és a gyűjtemény fejlesztéséért küzd, ennek egyedülálló értékei miatt, 
a város vezetősége viszont a választók érdekeit hangoztatva, a fiókhálózat fenntartását, 
Ш. fejlesztését tartja fontosabbnak és fényűzésnek tartják a jelenlegi viszonyok között 
a viszonylag szűk olvasóréteget kielégítő speciális gyűjtemények költségeit.

A költségvetések nagymértékű csökkentése következett be az utóbbi években az 
NSZK könyvtáraiban is. Az ismert nyugatnémet könyvtárügyi folyóirat, a Buch und 
Bibliothek 1982/1. számában jelentős teret biztosított a gazdasági megszorításokból eredő 
könyvtári problémáknak. R. BREITKREUZ, aki nem először foglalkozik a könyvtári 
költségvetések kérdésével,4 elvileg — nem minden indulat nélkül — közelíti meg 
a kérdést.

Mindenek előtt azt a szűk pénzügyi szemléletet támadja, amely a kulturális intézmé
nyeket, így a könyvtárakat is, egyoldalúan csak gazdaságosság mértékkel méri. Erre nem 
mentség a jelenlegi súlyos gazdaság helyzet sem, amelyet a stuttgarti főpolgármester
M. Rommel úgy jellemzett, hogy „búcsú a tejjel-mézzel folyó Kánaántól”. A kormányok 
könyörtelen takarékoskodása olyan rövid távú szükségintézkedéseket hozhat, amelyek 
inkább kárt okoznak, mint hasznot.

Hangsúlyozza a cikkíró, hogy amint a kulturális intézményeket nem szabad csupán 
gazdaságossági szempontból megítélni, a ráfordításokról sem szabadna csupán a választók 
szavazatait számlálva dönteni. A történelem szolgáltat példákat arra, hogy a kulturális 
tevékenységnek mindig éppen a gazdaságilag nehéz időkben volt és van nagy jelentősége. 
A csőddel egyenlő, a könyvtárosi gondolkodás feladását jelenti, ha a könyvtár lemond 
társadalmi feladatairól. A gazdaságosság nem azonos az oktalan takarékoskodással Nem 
gazdaságos dolog, ha egy intézmény tevékenységének még elviselhető szintje alá kénysze
rül, és az így nyert megtakarítás nem ellensúlyozza a kommunális, Ш. az állami költség- 
vetések hiányát. Ez a veszély már az 1979. évi költségvetésekben fenyegetett. Mivel 
a személyi kiadások képezték a költségvetések kb. 75%-át, a 20%-os megtakarítást a dolo
gi kiadásokra eső negyed részből kellett megtakarítani. Ez a könyvtárak számára hatalmas 
méretű lefaragás a költségvetési hiányt mindössze 0,31%-kal csökkentette. A kulturális 
kiadások nem tekinthetők egyszerűen dologi, sokkal inkább politikai kiadásoknak.

1981 nyarán a pénzügyi lehetőségek nullára zsugorodtak. A csökkentett beszerzési 
keretek és az emelkedő árak az egész kiterjedt könyvellátást veszélyeztetik és ennek féke
ző hatása már a kis- és középnagyságú könyvtárakban is jelentkezik. A személyi kiadások 
emelkedése nem akadályozható meg. Összehasonlításuk a gyarapítási összegekkel elkerül
hetetlen. Valószínű sor kerül az álláshelyek csökkentésére is, ez pedig a könyvtárosi fela
datok átértékeléséhez vezet. Várhatóan nagyobb feladatok várnak rájuk. Már korábban 
is mutatkoztak a jelenlegi helyzet előjelei, a könyvtárosok azonban a kölcsönzési forga
lom emelkedésétől várták a megoldást (a költségvetés a forgalom függvénye!). Ez kényel
mesebb volt, — állapítja meg a cikkíró megrovóan — mint a szűk lehetőségekkel fenyegető

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



402 Rácz A.

jövendőre berendezkedni. Csodát várni nem lehet. Egyszerű lenne a szolgáltatásokat 
csökkenteni, fiókokat megszüntetni, ponyvát rakni a polcokra, ez azonban a társadalmi 
feladatokról való lemondást jelentené. A gazdasági problémák hátterében felmerül a kér
dés: vajon időtálló-e a „társadalmi megbízásiról szóló tézis?

A társadalmi feladatok és a gazdasági lehetőségek egyeztetésében a józan könyvtá
rosi gondolkodásnak kell megtalálnia a járható utat. Ésszerűsítésekre van szükség, ezek fő 
tényezője az együttműködés az önellátás helyett. Az „alkalmazkodás a struktúrához” 
a könyvtárak számára is vezérelv lehet a jövőben.

A gazdasági válság szülte könyvtári problémákkal foglalkozott az a vita is, amelyet 
a Buch und Bibliothek (BuB) szerkesztősége kezdeményezett 1981 novemberében, a 
Deutsche Büchereiverband évi, Brémában rendezett közgyűlése alkalmából.5 A vitában 
dr. Fr. Andrae, a hamburgi, dr. Kl. Hohlfeld, a mannheimi, dr. U. Thiem, a düsseldorfi 
nyilvános könyvtárak és dr. H. Vogt, a frankfurti (am Main) Deutsche Bibliothek igazga
tója vett részt.

Milyen a nyilvános könyvtárak helyzete a jelenlegi gazdasági viszonyok között?

A vita fontosabb megállapításai e témakörben:
— A gazdasági válság előreláthatóan tartós lesz.
— Nem feltétlenül először a kulturális kiadásokon kell takarékoskodni. Amikor 

azonban a költségmegszorítások az óvodákat, az oktatási intézményeket és a kórházakat 
is érintik, a könyvtáraknak is meg kell vizsgálniuk, hogy mit tudnak nélkülözni.

— Mivel a gazdasági lehetőségek várhatóan a jövőben sem javulnak, kérdésessé vál
nak azok a feladatok, amelyeket a könyvtárak 1973-ban az információk szolgáltatásában 
vállaltak és könnyen lehetséges hogy e feladatokat nem tudják majd betölteni. A költség- 
vetések csökkentése elsősorban a nagykönyvtárakat érintette, északon erősebben, mint 
délen. A következő években a költségvetések csökkenése a közepes és kisebb könyvtárak
ra is kiterjedhet.

— A helyzet két okból is nehéz: egyrészt általában nehézségekkel küzd a kommuná
lis gazdálkodás, másrészt a könyvtárak fenntartása nem tartozik a kötelező feladatok 
közé. A bőség éveiben lehetett politikailag érvelni a könyvtárak mellett, ma a politikusok 
hallgatnak, a pénzügyi szakembereké a szó.

— Politikailag érvelni mégis szükséges, mégpedig azonnal, de nem az 1973-as tézisek 
alapján, hanem a jövő feladataiból kiindulva. Annál fontosabb és sürgősebb ez, mert itt 
nemcsak rövidlejáratú gazdasági nehézségekről van szó, hanem az egész társadalmi struk
túra (a városi, népesedési, tudati struktúrák stb.) előreláthatólag döntő változásáról. 
Ebben az értelemben kell újrafogalmazni a nyilvános könyvtárak feladatait.

Az eddigi fejlődés kritikája

— A fejlesztés eddig a mennyiségre helyezte a hangsúlyt, lebecsülték a minőséget. 
A könyvtári rendszer kiterjedése jelenleg elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nem 
lehet a kívánt minőséget biztosítani.
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— A „tudati krízis” évek óta tart. A társadalom nem tartja a könyvtárakat annyira 
fontos intézményeknek, mint az az 1973-as tézisekben tükröződik. A kormányzatot, de 
mindenekelőtt a nyilvánosságot meg kell győzni arról, hogy a könyvtárak éppen e nehéz 
helyzetben jelentős intézmények a társadalom számára. Vannak-e ehhez megfelelő érvek? 
Az elmúlt években azt hangsúlyozták, hogy a könyvtár tájékoztatási központ. Kérdés, 
elég-e ez az intézmény nélkülözhetetlenségének bizonyításához? Jobb érvnek látszik 
annak hangsúlyozása, hogy a könyvtár a népesség igen széles köreihez jut el, ezért érde
mes ráfordítani.

— Az utóbbi években sok szó esett az audiovizuális közvetítőkről. Az elektronikus 
információközvetítők korában a könyvtárnak a könyvet kell képviselnie, mint információ- 
közvetítőt. Az olvasásról nem lehet lemondani. Az olvasás mint követelmény, az olvasóvá 
nevelés, a könyv használatára nevelés, az olvasási készség támogatása olyan feladat, ame
lyet az eddiginél komolyabban kell venni. A kiadókkal, az írókkal, a pedagógusokkal kell 
szövetkezni. Az olvasásra nevelés kultúránk, a legtágabb értelemben vett emberi teljesítő- 
képesség szempontjából olyan előfeltétel, amelynek megteremtéséről nem szabad lemon
dani, erre kell koncentrálni.

Hol tudnak a könyvtárak takarékoskodni?

— Sehol, hangzik az egyik válasz, mert kellő személyzet nélkül nem funkcionál 
a könyvtár, könyvek nélkül pedig nincsenek olvasók. Egy-két éves kiesés is évekre vetheti 
vissza a könyvtárat.

— Voltaképpen valóban sehol, mondja a másik vélemény, de a költségvetések lefa
ragása mindenképpen megtörténik, és akkor jobb, ha a könyvtárnak vannak elképzelései 
arra, hogy a legrosszabbat elhárítsa. A legnagyobb veszély, ha az intézmények tehetetle
nek és a politikusok döntési felelősségét valamiféle takarékossági kvóta pótolja. Rövid 
távon hasznos a gazdaságossági érvelés. A költségvetéseknek általában 75%-át kitevő 
személyi kiadások emelkedése kivédhetetlen. Az ehhez járuló fenntartási költségek 
mellett, mintegy 14,5% marad gyarapításra. Azt kell világossá tenni, hogy ebből egyrészt 
nem sokat lehet gyarapítani, másrészt a megtakarítás aránytalanul nagy kárral jár, a lénye
gi feladatok teljesítésében. Az értelmes könyvtári munka és a gazdaságosság nem ellenté
tes fogalmak, a merev, sematikus költségcsökkentés viszont hatalmas károkat okozhat.

— A harmadik vélemény szerint sem védhető ki a költségvetések megnyirbálása, 
de ki kell vívni, hogy a könyvtár maga dönthessen arról, hogy hol csökkenti a kiadásokat. 
E vélemény szerint lehet takarékoskodni és elsősorban a dologi kiadások terén. Általáno
sítható recept nincs. A politikusok számára mindenesetre világossá kell tenni, hogy ha 
a gyarapítási összeg meghatározott minimuma nem garantálható, akkor minden egyéb 
ráfordítás hiábavaló.

Mi a teendő, ha a gyarpitási keret mégis csökken?

[Korlátozza-e a könyvtár különféle irányú gyarapítási feladatait (játékok, kazetták, 
képek vásárlásában, vagy a kórházak, börtönök ellátásában pl.)? Lemondjon-e az irodalom
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alatti kiadványokról? Vagy talán a kisebb forgalmú szakirodalom beszerzését csök
kentse?]

A vitában az az álláspont alakult ki, hogy a költségvetés csökkentése esetén éleseb
ben kell megvonni az „alsó” és a „felső” határokat. Ne vegyen meg a könyvtár pl. minden 
gyenge bestsellert. A felső határ megvonásánál tekintetbe kell venni a helyben működő 
más szakkönyvtárakat is. Jobban kell érvényesülniök a minőségi követelményeknek 
a gyarapításban. Az audiovizuális közvetítők közül el lehet hagyni pl. az un. U-kazetták 
egy részét. Ez nem jelenti, hogy egyáltalán nem kell beszerezni szórakoztató irodalmat, 
mert ez ellenkezne az olvasók érdeklődésével. A példányszámokkal is lehet takarékos
kodni, megtartva a választékot. A könyvtárnak kell megvenni viszont a drága kiadványo
kat, amelyeket az olvasók többsége nehezen vásárolhatna meg.

Jobban kell támaszkodni a központi szolgáltatásokra. Csökkenteni lehet azokat 
a szolgáltatásokat, amelyekből az olvasóknak kevés hasznuk van, pl. takarékoskodni 
lehet berendezési költségekkel. „Inkább legyenek ruháskosárban az ablakpárkányon, 
vagy a padlón a könyvek, mint hogy egyáltalán ne legyenek hozzáférhetőek, vagy heti 
10 órát nyitvatartó könyvtárakból kelljen őket megszerezni.” Le lehet mondani a gyara
pítási jegyzékekről, csökkenteni lehet a köttetési költségeket. Takarékoskodni lehet az 
állomány „lépcsőzetes” beszerzésével is: mást szerezzen be a központ és mást a fiókok. 
A gyarapítások csökkentésénél a használat és a használók igénye a döntő. Nem lehet tehát 
teljesen elhagyni a szórakoztató irodalmat, mert az idősebbek 70—80%-a kifejezetten ezt 
olvassa. Egyes szakirodalmi kiadványok megvásárlását azonban a jól kereső magánvásárlók 
erszényére kell bízni, pl. egyes orvosi, vagy közgazdasági műveket. A főiskolai hallgatókat 
a főiskolák könyvtárai lássák el. Megtakarítást jelenthet, ha a szépirodalmat és a gyermek- 
irodalmat nem katalogizált csereanyagként használják a hálózatban. A lényeg olvasó
centrikus szemlélet érvényesítése!

Milyen taktika viheti sikerre a könyvtárak törekvéseit?

Könyvtárakért nem mennek tüntetni az emberek az utcára. A könyvtárosok meg
győző munkájára a politikai testületekben van szükség. Az érvelés akkor megalapozott és 
hatékony, ha ismeri az államapparátus helyzetét és érveit. Szövetségesekre is szükség 
van: ezek a kiadók, a könyvkereskedők és az írószövetség. A könyvtárakat támogató 
egyéb társadalmi tömörülések (lobbyk) nem hatékonyak. Hasznos lehet egy hosszú távú 
terv is. Rövid távon azonban gazdasági érvekre van szükség. A kizárólag gazdasági érvelés 
azonban éppen úgy nem elég, mint a tisztán pragmatikus, vagy funkcionális érvelés. 
A politikusok és az igazgatási szakemberek nagyon figyelnek most a nagyvárosok problé
máira, amelyekben csökken a népesség. A nagyvárosok nem vonzóak többé. A könyvtárak 
hozzájárulhatnak valamivel e problémák megoldásához és ebből talán számukra is szárma
zik valamelyes haszon.

E nagyon tanulságos vita nem eredményezhette természetesen a kérdések lezárását, 
felvetett azonban számos olyan megfontolásra érdemes gondolatot, amelyet az NSZK 
határain túl is érdemes megfontolni.
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ELEKTRONIKUS EKLEKTIKUS KÖNYVTÁR

DOWLIN, K. E.: The electronic eclectic library c. írása alapján {Library 
Journal. 1980. l l .n o . 2265—2270.p.) ZOLTÁN IMRE tömörítvénye.

Civilizációnk fejlődésének jelenlegi szakaszában az elektronika meghatározó szere
pet játszik. A fejlődés következtében a munkaerő jelentős hányada mind ritkábban fog 
arra kényszerülni, hogy munkáját csak a hivatalában vagy a gyárban lássa el, hiszen számá
ra erre módot fog kínálni a saját otthonában is rendelkezésre álló kommunikációs 
rendszer. Az otthonokba bevonuló elektronika és kommunikáció várhatóan megváltoz
tatja életmódunkat is. Ezek után elkerülhetetlen, hogy ne nézzünk szembe a kérdéssel: 
milyen sors várhat a közkönyvtárakra? Képesek lesznek-e állni a versenyt a kommuniká
ciót közvetlenül házhoz szállító információs-kereskedelmi adatbankokkal?

Nem egy neves tudós megkérdőjelezi a könyvtárak jövőbeni létjogosultságát attól 
tartva, hogy a „korszellemmel” lépést tartani képtelen könyvtárat ebben a lecsengő szaka
szában már csak múló hóbortból fogják látogatni. Lássunk hát néhány példát arra, hogy 
miként készül fel a számítástechnika a magánlakások gyors meghódítására.

A rendkívül sokoldalú mikroprocesszorok már 1000 dollár alatti áron, hozzájuk 
tartozó házi számítógépes programok már most is alig 25 dollárért vásárolhatók. Más meg
bízható hírek szerint egy nagy elektronikus vállalat 400 dolláros áron kíván piacra dobni 
olyan házi számítógép terminált, amely tárcsázható hozzáférést tesz lehetővé adatbázisok
hoz; e vállalat megállapodást kíván kötni egy nagy információs intézettel, vállalva azt, 
hogy információs szolgáltatásait a saját, több ezer városra kiterjedő hálózata révén értéke
síti. Megemlítjük még a franciaországi nemzeti telefonrendszer kidolgozás alatt lévő 
tervét, amely valamennyi telefonállomást terminállal kíván kibővíteni.

Mindezek a tények és tervek egyértelműen jelzik az irányzatot, s egyben figyel
meztetnek arra is, hogy mind többen és többen sajátítják el a modern információs eszkö
zök használatát s jutnak ily módon a könyvtárakénál kényelmesebben és olcsóbban 
a kívánt információkhoz.

A könyvtárra váró szerep. Meggyőződésünk, hogy a könyvtár az elektronika korá
ban is pótolhatatlan. Rendelkezik minden adottsággal ahhoz, hogy ne csak meglévő 
olvasóit tartsa meg, hanem új felhasználók széles táborára is kiterjessze fontos és releváns 
szolgáltatásait.

Mik ezek?
— Hozzáférés biztosítása bonyolult és ritkán használt adatbázisokhoz.
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— Közös távkonferenciák szervezése.
— Online hozzáférés könyvtári forrásinformációkhoz.
— Hozzáférés közérdekű adatokhoz és tájékoztatás azok forráshelyeiről.
— Hozzáférés más könyvtárak állományához az információs hálózat révén.
— Hozzáférés speciális információkhoz és anyagokhoz számítógép vagy képlemez 

(video disc) útján.
— Hozzáférés biztosítása elektronikus forrásokhoz mindazok részére is, akik nem 

rendelkeznek otthonukban számítógéppel vagy terminállal.
Részletesebben megvizsgálva a kitűzött feladatokat, kirajzolódik előttünk a könyv

tárak részére járható út és betöltendő szerep.
Adatbázisok igénybevétele. A különböző bibliográfiai adatbázisokhoz az online 

hozzáférés nem mindig egyszerű. Ahány adatbázis, annyi visszakereső rendszer, s ezért 
használatukhoz nagy gyakorlatra van szükség. Bár lehetséges, hogy az egyes otthoni fel
használók is elsajátítják a szükséges ismereteket néhány adatbázis használatához, viszont 
elsősorban a könyvtár szakgárdájának nyílik alkalma valamennyi adatbázis kezeléséhez. 
Még világosabban hangsúlyozódik a könyvtár szerepe a naprakészség követelményében 
akkor, amikor valamely adatbázis megváltozik, illetve amikor újabb adatbázisok 
lépnek be.

Online konferenciák. Az online konferenciák a hagyományos tanácskozások alter
natívájaként mind helyi, mind országos vonatkozásban terjedőben vannak. Például az 
EIES (Electronic Intormation Exchange System = Elektronikus Információcsere Rend
szer), amely számítógépes kommunikációs kapcsolatot létesített Észak-Amerika és Euró
pa 700 személye között; a rendszert működtető kommunikációs intézet (New Jersey 
Institute of Technology) az információcsere-lehetőségek széles skáláját ajánlja és nyújtja. 
A résztvevőknek módjuk van akár egymás közti üzenetközvetítésre, akár elektronikus 
tanácskozásokon való részvételre, továbbá számítógép segítségével közösen fogalmazott 
cikkek, jelentések készítésére, újságok szerkesztésében való részvételre, sőt, saját munkák
ra szabott számítógépes programok tervezésére is.

A PLA (Public Library Association = Közművelődési Könyvtár Egyesület) egy olyan 
online konferencia koncepcióra tett javaslatot, amely az ALA (American Library 
Association = Amerikai Könyvtár Egyesület) égisze alatt az információcserét hivatott 
magasabb szintre emelni és kibővíteni. Jelentené ez nemcsak a kommunikáció meggyorsí
tását, de az információhoz jutás tetszés szerinti módjának a választhatóságát is. Nevezete
sen, élni lehet majd a számítógépes konferenciák nyújtotta egyidejűséggel, tehát az akár 
azonnali összehívhatósággal és valamennyi résztvevő egyszerre elérhetőségével, de mód 
nyílik a kapcsolt-idejüségre is, amikor már nem feltétel valamennyi résztvevő ugyan
abban az időben való jelenléte, hanem a résztvevő a neki megfelelő időben juthat az igé
nyelt információhoz. Az ily módon szervezett konferenciák sorozata eltarthat napokig, 
hetekig, sőt évekig is. A távkonferenciázás időszerűségéről bárkit meggyőzhet a Bibliog
ráfiai Visszakereső Szolgálat (Bibliographical Retrieval Service) felhívása, mely szerint 
a szolgáltatás országosan elérhető az előfizetők számára.

Közérdekű adatbázisok. Online hozzáférés a hagyományos könyvtári állományhoz 
ma mát mindennapos rutin feladat. Az igények növekedésével azonban már nem elegen
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dő, ha az állományt kiterjesztik pl. a sorozatokra, az audiovizuális anyagokra, az efemer 
dokumentumokra stb., ugyanis hamarosan nem lesz mellőzhető az ún. közérdekű 
információk online tárolása sem.

A közérdekű adatbázisok birtokában válik képessé a könyvtár részletes és naprakész 
információkat szolgáltatni pl. klubadatokról, kulturális és oktatási, valamint pályaválasz
tási és foglalkoztatási lehetőségekről, felnőttoktatási tanfolyamokról, közérdekű ese
ménynaptárról, nagyvárosi gépkocsiparkról stb. A felsoroltakon kívül a későbbiekben 
bizonyára ki kell majd bővíteni ezeket az adatbázisokat olyan informatív adatokkal is, 
mint pl. a választási részeredmények, a kormányzati hivatalok, tervezési koncepciók, 
idegenforgalmi hivatalok, a városi tanács jegyzőkönyvével, vagy akár napirend összeállí
tásával kapcsolatos tudnivalókkal; sőt, a rendszer lehetővé tenné, hogy mintegy visszacsa
tolással feltárcsázással egyes határozatok meghozatala előtt a közönség véleménye is 
érvényesülhessen.

A közérdekű információk mindenkor gyorsan visszakereshetők, nevezetesen az 
igénylő kérheti azokat a könyvtártól akár személyesen, akár telefonon, akár házi 
terminálja útján.

Valójában ezen az úton érhető el a nagyközönség bevonása a könyvtárba mint 
információs központba, bizonyítva, hogy a hagyományos tevékenység egyesítése a számí
tógépes technikával a szélesebb alapokra épített tájékoztatás magasabb szintjét 
eredményezi.

Az állampolgárok közérdekű kérdéseinek megválaszolására készült fel a SOURCE 
(Source Telecomputing Corporation) olyan számítógépes információ-visszakereső rend
szere, amely így többek közt közli az aktuális napi híreket, a tőzsdei árfolyamokat, ellát 
elektronikus postaszolgálatot, s a mintegy 2000 használatra kész programja is a részt
vevők rendelkezésére áll. Nemrégiben a tekintélyes OCLC jelentette bekapcsolódását 
a rendszerbe, hogy saját felhasználói tábora a jövőben e kibővült szolgáltatásban is 
részesülhessen.

Képlemez. Ahogy csökken a számítógépes adattárolás költsége, úgy nő az ily 
módon tárolható információk tömege. Minden érv az online hozzáférés mellett szól. 
így pl. a Pikes Peak Könyvtár nemrégiben lecserélt három 464 megabyte kapacitású 
lemeztárat három 900 byte (bit) kapacitásúra, s ezáltal külön költség nélkül a csaknem 
kétszeres kapacitás mellett a válaszidő a felére csökkent.

Hamarosan várható a képlemez behatolása a könyvtári tevékenységbe, amikor is 
minden eddigi elképzelést túl fog szárnyalni az információ tárolási és visszakeresési kapa
citás. A képlemez alkalmas a számítógépes mágneses lemezes tárolás helyettesítésére. 
Teljes könyvek gazdaságos tárolása és átvitele rövidesen rutinfeladattá válik. Az optikai 
képlemezeken több mint 60 000 képernyő oldal tárolható. Lehetséges az állóképek 
ábrázolása is, ezzel birtokunkba jut a sokoldalú, minden eddig ismertnél hosszabb élet
tartamú média.

A forgalomban lévő 800 dolláros képlemezjátszók és a hozzájuk tartozó 10—15 dol
láros képlemezek révén megvalósult a házi képlemez rendszer. Az árak és teljesítmények 
várható következménye, hogy az oktatási és szórakoztatási célú 16 mm-es filmek túlhala
dottakká válnak, eltűnnek a forgalomból.
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A digitális hangfelvételi lehetőségek következtében a ma ismert hangfelvételeket is 
a képlemezek fogják helyettesíteni. Sőt, a képlemez valószínűleg kiszorítja majd a mikro
filmet is.

Az a tény, hogy a képek számítógépesen indexelhetők és visszakereshetők, bátorítani 
fogja a könyvtárakat a képlemezekkel való barátkozásra.

Pikes Peak Könyvtár. Sokan hajlamosak az elmondottakat a tudományos-fantaszti
kus elképzelések világába sorolni, pedig az itt bemutatott elektronikus eszközök, módsze
rek már a legközelebbi jövőben bevonulnak a modern könyvtártechnikába, vagy már be 
is vonultak.

Beszédes példaként szóljunk itt a Pikes Peak Könyvtár tevékenységéről, ahol az 
előbbiekben érintett szolgáltatások zömét megvalósították.

A bibliográfiai adatbázisok kezelésében 1976 óta gazdag tapasztalatokkal bírnak, 
s ezek birtokában merték kiterjeszteni szolgáltatásaikat a közérdekű igények kielégítésére. 
A könyvtár központi számítógépébe betáplálták a klubokra, a felnőttoktatásra, a napközi 
otthonokra, a pályaválasztási és állásszerzési lehetőségekre, a nagyvárosi gépkocsiparkra, 
az eseménynaptárra vonatkozó adatokat.

Az online katalógus számítógép útján a nagyközönség rendelkezésére áll. Ez idő 
szerint a fiókkönyvtárakban ugyanúgy hozzáférhetnek az állományhoz, mint a központi 
könyvtárban. Termináljaik birtokában módjukban áll keresést lefolytatni egyrészt a ha
gyományos állományban szerző, cím és a tizedes osztályozás szerint, valamint tájékozód
hatnak a rendelés- és a feldolgozás alatt álló könyvekről is, másrészt az ún. közérdekű 
forrásanyagokról is. Ezen túlmenően igénybe vehetik a központi könyvtár számítógépes 
címfeldolgozási, üzenetkezelési, nyomdai és egyéb rutinfeladatokat ellátó lehetőségét is.

A legújabb, alig néhány hónapja beindított szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hasz
náló telefonon hatszámjegyes tárcsázással hozzájuthasson a kívánt forrásinformációhoz. 
Hamarosan kitűnt, hogy az új lehetőség iránt mind a kereskedelmi vállalatok, mind 
a magánszemélyek nagy érdeklődést tanúsítanak. A használónak mindössze egy házi 
számítógépre vagy terminálra és telefonra van szüksége.

A Pikes Peak Könyvtár folyamatosan továbbfejleszti online konferencia rendszeré
nek modelljét. A rendszer nyújtotta előnyök közé tartozik, hogy az abban résztvevők 
akár hivatalukból, akár lakásukból kommunikálhatnak a könyvtárral éppúgy, mint 
egymás között a könyvtári számítógép közvetítésével. A hagyományos módszereket nem
csak kiegészíti a terminálos kommunikáció, de egyben azáltal is megkönnyíti, meggyorsít
ja a feladatok elvégzését, hogy lehetővé teszi üzenetek otthoni fogadását, másolatok 
kívánt példányú kiíratását mind a küldő, mind a fogadó részéről.

A Pikes Peak Könyvtár a számítógépesítés területén legközelebbi feladatának tekinti 
a számítógépes hálózat fejlesztését más könyvtárakkal, a közös távkonferenciák népsze
rűsítését, a közérdekű adatbázisok fokozottabb kiépítését, végül, de nem utolsósorban 
felkészülést a képlemez-technológia fogadására, a egyszersmind képlemezes adattárak 
beszerzésére.

Szolgáltatás és költség. A könyvtári számítógép hivatott arra, hogy megfelelő irányí
tó kapcsolatot teremtsen a könyvtári adatbázisok, egyéb könyvtárak állományai és 
különböző információs forrásanyagok között.
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Az a körülmény, hogy ily módon magánszemélyek éppúgy hozzáférhetnek az infor
mációhoz mint a szervezetek, ez utóbbiak múltbéli információs monopóliumának végét 
is jelenti. A könyvtár számítógépesítésének ezt a pozitív vonását ritkán említi az irodalom 
és sokszor figyelmen kívül hagyják a költség/hasznosság számításokat is.

Ma még nem mindenki engedheti meg magának a saját házi számítógépet, s nem 
mindenki részesülhet a házi terminál adta előnyökből. A hozzáférést ezekben az esetek
ben az igénylő részére a fiókkönyvtárak hivatottak lehetővé tenni, de az Információs 
Szolgáltatások Részlegétől (Information Services Division) bárki telefonon is megkaphatja 
a kért információt.

A Fehér Házben megtartott Könyvtári és Információs Szolgáltatások Konferenciá
ján (Conference on Library and Information Services) kitűnt, hogy a nem könyvtárosok 
inkább érdekeltek a hozzáférésben, mint a könyvtárosok.

Bár részletes gazdaságossági számítások még nem készültek az online katalógusról, 
mégis egy nemrégiben készült tanulmány kimutatta, hogy a kölcsönzés és szerzeménye
zés számítógépesítése révén egy ötéves időszakban közel 400 000 dollár költség takarít
ható meg. A jelentős költségmegtakarítás párosulva a hozzáférés megnövekedésével egy
értelműen a könyvtár számítógépesítése mellett szól.

A z elektronika és a könyvtáros. A hozzáférhetőség kiterjesztését szolgálták és való
sították meg a múltban a fiókkönyvtárak és a mozgókönyvtárak hálózatával, e téren az 
újabb frontáttörést napjainkban a kommunikáció legmodernebb vívmányainak a könyv
tárakba való beépítése jelenti.

Könyvtáros képzésünkben a hagyományos beszéd-, írás- és közreadás módszerein 
kívül kiemelt helyet kell biztosítani a modem kommunikáció technikájának.

Ma már nem elég, ha a könyvtár csak a könyvek tára, a modem könyvtárnak a bár
mely formában megtestesülő információ gazdájává és szétsugárzójává kell válnia. Ahogy 
a könyvtárak elévülhetetlen érdemeket szereztek a nemzeti műveltség ügyének előmozdí
tásában, úgy kell meghatározó részt vállalniok a napjainkban kibontakozó elektronikus 
műveltség megalapozásának támogatásában.

Figyelembe véve az állandóan növekvő feladatokat, mind sürgetőbb az igény, hogy 
a könyvtárvezetők rendszeresen — esetleg havonta — cserélhessék ki tapasztalataikat, 
beszélhessék meg legfrissebb fejlesztési eredményeiket. Az erre alkalmas, kényelmes, 
gyakorlatilag is megvalósítható új formának, a távkonferenciázás rendszere kínálkozik. 
Emellett takarékossági szempontok is — hiszen a légi közlekedés drágul — a távkonferen
ciákat az utazás elfogadható alternatívájaként sürgetik.

A sűrűbben, rutin jelleggel megtartott távkonferenciákon kívül természetesen nincs 
akadálya az ünnepélyesebb keretek között szervezendő éves kongresszusoknak, ahol az 
addig távkonferenciákon résztvevők számára személyes kapcsolat felvételére nyílna 
alkalom.

Amennyiben az egyes állami könyvtárak kongresszusai időben koordinálva volná
nak, úgy az ALA éves távkonferenciája is megrendezhető volna valamennyi könyvtár 
részvételével, s ily módon hatalmas pénzösszegek volnának megtakaríthatók.

A távkonferenciák kiterjesztése nemv utópia. Hogy mennyire nem, arra meggyőző 
bizonyság a nemrégiben Denverben szervezett képlemez technikás távkonferencia, amely
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az egész országra egy azonos időben kiterjedő kommunikációs lehetőséget biztosított és 
amely valamennyi résztvevő elismerő csodálatát váltotta ki.

Szemünk előtt zajlik a számítástechnika behatolása a magánotthonokba. Amennyi
ben a könyvtárak nem tartanak lépést a „Harmadik Hullámban” felvázolt elektronikus 
világgal, amennyiben nem találják meg, nem vívják ki megillető helyüket a korszerű 
tájékoztatás szervezetében, úgy sorsuk megpecsételődik, túlhalad rajtuk az idő.

Viszont, ha elfogadjuk az eklektika értelmezését, amely nem köti magát egy bizo
nyos rendszerhez, hanem feltételezi a célszerű és ésszerű válogatást bármely jónak ítélt 
rendszerből, továbbá ha belátjuk, hogy csakis az elektronikus könyvtár képes korszerű 
szinten kielégíteni az információk raktározását, visszakeresését és kommunikálását, úgy 
már nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a könyvtár életben maradásának legfőbb felté
tele: az eklektikus, elektronikus könyvtár sürgős tető alá hozása.
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BIBLIOBUSZ VAGY KISKÖNYVTÁR? 
Tapasztalatok Skandináviában

A Bíblioteksbladet (66.vol. 1981. 13 л о . 284.p.),a Bogens Verden (60.vol. 
1978. 5/б.по. 201.p.; 62.vol. 1980. 4 л о . 158-161.p ., б л о . 286-287.p .; 
6 3 .V 0 1 .  1981. 4 .no. 308—ЗЮ.р., 5 л о . 330-350.p ., 10.no. 660-673.p ., 
685.p.;) és a Scandinavian Public Library Quarterly (7 .vol. 1974. 2 л о . З9.р.; 
lO.vol. 1977. 1 л о . 24-ЗО.р.; 11.vol. 1978. 2 л о . 45 -4 6 .р ., Зло. 9 8 -1 0 5 .р.; 
12.V01. 1979. 1.по. 24-28 .р ., Зло. 97-101 .р ., 4 л о . 144—151.р.) cikkei 
alapján ORBÁN ÉVA szemléje.

A bibliobuszokról — a mozgókönyvtári ellátásról — a skandináv (elsősorban dán) 
szaklapokban olvasgatva két, egymással némiképpen ellentétes dolog hökkenti meg 
a magyar olvasót. Az egyik, hogy milyen természetes — és sok helyen egyéb szolgáltatáso
kat is megelőző — a könyvtári ellátásnak ez a formája. A másik az, hogy ennek dacára 
mindenki, aki a „bibliobusz-ügyben” állást foglal, vagy akár csak egy terület könyvtári 
ellátásáról szólva érinti azt, úgy érzi, érvekkel vagy ellenérvekkel kell igazát megvédenie. 
Ez az örökös ámyékbokszolás pedig azt jelzi, hogy bár a lapok hasábjain alig-alig kerül sor 
igazi eszmecserére, szakmai berkekben vagy a fenntartókkal naponta vívnak csatákat 
a bibliobusz fanatikusai és ellenségei. Végül — úgy tűnik — azok győznek, akik be tudják 
bizonyítani, hogy az adott terület sajátosságai (a lakosság eloszlása, a meglévő fiókkönyv
tárak száma és minősége, az útviszonyok stb.) ezt a szolgáltatási formát teszik a leggazda
ságosabbá, a leghatékonyabbá. Vagyis: az elvi vitákat háttérbe szorítja a lehetőségek 
gondos mérlegelése abból az alapállásból, hogy minden állampolgár számára biztosítani kell 
a művelődésnek, kikapcsolódásnak azt az eszközét, amit a könyvtár jelent.

A legelkeseredettebb küzdelem a (részidős) kis könyvtárak és a mozgókönyvtárak 
hívei között folyik. Egyben e között a két lehetőség között kell az ellátórendszer tervezői
nek is választani.

Az első kérdés, hogy milyen területet és hány lakost célszerű bibliobúszókkal 
kiszolgálni fiókok helyett? Különösen élesen merült ez fel Dániában, ahol az 1970-es 
közigazgatási reform nyomán a közigazgatási egységek száma kevesebb mint egy negyedé
re, a megyéké pedig felére csökkent. Ennek megfelelően a tanácsok és velük együtt a köz
ponti könyvtárak a korábbinál jóval nagyobb terület könyvtári ellátásáért lettek felelősek. 
Az 1964. évi könyvtári törvény értelmében 5000 lakos fölött a települést szakképzett 
könyvtárosnak kell ellátnia, a kisebb helyeken azonban a szakképzetlenek vezette fiók- 
könyvtárak szolgálták a közösséget. 1974-ben egy áttekintésben még azt olvashattuk, 
hogy a kis könyvtárak hálózata olyan szívósan tartja magát, hogy ez hátráltatja
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a bibliobuszok elterjedését. (Akkor 45 db működött a fél Magyarországnyi területű 
Dániában!) Hat évvel később már inkább a kis könyvtárakat kell félteni.

Knud Holst arra emlékeztet, hogy a részidős könyvtárossal működő könyvtárak 
évtizedeken át a dán könyvtárügy, a kultúra végvárai voltak. Biztosították a hozzáférést 
az országban fellelhető irodalomhoz; a helyi közösségből származó könyvtáros személyes 
kapcsolatai révén valóságos nevelő és ízlésformáló tevékenységet fejtett ki; őrizte és gyűj
tötte a helységgel kapcsolatos (a központból kiküldött szakképzett felügyelők szemében 
gyakran értéktelennek, elavultnak tűnő) irodalmat. Végül a könyvtár megszokott, termé
szetes része volt a mikrotársadalomnak, ahol élénk társas élet folyt. Úgy véli, a centralizá
ció szorításában fuldokló kis könyvtáraknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy bővít
sék szolgáltatásaik körét és bebizonyíthassák: méltóak az eddig élvezett elismerésre. 
A bibliobuszok nem képesek pótolni a könyvtárhelyiséget, a fenti előnyöket, és még az is 
kétséges, hogy a kölcsönzések számának növekedése, amivel olyan gyakran érvelnek 
a bibliobusz-pártiak, nem a könyvtárhasználati szokások általános változásának 
tudható-e be.

Lone Thaarup Holst egyoldalú támadását józan érvekkel verte vissza. Igaz — úja —, 
hogy a könyvtár egy helyiség, de a nyitvatartási idő olyan rövid (esetenként heti 
2—3 óra), hogy alig szárnyalja túl a bibliobuszokét. És mi lesz azokkal, akik mind a fiók
tól, mind a központi könyvtártól távol élnek, esetleg képtelenek egy-egy könyvért kilo
métereket utazni? A bibliobuszok ezeket a szétszórt kis településeket, az ott élő időseket, 
gyerekeket, betegeket látják el. Azzal is vitázik, hogy csak az épülettel rendelkező könyv
tár adhat helyet a társas összejöveteleknek. A bibliobusz több helyen is megáll, a könyvtá
ros állandó, így semmi akadálya közvetlen kapcsolatok kialakításának. Ezzel szemben 
az állomány folyamatosan megújítható, a kért könyveket a következő alkalommal a köz
pontból elhozhatja a mozgókönyvtár. Egyszerűsödik a szociális intézmények ellátása 
(városokban is), és a megfelelően átalakított bibliobuszban tarthatnak filmvetítést, színi
előadást stb. Összefoglalva: a mozgókönyvtárak reális (és sok helyen egyedül lehetséges) 
megoldást jelentenek a könyvtári szolgáltatásokból való egyenlő részesedésre.

Kettejük eszmecseréjéből is kitűnik, hogy a vita hátterében két szemléletmód csap 
össze. A bibliobusz-ellenesség tulajdonképpen a kis közösségek „önérzetének” , lokál
patriotizmusának, (egyesek szerint újjászületésének), a helyi társadalom emberi viszonyai
nak védelmezéséből táplálkozik. A bibliobuszokat védelmezők ezzel szemben a szakma 
presztízsét, az ellátás szakszerűségét, színvonalát hangsúlyozzák. Az egyoldalúság, a néző
pontok merev elhatárolása vezet a mozgókönyvtári ellátás helytelen megszervezéséhez.

Két svéd szerző így ír e problémáról: „Gyakran ülünk bibliobuszba olyan sűrűn 
lakott településeken, ahol fiókok működtetése lenne indokolt. Ilyen módon visszaélünk 
a bibliobússzál. Úgy tűnik, a könyvtárlátogatás inkább tervszerű, mint spontán. A látoga
tók 50%-a pedig nem pusztán azért keresi fel a könyvtárat, hogy könyveket kölcsönöz
zön. így joggal tartunk attól, hogy azok a könyvtári egységek, amelyek csupán a kölcsön
zésre koncentrálnak, elveszítik közönségük felét.”

E veszélyeket a helyi adottságok gondos mérlegelésével sok helyen elkerülték. 
Tommerup járásban például a decentralizáció mellett döntöttek, és központi könyvtár 
helyett négy fiókot építettek, négy községben, mert helytelennek tartották azt
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a (centralizáció nyomán kialakult) gyakorlatot, hogy tíz-tizenkét ezres településeket 
bibliobuszok láttak el. A céljuk ezekben ( a különben 5000 léleknél kevesebbet számláló) 
helységekben az volt, hogy minél többeket vonjanak be a kulturális tevékenységek széles 
skálájába, így elérjék, hogy Tommerup ne legyen a közeli Odense alvó városa.

Különbözőképpen oldották meg a Varde járásban élők ellátását is. A meglehetősen 
nagy járás nyugati részét kilenc fiók és egy bibliobusz látja el. A könyvtárosoknak meg 
kell küzdeni a lokálpartriotizmussal és a gazdasági nehézségekkel, hogy az általuk jobbnak 
vélt megoldást (két bibliobusz, 3 -4  fiók) elérjék. Az 1000 fő körüli települése
ket — véleményük szerint — jól ki lehet szolgálni bibliobuszokkal, míg a fiókok nyitva- 
tartását növelni, állományukat korszerűsíteni nehéz lenne. Tapasztalataik szerint a biblio
busz egyben a központi könyvtár használói körét is bővíti, új olvasókat „toboroz” . 
Ugyanakkor a jól működő, nagy forgalmú fiókokat (amilyen a 800 lelkes Outrupé is) 
nem zárják be. Működtetésüket a központból kijáró, szakképzett és az esetleg hiányzó 
könyveket is kihordó könyvtárossal oldják meg. Ez egyben azt is elősegíti, hogy a köz
pont könyvtárosainak eleven kapcsolata legyen a járás olvasóival is. Az ilyen fiókok önálló 
költségvetéssel rendelkeznek, és a szerzeményezésre szánt összeg egy részét a fiókok 
között körözött közös könyvalapba fektetik. A polgármester (aki egyben könyvtárügyi 
elöljáró is) úgy vélekedik, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzetben a bibliobuszok 
olcsóbb megoldást jelentenek mint a számtalan kis fiók. Mellettük szól a kölcsönzés 
ugrásszerű növekedése, és az is, hogy a társas élet egyéb színterei (klubok, kocsmák stb.) 
ugyancsak ,helyben vannak” , és meg is maradnak.

Izlandon még nem ennyire elterjedt a mozgókönyvtári ellátás. Andrea Johannes- 
dottir szerint a kedvezőtlen földrajzi adottságokon túl ez annak tudható be, hogy a fenn
tartók egyelőre csak a bibliobuszokkal járó költségeket látják, a bennük rejlő hatalmas 
lehetőségeket nem, pedig Izland 200 közigazgatási egységéből 49-ben száznál keve
sebben élnek!

A bibliobusz beszerzésével és fenntartásával járó költségek elég nagyok, és gyakran 
meghaladják a fenntartók anyagi lehetőségeit a többi skandináv államban is. Ezért ésszerű 
az a dán törvény, melynek értelmében a járások közösen is vásárolhatnak és működtet
hetnek mozgókönyvtárat, illetve bibliobusz-szolgálatot (pl. a járás határában fekvő 
községek ellátására). Finnországban is hasonló a helyzet, de itt a bibliobuszok megvételé
hez és karbantartásához állami támogatást is adnak a ritkán lakott területeket ellátó 
könyvtáraknak. (Ez indokolt is, ha meggondoljuk, hogy .pl. Valkealában 1000 km2-nyi 
területen mindössze tízezer ember él, akik csak bibliobusz révén juthatnak könyvekhez és 
más művelődési-szórakozási lehetőségekhez!) Ugyancsak segítséget jelent, hogy a biblio
buszok után nem kell (a meglehetősen magas) gépjármű forgalmi adót fizetni.

Az együttműködésnek és az anyagi terhek megosztásának szép példája a Norvégia, 
Svédország, Finnország északi területein élő, főként lapp lakosság könyvtári ellátása. 
Az Északi Tanács (tehát a hasznot nem élvező dánok és izlandiak is!) közös fenntartású 
könyvtár-kamiont indított az igen szétszórtan élő 5260 ember ellátására. Két hét alatt 
1700 kilométeren 120 megállóval működik a mozgókönyvtár, igen nehéz körülmények 
között. Hetente öt éjszakát kell a könyvtárosnak és a vezetőnek különböző községekben 
eltölteni, s közben a kemény időjárással, a rossz útviszonyokkal megküzdeni. A munka
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azonban igen hálás, hiszen a kölcsönzők fele gyerek és fiatal, és sok helyen a mozgó
könyvtár jelenti a kapcsolatot a külvilággal. Arra törekszenek, hogy a teljes lapp nyelvű 
irodalmat összegyűjtsék, annál is inkább, mert a Lappföld természeti viszonyairól, törté
nelméről szóló irodalom a legkeresettebb.

A mozgókönyvtár azonban nemcsak kölcsönzőhely! Sok közülük valójában „mozgó 
kultúrház”. A szolgáltatások körének kiterjesztését két okból vállalják a könyvtárosok: 
vagy azért, hogy több olvasót csalogassanak a könyvtárba; vagy azért — és ez a gyako
ribb —, hogy az elzárt településeken élőkhöz is elvigyék a kiállításokat, filmeket, előadó- 
művészeket, bábcsoportokat.

Norvégiában például, ahol anyagi források és személyzet hiányában a bibliobuszok 
a kölcsönzésre szorítkoztak, egy kulturális beszámoló nyomán a kormány programot 
indított a gyermekek és a hátrányos helyzetű rétegek kulturális ellátásának javítására. 
Telemark megye 1976-tól a mozgókönyvtárakat vetette be erre a célra. A gyermekprog
ramoknak igen nagy sikerük volt nemcsak a kicsik, de szüleik, nagyszüleik körében is. 
Nemegyszer hatvanan zsúfolódtak be a 2 ,4x10  méteres helyre. Sajnos kevés busz áll 
rendelkezésre, így a speciálisan erre a célra eltávolítható könyvállványokkal felszerelt 
buszok beszerzéséig a mindennapi munkán túl vagy hétvégéken kerülhet csak sor az ilyen 
rendezvényekre.

A stubbeköbingi könyvtár bibliobusza is a gyermekeknek kedvezett. Kísérletképpen 
filmvetítéseket és színielőadásokat rendeztek hat faluban. Az eredmény: a kölcsönzés 
a gyerekek körében 221, a felnőtteknél 141%-ra emelkedett.

A finnek ezen kívül „beszélgető órákat” rendeznek, nyelvtanuláshoz AV anyagot 
szolgáltatnak, a busz farában kiállításokon mutatják be a szomszédos településeken élő 
művészek, kézművesek munkáit. Ezen túl faliújságot szerkesztenek a környék aktuális 
problémáiról, amiből kiderül, hogy milyen rendezvényekre lehet elmenni a központi 
könyvtárba, mi a heti étrend az iskolákban, milyen állások ürültek meg a közeli intézmé
nyekben stb. Ilyen módon alakítják ki az együvé tartozás érzését az elszigetelt kis 
közösségekben.

A mozgókönyvtár sok helyen a bentlakásos intézményeket is ellátja. Lehetővé kell 
tenni, hogy az idősek és a mozgássérültek is használhassák. Az egyik megoldás a rokkant- 
kocsi felhajtására is alkalmas rámpa kialakítása. De nemcsak buszokat, hanem kamiono
kat, teherautókat, mikrobuszokat, kiszuperált városi buszokat is át lehet alakítani szükség 
esetén mozgókönyvtárrá. Ez történt Kalundborgban is, ahol a bibliobusz baleset követ
keztében tönkrement, és arra a fél évre, míg újat szerezhetnek, egy kiszolgált városi 
buszt rendeztek be, hogy ne maradjon az olvasóközönség könyvtár nélkül.

A bibliobuszok működtetéséért tehát nagy áldozatokat is vállalnak. Vajon érde- 
mes-e? Ezt kérdezi Mathissen egy Fakseben végzett felmérésre hivatkozva. A kölcsönzési 
térkép ugyanis azt mutatta, hogy a leggyengébben ellátott területek nem esnek egybe 
azokkal, amelyekben a legkisebb a könyvtárhasználat. Az otthon és a könyvtár közötti 
négy kilométeres távolság elegendő ahhoz, hogy a könyvtárhasználat az ötszáz méteres 
távolságon belüli szám egytizede legyen. Ezen túl azonban nem romlik az arány jelentő
sen. Fakseben 4 kilométeren túl is magas a használat mutatója, ami arra figyelmeztet, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben a vidékiek „mozgékonysága” nagyobb mint a váro
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siaké. Ez a felmérés — mondja Mathissen — további vizsgálatokkal alátámasztva megvál
toztathatja a könyvtártelepítési stratégiát.

Azt jelenti ez, hogy a bibliobusz-elleneseknek van igazuk? Aligha. Csupán a Holsté- 
hoz hasonló egyoldalú megközelítés vezethet ilyen téves következtetésekre, még ha 
szakmán belülről jön is. Mathissen kétkedéseivel is Lone Thaarup kérdéseit szegezhetnénk 
szembe, és kezdődne a vita élőiről. Közben pedig a gyakorlat menne a maga útján, ahol 
— mint láttuk — a helyi közösségek sajátos igényei és a munkájukat szolgálatnak (szolgál
tatásnak) érző könyvtárosok józan döntései nyomán fiókkönyvtárak és bibliobuszok 
működnek — együtt.

'k 'k 'k

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK SZEREPE AZ NDK KÖNYVTÁRÜGYÉBEN. 
— A közel 700 szakszervezeti könyvtárat vállalatok tartják fenn, kulturális irányításukat 
a helyi szakszervezeti bizottságok végzik az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő
en. Főfoglalkozású, szakképzett könyvtárosokat alkalmaznak, akik egyszersmind szak- 
szervezeti funkciót is viselnek. Ezek az önálló könyvtárak fiókokat és kölcsönzőhelyeket 
működtetnek. A mintegy 1300 kis- vagy középüzem egységeit társadalmi munkások 
kezelik. A könyvtárosok munkájukban a szakszervezeti csoportokra, munkáskollektí
vákra, az üzemekhez tartozó szakiskolákra és a felnőttoktatásban tevékenykedő tanárok 
segítségére támaszkodnak. Mind az állományépítés, mind az olvasószolgálat szempontjá
ból fontosak az üzemi kultúrházakkal, klubokkal kialakított kapcsolatok. A közművelő
dési könyvtárügy általános fejlődési tendenciái itt is érvényesülnek: a szakszervezeti 
könyvtárak tanácsadó, tájékoztató központokká fejlődnek, a szakszervezeti csoportokat, 
irodalompropagandistákat irányítják, a szakirodalom közvetítésébe az adott témakör 
szakembereit is bevonják. A szakszervezeti könyvtárak sokirányú együttműködést alakí
tottak ki a munkahelyi szakkönyvtárakkal. A tudomány és technika fejlődése, a széles 
körű újítómozgalom s az ennek nyomán jelentkező olvasói igények indokolják a szakiro
dalmi ellátás összehangolását. A városi hálózatot mindenekelőtt a lakótelepi ellátásban 
egészítik ki. Az együttműködést a Szakszervezetek Szövetsége és a Kulturális Miniszté
rium szabályozza. Mindkét közművelődési hálózat azonos alapelvek és könyvtári mód
szerek szerint dolgozik, szakemberképzésük is egységes. A szakszervezeti könyvtárhálózat 
módszertani irányítását a Szakszervezetek Központi Könyvtára látja el szoros kapcsolat
ban az állami hálózatot irányító Zentralinstitut für Bibliothekswesen-nel.

(HEINZ PETER-nek -  Szakszervezetek Központi Könyvtára igazgatója — az
IFLA 1981. évi lipcsei konferenciáján elhangzott előadása alapján GÁLNÉ
BALLAGI ÁGNES híradása.)
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A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK ÉS A FELNŐTTOKTATÁS
KAPCSOLATA ANGLIÁBAN

A Libraries and the future o f  edult education c. kiadvány írásai alapján 
(Lancaster Series on Adult Education Number 4) (5 -29 .p ., 34—44.p.) 
UZSOKI ANDREA szemléje.

Az angol közművelődési könyvtárak több mint száz éve a hagyományos értelemben 
vett könyvtári funkciókat szakmailag nagyon jól, de a maguk szerény és csendes módján 
töltötték be. Napjaink szakirodaimában egyre inkább tért hódít az a szemlélet, hogy 
a passzív szerepet játszó könyvtárak létjogosultsága leáldozóban van; a jövőben ezeknek 
az intézményeknek is egyre aktívabban kell segíteniük a közművelődést.

1981 februárjában, a Lancaster Egyetemen szemináriumot tartottak a könyvtárosok 
és felnőttoktatók részére. A szemináriumon a könyvtár hagyományos feladatának szem- 
beállítása annak új szerepével volt a fő téma. Ez a találkozó az egyetem azon szeminá
rium-sorozatának volt része, melyet azért rendeztek, hogy a felnőttoktatók találkozhas
sanak a rokonszakmákban tevékenykedő szakemberekkel.

A közművelődési könyvtár úgy töltheti be az új kívánalmaknak megfelelő funkció
ját — hangzott el többször is ezen a februári szemináriumon —, ha egy-egy kisebb 
közösség művelődési igényeinek kielégítésében aktívan is részt vesz, vagyis nem korláto
zódik tevékenysége a felnőttoktatási formális könyvtári ellátására, hanem célul tűzi ki 
a foglalkozások „élettel” való megtöltését: azaz „élő”, „mozgékony” közösségek létre
hozását — bevonva mindebbe magát a könyvtári személyzetet is. Természetesen nem 
szabad elfeledkezni azokról sem, akik nem a hagyományos módon szervezett felnőttokta
tás keretein belül kívánják képezni magukat, és akiknek száma a modern módszereket 
alkalmazó oktatási intézmények (pl. az Open University), valamint a televízió és a rádió 
oktatási programjainak eredményeképpen jelentősen megnövekedett.

Angliában az 1970-es években mozgalom indult a hátrányos helyzetűek megsegíté
sére. Ennek egyik kiemelkedő példája a felnőtt lakosság műveltségi szintjének emelése 
érdekében indított kampány. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket röviden így foglalhat
juk össze:

A kitűzött célok eléréséhez arra van szükség, hogy a könyvtárakat művelődési 
központ jellegű intézményekké alakítsák át; a könyvtárak, a múzeumok, a művészeti 
központok és a felnőttoktatási központok hatékonyabban működjenek együtt; a felnőtt- 
oktatást jobban szervezzék meg (tekintetbe véve a közművelődési könyvtárak kínálta 
lehetőségeket is) és végül, de nem utolsósorban a kulturális intézmények koordinálják 
munkájukat általában — országos, regionális és helyi szinten egyaránt.
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Az angol Könyvtáros Egyesület (Library Association) 1970. évi jelentésében arról 
számol be, hogy a Russel Bizottság (Russel Committee) kívánatosnak tartja a könyvtáro
sok és a felnőttoktatók közötti lehető legszorosabb együttműködést. Azóta számos, 
hasonló célzatú felhívás született mind az állami vezetés, mind az oktatás- és könyvtárügyi 
szervek részéről.

Észak-Nyugaton és Közép-Anglia keleti részén ezek a „szónoki” felhívások konkrét 
eredményekhez is vezettek. Az e területek felnőttoktatási és könyvtárügyi bizottságai 
irányelveket bocsátottak ki, hogy megerősítsék és kiterjesszék a könyvtáraknak a közmű
velődésben elfoglalt központi szerepét. A bizottságok jelentős kutatási tevékenységet is 
végeznek, egyik felmérésükben például rámutattak arra, hogy a múlt században a könyv
tárak készségesen együttműködtek a népművelőkkel, a XX. században azonban ez a kap
csolat nagymértékben meglazult. Véleményük alapján a megoldás az lenne, ha minden 
helyi felügyeleti hatóság területén létrehoznának egy felnőttoktatási tanácsot, illetve 
minden könyvtárügyi hatóság alkalmazna egy felnőttoktatási szakemberekből álló gárdát, 
amely egyben összekötő szerepet is játszhatna más felnőttoktatási szervekkel. Nyilvánvaló 
segítséget jelentene, ha minden nagyobb könyvtárban megfelelően kvalifikált, ún. „olva
sási tanácsadók” állnának az olvasók rendelkezésére.

1979—80-ban a Lancaster Egyetem vezetésével felmérést készítettek Anglia észak- 
nyugati részének felnőttoktatási és könyvtárügyi helyzetéről. A választás azért esett 
éppen erre a területre, mivel itt a könyvtárak és a felnőttoktatás jó kapcsolatának lassan 
már hagyományai vannak, amely az együttműködés sokrétűségében nyilvánul meg. 
A szervezett felnőttoktatásban részt vevő felnőtt lakosság sokféle képzési lehetőség közül 
választhat, aránylag jól megoldott ezeknek a könyvtárak részéről történő támogatása is, 
szemben a lakosságnak azzal a részével, akik elszigetelten, magánúton, otthon tanulnak 
felnőttoktatói, illetve könyvtárosi segítség nélkül. A felmérésben szereplő közművelődési 
könyvtárak (a helyi hatóságok felügyelete alá tartozó összes észak-nyugati városi könyv
tár) több mint egyharmadában dolgozik olyan könyvtáros, aki külön felelős a felnőtt- 
oktatással kapcsolatos szolgáltatások és a könyvtár közötti jó kapcsolat gyakorlati megva
lósításáért. Szintén kb. minden harmadik könyvtár tart fenn külön könyvgyűjteményt 
a tanuló felnőttek számára. A könyvtárak csaknem 90%-a felnőttoktatási lehetőségeket 
biztosít a helyszínen, egyharmaduk állít össze bibliográfiákat tanfolyamok, mintegy 
kétharmad részük pedig magántanulók számára. (Érdekes módon sok könyvtáros kijelen
tette, hogy el tudnák látni ezt a feladatot, de ritkán kérik fel erre őket.) Az etnikai 
kisebbség ellátásáról is gondoskodnak, a könyvtáraknak több mint fele könyveket, leme
zeket, kazettákat, 10%-uk könyveket biztosít részükre.

A fentiekből is kitűnik, hogy ezen a területen szoros a kapcsolat a közművelődési 
könyvtárak és a felnőttoktatás között. Az angol szakértők feltételezése szerint azonban 
még sokkal több felnőtt fordulna a könyvtárakhoz segítségért, ha azok és az oktatási 
szervek az eddiginél figyelemfelkeltőbb propagandamunkát végeznének.
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A manchesteri példa

Manchester két belső kerületének könyvtárában, az utóbbi években — a felnőtt- 
oktatással szorosan összefüggő — új szolgáltatásokat vezettek be. Az 1965-ben megnyitott 
Hulme könyvtárban 1974-ben a tájékoztató részleg korábbi helyén kiscsoportos foglal
kozásokra alkalmas klubszobákat, műhelyeket, büfét nyitottak. A Longsight könyvtár, 
mely 1978-ban nyitotta meg kapuit, a komplex központ részeként működik, és mind 
kerületi, mind városi viszonylatban kiemelkedően sokféle művelődési lehetőséget kínál. 
Mindkét könyvtárban a hagyományos tájékoztató szolgáltatások új elemekkel bővített 
információs szolgáltatássá módosultak. Ennek keretein belül a könyvtárosok első lépés
ként igyekeznek megismertetni a felnőtt lakossággal a tanulási-képzési lehetőségeket és 
az azok kihasználásából fakadó potenciális előnyöket. A két könyvtár állományát is meg
próbálták a feladatnak megfelelően kialakítani. Az olvasó — a megszokott kézikönyvek, 
szótárak, lexikonok mellett — tanfolyami prospektusokat, szakmai továbbképzéssel; 
pályaválasztással kapcsolatos brosúrákat is talál itt, melyek kiegészítésül szolgálnak 
a helyi vonatkozású információkhoz. Figyelembe véve a két kerület lakosságának alacsony 
műveltségi szintjét (főleg betanított és segédmunkások, alacsony jövedelmű családok, 
munkanélküliek, azonosíthatatlan etnikai kisebbségek laknak itt) nagy szükség volt 
a könyvtári propagandamunkára. A könyvtárosi munka is eltérő itt a hagyományostól, a 
könyvtárosok aktív részvétele a tájékoztató szolgálatban különösen a Longsight könyv
tárban említésre méltó. A Hulme könyvtár viszont a helyi művelődési központtal tart 
fenn szoros kapcsolatot és ez olyan gyümölcsöző kooperatív tevékenységhez vezetett, 
amely alátámasztja a szoros együttműködést helyi szinten is kívánatosnak tartó irányelvek 
helyességét.

A két kerületi könyvtár aktívan részt vesz mind a formális, mind az informális 
felnőttoktatásban (speciális tananyagok, audiovizuális felszerelések, reprográfiai szolgál
tatások, előadás-sorozatok, illetve azokhoz kapcsolódó szemináriumok szervezése stb.).

Szakmai körökben gyakran hangoztatott vélemény, hogy a hagyományos felnőtt- 
oktatás hanyatlóban van. Az emberek információszükséglete viszont még sohasem volt 
ilyen nagymértékű. A könyvtár aktív tájékoztató funkciója és „adatbank” jellege talán 
még sohasem volt ilyen fontos, érdemes tehát a szolgáltatásokat mindenki által hozzáfér
hetővé tenni és az új kezdeményezéseket fokozottan támogatni.

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



419

KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉGEK ÉS KÖNYVTÁROS EGYESÜLETEK 
A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN

A Deutsche Bibliothekskonferenz címmel megjelent kiadvány célja rövid áttekintést 
adni német és angol nyelven a külföldi olvasónak a Német Szövetség Köztársaság könyv
tári szövetségeiről és könyvtáros egyesületeiről. Az ország szövetségi felépítése miatt 
nagy a jelentősége ezeknek a szövetségeknek és egyesületeknek, mert rajtuk keresztül 
tudnak érvényesülni a könyvtárügy egységes fejlesztésére és irányítására irányuló 
törekvések.

A Deutsche Bibliothekskonferenz (Német Könyvtári Konferencia) a tartományi 
és szövetségi könyvtári szövetségeket és a könyvtáros egyesületeket fogja össze. Az egye
sülés képviseli a nyilvánosság előtt a könyvtárak és könyvtárosok érdekeit, foglalkozik 
a könyvtárügy egészét érintő kérdésekkel és a felmerült problémák közös megoldásával. 
Ezen túl koordinálja az egyes tagegyesületek tevékenységét, szakértők bevonásával 
tanácskozásokat rendez szakmai kérdésekről. Az egyesülés tagságához a következő 
szövetségek és egyesületek tartoznak:

Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB) (Szakkönyvtárak Munkakö
zössége, Deutscher Bibliotheksverband (DBV) (Német Könyvtári Szövetség), Verein 
Deutscher Bibliothekare (VDB) (Német Könyvtárosok Egyesülete), Verein der Biblio
thekare an Öffentlichen Bibliotheken (VBB) (Nyilvános könyvtárak könyvtárosainak 
egyesülete) Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken (VdDB) 
(Tudományos könyvtárak old. könyvtárosainak egyesülete), Verband der Bibliotheken 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VdB NRW) (Észak-Rajna-Vesztfália könyvtárainak 
szövetsége).

A Deutsche Bibliothekskonferenz állandó intézménye a Bibliothekarische Aus
landsstelle (Könyvtári Külügyi Osztály), amelynek feladata a külföldi könyvtárosok meg
hívása és a velük való foglalkozás. Az intézmény már számos magyar könyvtárost látott 
vendégül és nyújtott lehetőséget nekik a német könyvtárak megismerésére, jól megszerve
zett tanulmányutak segítségével. A BASt szervezi meg az NSZK könyvtárosainak részvéte
lét a nemzetközi tanácskozásokon, közvetíti a német és külföldi könyvtárosok csere
tartózkodásának lebonyolítását. A Deutsche Bibliothekskonferenz közleményeit 
a „Bibliotheksdienst” havi folyóirat közli, amely a Deutsches Bibliotheksinstitut (West- 
Berlin) szerkesztésében és kiadásában jelenik meg.

Nézzük sorra a szövetségeket, egyesületeket!
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Az intézményeket tömörítő szövetségek

Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e. V. ASpB (e.V. = eingetragener Verein 
= bejegyzett egyesület).

A munkaközösség 1946-ban alakult meg, mint a műszaki-tudományos könyvtárak 
szervezete. 1967 óta mint bejegyzett egyesület működik. Célkitűzései és feladatai közé 
tartozik a szakkönyvtárak közötti együttműködés fejlesztése elsősorban a könyvtárközi 
kölcsönzés területén. Az egyesület szorgalmazza a tagkönyvtárak közötti tapasztalatcse
rét, munkatársaiknak szakmai továbbképzését; Részt vállal az egyesület a könyvtárosi 
munkaközösségek közötti együttműködés kifejlesztésében. Az egyesület képviseli az ipari, 
hivatali és kutatóintézeti szakkönyvtárak érdekeit és együttműködik az alábbi szövetsé
gekkel és intézményekkel: Deutsche Gesellschaft für Dokumentation (DGD), Deutscher 
Bibliotheksverband, Börsenverein des Deutschen Buchhandels. (Német Dokumentációs 
Társaság, Német Könyvtári Szövetség, Német Könyvkereskedelem Szakegyesülete.) 
Fontos szolgáltatásuk a tagok közötti könyvtárközi kölcsönzés.

Az egyesület tagjainak továbbképzését, az egymás közötti kapcsolatok fejlesztését 
szakmai tanácskozások, előadások és viták rendezésével szolgálja, ezeket könyvtári és 
dokumentációs intézmények látogatásával kapcsolják össze. A szakmai tanácskozásokat 
1949 óta kétévenként rendezik meg. Az egyesület közleményei 4 folyóiratban találhatók 
meg: Bibliotheksdienst, Berlin (West); INSPEL, Berlin (West); Nachrichten für Doku
mentation, München; DFW Dokumentation Information, Hannover. Az egyesület tagjai 
könyvtárak, dokumentációs intézmények, cégek és vállalatok, jogi és természetes szemé
lyek lehetnek, tagsági díjat nem kell fizetni, azonban kötelező a szakmai tanácskozásokra 
megjelenő saját terjesztésű kiadványok megvásárlása.

Deutscher Bibliotheksverband e. V. DBV.
A szövetség tagjai könyvtárak és a könyvtárak fenntartó szervei, a tartományok, 

városok, járások és községek képviselői. 1949-ben alapították, tagjainak száma jelen
leg 650. A szövetség célul tűzte ki a könyvtárügy és a könyvtárosi szakismeretek terjeszté- 
séti jelentős részt vállalt más szervezetekkel együttműködve az utóbbi évek könyvtár
politikai fejlesztésében. (Bibliotheksplan, 1973.) A szövetség élén háromtagú elnökség és 
hét főből álló vezetőség áll, akiknek munkáját a tartományok képviselőit magában foglaló 
26 tagú tanácsadó testület segíti.

A szövetség munkájának fő irányait a közgyűlés állapítja meg. A működő szekciók 
feladata, hogy az azonos nagyságrendbe tartozó intézmények és fenntartók között 
a tapasztalatok cseréjét előmozdítsák. A szövetség tartományi szervezetei tömörítik az 
azonos tartományban működő tagokat és könyvtárpolitikai szakmai tevékenységet fejte
nek ki a területen. A szövetség információkat közvetít a könyvtárak között, továbbá 
tájékoztat a rokonintézmények munkájáról, a hatóságok és más intézmények területéről, 
valamint saját kiadványokat jelentet meg. A szövetség éves tanácskozást tart, ekkor rende
zik meg a közgyűlést is. A szövetség számos nemzetközi és külföldi könyvtáros és doku
mentációs egyesületben vállalt tagságot: IFLA, ALA, Chicago; CLA, Ottawa; LA, 
London stb.
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Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen
A szövetség a korábban alakult szervezetek közé tartozik, már 1948-ban azzal 

a céllal hozták létre, hogy segítse a könyvtárak újjáépítését és fejlesztését. 1977 óta 
bejegyzett egyesületként működik, vezetőségét oly módon bővítették, hogy a tudomá
nyos és nyilvános könyvtárak 3—3 képviselője mellett a fenntartók 3 képviselője is helyet 
kapott. Az elnök személyét megállapodás alapján felváltva a tudományos könyvtárak, 
illetve a nyilvános könyvtárak jelölik. A működés munkaközösségekben folyik: van pl. 
nagyvárosi könyvtárak munkaközössége, járási könyvtárak munkaközössége, egyetemi 
könyvtárigazgatók konferenciája, amely egyúttal a főiskolai könyvtárak munkaközössége
ként működik. A munkaközösségek évente többször üléseznek, rajtuk kívül működnek 
azonban a speciális szakmai bizottságok, amelyeket a szakmai kérdések megoldására 
a vezetőség hív össze. A szövetség tesz javaslatot a tartomány könyvtári hálózatának fej
lesztésére, a tartományi fejlesztési pénzeszközök szétosztására és a szövetség jelentős 
részt vállalt a nyilvános könyvtárak fejlesztését célzó törvény tervezetének kidol
gozásában is.

A szövetség tevékenységének határai messze túlnőnek Észak-Rajna-Vesztfália 
tartományon. Itt elsősorban arra a céltudatos fejlődésre kell utalnunk, amelynek nyomán 
1973-ban a korábbi Deutscher Büchereiverband (Német Közművelődési Könyvtárak Szö
vetsége) átalakult az összes könyvtártípust magában foglaló Deutscher Bibliotheksver- 
band-dá. Történelmi jelentőségű lépés volt ez, hiszen először sikerült leküzdeni az NSZK- 
ban a tudományos és közművelődési könyvtárak között fennálló szakadékot. Ebben 
a folyamatban döntő jelentőségű volt az, hogy a megegyezés alapján a tartományi szövet
ség tagjai egyidejűleg a Duetscher Bibliotheksverband teljes jogú tagságát is megszerezték. 
A szövetség nemzetközi szervezetekben is tagságot vállal, jelenleg 55 tartományi és szövet
ségi szintű szervezet könyvtára tartozik tagjai közé, valamint 140 községi és városi könyv
tár, és 63 egyéb fenntartású könyvtár, ezzel a tartomány valamennyi számottevő könyv
tárát maga köré tömöríti. A szövetség negyedévenként megjelenő lapja a szakmai viták 
fórumául is szolgál.

A könyvtárosokat tömörítő egyesületek

Verein der Bibliothekare an Öffentlichen Bibliotheken e. V. VBB
Először 1949-ben Fuldában alakult meg az akkor Verein Deutscher Volksbiblio

thekare (Német Népkönyvtárosok Egyesülete) nevet viselő egyesület. Az egyesület öttagú 
vezetőségét 3 évre választják meg, munkájukat a tartományi csoportok képviselőiből 
választott tanácsadó testület segíti. Az egyesület adja ki a német könyvtárügy vezető havi 
folyóiratát a „Buch und Bibliothek”-et (korábban „Bücherei und Bildung”).

Az egyesület feladatának tekinti a nyilvános könyvtárak jelenlegi és jövőbeni felada
tainak megfelelő könyvtárosi pályakép alakítását, a szakmai képzés és továbbképzés 
megoldását és természetesen az ennek megfelelő teljesítménnyel arányos bérezés megvaló
sítását. Részt vállal az egyesület a nyilvános könyvtárak fejlesztésében oly módon, hogy 
tevékenységével tudatosítja a könyvtárak társadalompolitikai jelentőségét. A szervezet
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demokratikus felépítésének megfelelően az évente legalább egy alkalommal összehívandó 
közgyűlés határozza meg az alapelveket és az egyesület tevékenységének főbb irányelveit. 
A más könyvtári szervezetekkel belföldön a Deutsche Bibliothekskonferenz útján, míg 
a külföldi egyesületekkel a Bibliothekarische Auslandsstelle és az IFLA útján tart fenn 
kapcsolatokat.

Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken e. V. VdDB
Az egyesületet Hamburgban alapították 1948-ban, célkitűzése a szakmai érdekvéde

lem. Foglalkozik az egyesület a képzés és továbbképzés kérdésével, a bérezés problémái
val, a könyvtárügy tervezési és szervezeti kérdéseivel, kapcsolatok kiépítésével. Az egyesü
let nevéhez fűződik annak az „Emlékirat”-nak az összeállítása, melyben 1954-ben 
feltárták a könyvtári dolgozók szociális helyzetét és küzdöttek annak megjavításáért. 
Sokat tettek az egyesületek közötti kapcsolatok fejlesztéséért, ennek nyomán 1952 óta 
közösen rendezik meg a VDB-val és VBB-val a Deutsche Bibliothekartag évente vissza
térő rendezvényét.

Az egyesület 5 tagú vezetőséget választ, akik társadalmi munkában látják el tevé
kenységüket. őket segíti a tartományok képviseletét ellátó tanácsadó testület, mindegyik 
tartományt 1—1 fő képviseli. A munka a szakbizottságokban folyik: az alapszabályok 
szerint van tehát képzés-továbbképzési szakbizottság, valamint bérügyi szakbizottság. 
A szakbizottságok szoros együttműködésben dolgoznak a VDB szerveivel, közösen adják 
ki az évente legalább négyszer megjelenő információs körlevelet (Rundschreiben). Az 
egyesület tagnévsorát, a tagok társadalmi és publicisztikai tevékenységét a rendszertelen 
időközökben megjelenő évkönyv tartalmazza.

Verein Deutscher Bibliothekare e. V. VDB
Az egyesületet Marburgban 1900-ban alapították, mai székhelye München. Több 

éves háborús szünet után 1948-ban alapították újra, azóta taglétszáma ezer fölé emelke
dett. Tagjai a tudományos könyvtárak magasabb beosztású dolgozói, 1973-ig az egyesület 
a tudományos könyvtárak érdekképviseleti szerve is volt. Ez utóbbi feladatokat 1973-ban 
átadták a Deutscher Bibliotheksverbandnak, azóta az egyesület a képzés, a személyzeti 
struktúra és a vele összefüggő jogi kérdések ellátásában találta meg feladatkörét. A felada
tok megoldása bizottságok formájában történik. Jelenleg három bizottság működik, 
a képzési, bérezési és a jogi bizottság. Az utóbbi években jöttek létre a VDB tartományi 
szervezetei is. Az egyesület élén 5 tagú vezetőség áll, munkájukat 8 tagból álló egyleti 
bizottság támogatja. A vezetőséget kétévi időtartamra választják. Évente Pünkösd hetében 
tartják meg szokásos rendezvényüket, melynek célja a tudományos könyvtárügy nyilvá
nos bemutatkozása, a továbbképzés, és a könyvtárosok egymás közti ismerkedése. 1973 
óta ötévenként a többi egyesülettel közösen rendezik meg a Német Könyvtári Kongresz- 
szust, a könyvtári hálózatok egysége jegyében.

Az egyesület szakmai orgánuma 1954-től „Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie” címmel jelenik meg. Kétévenként adják ki a német tudományos könyvtá
rak évkönyvét, amely a személyzeti és állományadatokat tartalmazza és a bel- és külföldi 
nagy könyvi árak állományában egyaránt megtalálható fontos kézikönyvvé lett.

MEZEI GYÖRGY
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Greenwich, Conn., Jai Press. 1978. 219 p. (Foundations in 
Library and Information Science, Vol.5.)

Egyetemi könyvtárak költségvetési gazdálkodása

Gyakorlati költségvetési útmutató a könyvtártudományi 
és informatikai sorozat 5. kötete. (Ugyanezen sorozat egy 
másik kötete már érintette a könyvtárak gazdasági elemzésé
nek területét: ún. rendszer-megközelítésben R. J. Mitchell,
N. E. Tonis és J. Jaffe a könyvtári funkciók költségelemzését 
végezte el.) A monográfia elsősorban az amerikai közepes 

méretű és nagy egyetemi könyvtárak költségvetési „mindentudója”, de számos olyan 
elméleti és gyakorlati jellegű megállapítást tartalmaz, amely más típusú könyvtári intéz
mények számára is hasznos lehet.

A könyvtárak gazdasági elemzésére vonatkozó irodalom jelentős hányada foglalko
zik a finanszírozás, s ezen belül a költségvetés kérdéseivel. Szinte közhelyként hangzik már 
a zsugorodó költségvetésekre való hivatkozás e vizsgálatok szükségességének indoklásá
ban, ugyanakkor a társadalommal szembeni számadási kötelezettség („public account
ability”) és a participai ív vezetési módszerek (vezetésben való részvétel) elterjedése új 
elemek az eddiginél körültekintőbb és fegyelmezettebb költségvetési munka megokolásá- 
ban. Bár azzal mindenki tisztában van, hogy mit jelent növekvő költségek mellett válto
zatlan költségvetéssel üzemeltetni a könyvtárakat, nem mindenki tudja milyen követ
kezményekkel jár ez a költségvetési gazdálkodásra és ellenőrzésre. Az ilyen esetekben 
„nehéz döntéseket” kell hozni a régi és új könyvtári programok viszonyára vonatkozóan. 
Az irányítás döntéseit mindig gazdasági elemzésnek kell kísérnie, de a gazdasági megfon
tolások nem jelenthetik a vezetési döntések kizárólagos meghatározó tényezőit. E dilem
ma megoldására számos olyan módszert alakítottak ki, mint pl. a költség-haszon elemzés, 
ill. a tervezési, programozási költségvetési rendszer (Planning Programming Budgeting 
System — PPBS), ezek azonban a gazdasági életben, ill. a vállalatoknál jóval könnyebben 
alkalmazhatók mint a felsőoktatás — s így az egyetemi könyvtárak — vizsgálatában. Ennek 
főként az az oka, hogy ez utóbbiak esetében jóval több változóval kell számolni,
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s a könyvtári célok sokkal nehezebben kvantifíkálhatók. (A vállalatok gyakran megeléged
hetnek a pro fit, ill. nyereség maximalizálására való törekvéssel.)

Ismert tulajdonságai mellett a költségvetés három további funkciója révén is szolgál
ja a könyvtárak vezetését. Az előrejelzési funkciót az teszi lehetővé, hogy a könyvtári 
tevékenységek költsége minden esetben megadható, s így az adott pénzmennyiség melletti 
alternatív felhasználási értékek megkönnyítik a tervezési munkát. Az informatív funkció 
azáltal valósul meg, hogy a költségek nyilvántartása alapján egyebek között vizsgálható 
a döntések végrehajtása, ill. a végrehajtás fázisa és módja. A diagnosztikai funkció a leg
szűkösebben ellátott területek feltárásával ráirányítja a figyelmet azokra a gondokra, 
amelyek esetleg a könyvtár normális működését veszélyeztethetik.

A költségvetés cél, s egyben folyamat. A költségvetési dokumentum pénzügyileg 
határozza meg azokat a módokat és eszközöket, amelyek révén az intézmény adott idő
szakban céljainak elérésére törekszik. Jellegénél fogva másként értelmezik a költségvetési 
folyamat különböző szintjein, éppen ezért szükség van az intézményen belüli lebontására^ 
ill. a külső érdekeltek számára való összefoglalására. A költségvetések tervezése, összeállí
tása és ellenőrzése szerteágazó folyamat, amely az alábbi szakaszokból áll: a költségvetési 
igény összeállítása a jövőbeni szükségletek alapján, a költségvetés előterjesztése, a költség- 
vetés végleges összeállítása az anyaintézmény és a könyvtár vezetői közötti konzultációkat 
követően, s a költségvetés figyelemmel kísérése. Mindehhez egyéb olyan mozzanatok is 
járulhatnak, mint a hirtelen változásokra (pl. az anyaintézmény pénzalapjainak befagyasz
tására) való reagálás.

Miben látja a szerző a költségvetési úton való szabályozás legfőbb célját a könyvtá
rak számára? Mivel a költségvetési dokumentum összefoglalóan tartalmazza azokat a 
ráfordításokat és kategóriákat, amelyek szükségesek a könyvtári programok fenntartásá
hoz, a könyvtárvezetés egyik legalapvetőbb eszközét képezi a külső és belső változások
hoz való alkalmazkodás sikeres végrehajtásában. Természetesen a változások sok esetben 
nem láthatók előre (vagy nem kellő részletességgel prognosztizálhatók), ugyanakkor 
a gyors fejlődéssel való lépéstartás záloga a tényleges helyzet mind alaposabb ismerete és 
ellenőrzése. Ennek eléréséhez szükség van a könyvtárstatisztika módszereinek széles körű 
alkalmazására, de nem hanyagolható el a külső információk körültekintő gyűjtése sem. 
Ez utóbbiak nem korlátozódhatnak csak a költségvetéssel szoros összefüggésben álló 
területekre (pl. az anyaintézmény gazdasági helyzete), hanem figyelembe kell venni olyan 
tényezőket is, amelyek könyvtári jelentősége az első pillantásra nem mindenki számára 
nyilvánvaló (pl. üzemanyagárak alakulása).

Az egyetemi könyvtárak — talán még más egyetemi egységeknél is jobban — tükrö
zik az anyaintézmények költségvetését. Az USA-ban az egyetemek általában öt költség- 
vetési típus szerint gazdálkodnak: 1) „cél szerinti költségvetés” , amely a hagyományos 
módnak tekinthető, s amely a ráfordítások fajtáin alapul; 2) „program-költségvetés”, 
amely a könyvtári programok mérésén és a szervezeti egységekkel való kapcsolataikon 
alapul; 3) „teljesítmény-költségvetés”, amely az erőforrások befektetése és a szolgáltatá
sok nyújtása közötti kapcsolat meghatározásán alapul; 4) a már említett PPBS, amely az 
előző módszereket költségelemzéssel és a célközpontos vagy célorientált vezetési módsze
rekkel kombinálja; 5) „formulák szerinti költségvetés”, amely a pénzalapok elosztásában
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szabványokra és kvantitatív előírásokra támaszkodik. Általában a „teljesítmény-költség
vetés” vagy a „program-költségvetés” a legelterjedtebb. A gyakorlatban alkalmazott költ
ségvetési típusok minden esetben valamiféle „kevert” formában jelentkeznek.

A különböző típusok előnyeit és hátrányait a szerző részletesen elemzi az előzetes 
költségvetési elemzés, a költségvetések összeállítása, a változásokkal való lépéstartás és 
a költségvetések lezárása szakaszában. Kiemeli a költségvetési és gazdasági korlátok és a 
prioritások megállapítása, ill. átrendezése kapcsán felmerülő alternatívákat rámutatva arra, 
hogy az amerikai egyetemek jó része ma finanszírozási válságban van. (Erre utal egyebek 
között az a körülmény is, hogy a költségvetéseknek mintegy 80%-át fizetés,ill. egyéb 
személyi juttatás teszi ki.) A könyvtár emellett olyan „sajátos” intézmény, ahol a fenntar
tó szerv anyagi helyzetének javulásából származó előnyök későn, a pénzügyi helyzet 
romlásából fakadó hátrányok pedig szinte azonnal jelentkeznek... Ebből az is következik, 
hogy pénzügyileg a könyvtárak „feneketlen veremként” mindig el tudják „nyelni” 
a többletként kapott pénzeszközöket. Nem mindegy azonban, hogy a pótlólagos pénz 
felhasználása milyen módon történik, s ebben a gondosan tervezett pénzgazdálkodásnak
— és így a költségvetésnek is — nagy szerepe van.

Tekintettel arra, hogy a könyvtárak működését nem piaci mechanizmus szabályoz
za, a különböző tevékenységek, szolgáltatások gazdasági elemzése elengedhetetlen a nem
csak intézményi keretekben mért hatásosság és hatékonyság eléréséhez. Ehhez nyújt 
segítséget ez a — valószínűleg tankönyvnek is szánt — könyv. Függelékében a modellként 
konstruált „Állami Egyetemi Könyvtár” esettanulmánya alapján kísérhetjük végig egy
— tegyük hozzá amerikai méretekben — közepes nagyságú egyetemi könyvtár gazdálko
dását és költségvetési folyamatait négyéves időszakra vonatkozóan. Számunkra éppen 
gyakorlati jellege miatt lehet hasznos e mű, annak ellenére, hogy a felhozott példák 
a hazaitól eltérő környezetből származnak. Az anyaintézménytől való erős anyagi függő
ség, a (legalábbis növekedési ütemüket tekintve) mérséklődő egyetemi könyvtári költség- 
vetések, a pénzügyi szemlélet gyakori hiánya stb. azonban akár a hazai egyetemi könyvtá
rak fő gondjaiként is értelmezhetők. Természetesen a bajokra javasolt megoldásokat nem 
lehet „egy az egyben” átvenni és alkalmazni. A rugalmasabb költségvetési formák várható 
előtérbe kerülésével azonban idejekorán kell az önállóbb gazdálkodási formákhoz szüksé
ges költségvetési módozatokat és az ezekkel összefüggő tapasztalatokat tanulmányozni. 
Ehhez más formában is segédeszköz e könyv: pénzügyi, ill. gazdasági szemléletmódot 
próbál adni, Ш. formálni.

A könyvtárak olyan kiterjedt célokkal rendelkező komplex szervezetek, amelyek
ben a minőség és a mennyiség problémái nehezen választhatók szét. Működésük zavarta
lanságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a gazdasági szakembereknek is 
aktívan közre kell működniük, csakúgy mint pl. a referensz-könyvtárosoknak, vagy 
a bibliográfusoknak. Különösen fontos ez annak ismeretében, hogy a könyvtárak lényegé
ben tevékenységi formáiktól függenek, s ezért ellenállóbbak a változásokkal szemben, 
ill. „törékenyebbek” a drasztikus változások esetén.

HEGEDŰS PÉTER
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HÄRTNER, E. P.: An introduction to automated literature 
searching. New York — Basel, Marcel Dekker, Inc. 1981. 
145 p .

Bevezetés az automatizált irodalomkeresésbe

Ma már vitathatatlan, hogy az automatizált irodalom
keresési rendszer az ismert megoldások közül a leghatéko
nyabb, de hozzá kell tenni, hogy azok számára, akik e lehető
séggel élni is tudnak, vagyis elsajátították a gépi keresés 
fortélyait. Ehhez ad segítséget Hartner a kezdők számára 
készült, teljes mértékben a felhasználókra orientált könyve. 

A gépi irodalomkeresést a munka megkezdésétől, a befejezésig kíséri végig, rámutatva, 
hogy hogyan, mikor, mit kell használni. Számos valódi keresési helyzetet mutat be, így 
módszere, amely a célratörő keresést szolgálja, könnyen elsajátítható.

Először az információkeresés módjával foglalkozik, hogyan lehet pontosan megha
tározni az információs szükségletet, ehhez milyen források állnak rendelkezésre, miket 
kell előzetesen áttekinteni.

Majd a különböző adatbázisokban való keresés módszerét ismerteti. Példaként 
a titánium fém korróziós ellenállásával kapcsolatos szakirodalom keresésének néhány 
lépését mutatja meg, bemutatva a különböző adatbázisokban tárolt információkat, az 
alap információk és a növekvő, hozzáadott információk számát, amelyekből egyúttal 
következtetni lehet a kutatás területeire is.

Ezután a kutatás stratégiája következik. Jó gyakorlati példákon, általános tárgyi 
index bemutatásával indítja a kutatást és tovább viszi az olvasót a keresett téma teljes 
irodalomkutatásához. A jobb megértést segíti a közölt folyamatábra is.

A további fejezetek a keresés eredményével foglalkoznak. A már kidolgozott példák 
nyom tatott eredményein tapasztalhatja az olvasó a módszer „outputját” . Az információ
kat mágnesszalagon, adattablókon, mikrohordozón és más adattárolón rögzíthetik, és 
arról bármikor megjeleníthetők. Ezek formáit is közli a kiadvány.

A visszakeresés eredményeinek következtetése során elemzi, hogy a kapott források 
mennyire hatékonyak, mennyire ölelik fel a kutatott terület valóban meglévő forrásait. 
Fontosnak tartja ezt, hiszen ilyen elemzés nélkül a kutató könnyen tévútra juthat. A ku
tatás, az irodalom-visszakeresés ilyen utólagos elemzése és ítélete hozzászoktatja a szak- 
irodalom keresőjét a kritikus szemléletre és önelemzésre.

Végül általános képet ad a visszakeresési módszer számítógépes megoldásairól. Rész
letekbe nem bocsátkozik, hiszen ez már kívül esik a szakirodalomkutató érdeklődésén.

AN irviïRODÜCilGW tD

AUTOMATED
LiïERATURE

SEARCHING
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Fejezetenként gazdag bibliográfia, a végén értelmező szótár és tárgymutató egészíti 
ki a könyvet.

A didaktikailag jól felépített könyv hasznos segédeszköze a kutatóknak. Új utakat 
javasol elsősorban a műszaki témákkal foglalkozók részére. Szemléletesen bemutatja az 
irodalmi források visszakeresésének lépéseit, alkalmas arra, hogy rávezesse a kezdő kutató
kat, hogy hogyan fogalmazzák meg igényeiket a tájékoztatási szakember, a könyvtáros, 
és a számítógépet irányítók részére, amellyel a kutatás eredményessége növelhető.

A könyv — a szerző szerint — tudományos kutatók, mérnökök, műszaki problé
mákkal, találmányokkal foglalkozók, könyvtárosok és egyetemi hallgatók számára 
készült; de mindeki számára hasznos segédeszköz, aki számítógépes irodalomkutatással 
foglalkozik, vagy kíván a jövőben foglalkozni.

GERŐ ZSOLT
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WRIGHT, K. C.: Library and information services for handi
capped individuals. Littleton, Colo. Libraries Unlimited, Inc.
1979. 196 p.

Könyvtári és információs szolgáltatások testi fogyatékosok 
számára

A testi fogyatékosok itt érintett öt nagy csoportjának 
könyvtári és információs ellátásával foglalkozik a könyv. 
A vakok és csökkent látóképességűek, siketek és nagyothallók, 
szellemi fogyatékosok, aggok és mozgáskorlátozottak helyzete, 

megítélése, a társadalommal való kapcsolata, sajátos igényei különleges felelősséget ruház
nak a könyvtárakra, amelyek más intézményekkel és szervezetekkel együtt jelentős 
szerepet játszhatnak a testi fogyatékosok rehabilitációjában, abban, hogy minél teljeseb
ben kibontakoztathassák képességeiket.

Minden fejezetnek visszatérő témája a testi fogyatékosok társadalmi megítélésének 
változása a hagyományos, lekezelő paternalizmustól — amely a fogyatékosok gyámosítá- 
sát, segítését és „védelmét” hirdette — a modern szemlélet irányába, amely az egyenlő 
lehetőségek megteremtésére, a fogyatékosok önálló, pozitív identitáskeresésére helyezi 
a hangsúlyt. A gyámkodó buzgalom, akármilyen nemes egyéni indítékokból fakad, társa
dalmi összhatásában egyfajta megbélyegzést eredményez: a hátrányos helyzet stigmája 
arra késztet, hogy az egyént kevesebbnek tekintsék mint embernek, olyasvalakinek, akit 
gondozni kell, „segíteni a beilleszkedésben”. A stigma eltorzítja az érintett egyén önisme
retét, hatékonyan akadályozza őt önmegvalósításában. A paternalisztikus szemléletnek 
egyenes következménye volt a történelem folyamán, hogy a fogyatékosokat elszigetelt 
intézményekben tartották, szinte karanténba zárták.

A modern pszichológia, pedagógia, szociálpszichológia stb. felismerései és a szerve
zetekbe tömörült fogyatékosok és hozzátartozóik szívós küzdelme fokozatosan megvál
toztatja ezeket a szemléleti korlátokat. A testi fogyatékosok jogaira, rehabilitációjára 
vonatkozó törvények az USA-ban az elszigetelés, különválasztás helyett egyre inkább 
a természetes lakóhelyi környezettel és közösséggel való integrációt szorgalmazzák. Az új 
attitűd még a szóhasználatot is módosítja: kiszorul a „nyomorék” , a „beteg” és a „fogya
tékos” szavak angol megfelelője, és terjed a szenvtelenebb „handicapper” (kb. „hátrány
nyal küzdő”) terminus.

Mindebből az következik, hogy a könyvtáraknak kritikusan kell vizsgálniuk minden 
olyan társadalmi programot, törvényt, szervezetet és hatóságot, amely az embereket 
gyámolítandó alanyoknak tekinti. Meg kell szabadulniuk a paternalizmus táplálta míto
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szóktól és előítéletektől, amelyek akadályozzák a testi fogyatékosok helyzetének és 
törekvéseinek reális megítélését.

A szerző különösen öt tévképzetet bírál. Nem szabad elvárni — írja —, hogy a fogya
tékosok állandóan hálásak legyenek mindenért, amit a társadalom tesz értük. Az egyenlő 
lehetőségek biztosítása minden ember számára ugyanis nem különleges érdem. Tévedés, 
hogy a fogyatékosok kivétel nélkül vagy többségükben „jóságos” személyiségek; az embe
ri jellemnek és magatartásnak éppoly széles skáláját mutatják, mint bármely más nagy 
csoport. Az sem igaz, hogy nagyobb empátiával, megértéssel viseltetnek más „szokásos
tó l” elütő egyének iránt, mint az átlagember. Illúzió, hogy a velük való foglalkozás mindig 
felemelő és csodálatos élmény. Mint az emberekkel való foglalkozás általában néha föl
emelő, gyakran kiábrándító, unalmas, fárasztó vagy fájdalmas. Az emberi helyzet tárgyi
lagos ismerete a munkát kevésbé romantikussá, de kivitelezhetőbbé teszi. Az „imádok 
a fogyatékosokkal dolgozni” állítás mögött meghúzódó pszichológiai motívumokat 
alaposan meg kell vizsgálnia mindenkinek, aki könyvtári programot vagy továbbképzési 
programot szervez bármely fogyatékos csoport érdekében. Végül, tévednek, akik azt 
hiszik, hogy kívülállók teljes mértékben azonosulhatnak a fogyatékosokkal. Megérthetjük, 
mit jelentenek egyes hátrányok, de az élményt a maga teljességében és minden következ
ményével csak az érintett élheti át, ezért a könyvtárosoknak nem szabad sem a fogyatékos 
egyén, sem a csoport hivatalos szóvivőjévé előlépnie. Sok szakember hangsúlyozza a pár
huzamosságokat a testi fogyetékosok és más hátrányos helyeztű és kisebbségi csoportok, 
például az amerikai feketék problémái, törekvései között.

A testi fogyatékosok jogi helyzetét tárgyalja a 2. fejezet. A 3—7. fejezet külön- 
külön szól az öt hátrányos csoport sajátos problémáiról és könyvtári ellátásáról. A „vak
ság” , „nagyothallás”, „szellemi fogyatékosság” stb. definícióit mérlegelve a szerző 
hangsúlyozza, hogy a hátrányoknak, képességeknek és igényeknek az egyes csoportokon 
belül is rendkívül széles a skálája, majd sorra veszi és bírálja a tárgyalt csoporttal kapcsola
tos sztereotip előítéleteket és magatartásokat. Rövid történeti áttekintést kapunk minden 
csoport könyvtári ellátásának alakulásáról, ide értve az ügy érdekében legtöbbet munkál
kodó szervezetek és hatóságok tevékenységének fő irányait és eredményeit. A velük való 
együttműködés a könyvtárak számára elengedhetetlen, így logikus, hogy a könyv terjedel
mének negyedét „a fogyatékos egyéneknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek” jegyzéke 
teszi ki. A mintegy 300 (válogatott!) címet tartalmazó lista feltünteti a szervezetek nevét, 
címét, profilját és kiadványait is.

A legrészletesebbek az egyes csoportok által igénybe vehető dokumentumokat, 
segédeszközöket és szolgáltatásokat ismertető alfejezetek („öregbetűs” [nagy betűs] 
könyvek, Braille-írású gyűjtemények, a legváltozatosabb auditív, illetve vizuális eszközök, 
olvasógépek, a testi fogyatékosoknak szóló időszaki kiadványok, könyvtári rendezvények 
stb). A modern technika által kínált új lehetőségek joggal nevezhetők forradalminak —, 
ám sajnos bevezetésük költségei is. Szegényebb országokban az egyszerűbb elektronikus 
csodák fokozatos alkalmazása is jó ideig csak centralizált keretekben képzelhető 
el —, s éppenséggel nem áll összhangban a decentralizáció, a széles használó közönséggel 
való integráció modern elveivel.
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Mind az öt fejezet tartalmaz a szolgáltatásokkal, illetve fejlesztésük módozataival 
kapcsolatos módszertani útmutatásokat, továbbá az e kérdésekről a legutóbbi időkben 
kidolgozott országos könyvtári irányelveket, normatívákat.

A könyv a felsorolt témáknak nem kimerítő, monografikus tárgyalására, hanem 
csupán fölvetésére, körvonalazására, logikus rendszerbe foglalására törekszik, és megadja 
a rájuk vonatkozó irodalmat. A fejezetekhez csatolt, kritikai véleményekkel ellátott 
irodalomjegyzékek alig rövidebbek a szöveges részeknél, így a kötet, melyet név- és tárgy
mutató egészít ki, nemcsak praktikus kézikönyvnek és egyetemi tankönyvnek tekinthető 
(az előszóban megfogalmazott szerzői óhaj szerint), hanem bibliográfiai tanulmánynak, 
sőt kutatói kalauznak is.

A részletesebb tartalmi ismertetés helyett — amely épp oly reménytelen vállalkozás 
lenne, mint egy lexikon esetében — be kell érnünk néhány tény és gondolat kiemelésével, 
amely érzékelteti a testi fogyatékosok könyvtári ellátásának Egyesült Államok-beli szín
vonalát, és amelyek nálunk is megszívlelendők.

„A könyvtári szolgáltatásnak be kell töltenie ugyanazt a feladatot a vakok és csök
kent látóképességűek számára, mint amit a normális látásüak számára betölt” , szögezték 
le az American Library Association irányelvei már 1966—67-ben. A Library of Congress 
Vakok és Mozgássérültek Részlege által szervezett egyik program célja „képessé tenni 
a könyvtárosokat bárhol az országban, annak gyors megállapítására, hogyan férhetnek 
hozzá valamely műhöz a vakok és egyéb fogyatékosok számukra használható formában”. 
A részleg 18 kijelölt regionális központtal rendelkező hálózatra támaszkodik, 1978-ban 
félmillió testi fogyatékos egyénnek csaknem 14 millió kötetet kölcsönzött ki, és országo
san, minden típusú könyvtárban igyekszik előmozdítani a fogyatékosoknak nyújtott 
szolgáltatások fejlesztését. (Természetesen hang- és képanyagot, sőt lemezjátszóberende
zéseket is kölcsönöznek.)

Az időseknek nyújtott könyvtári szolgáltatások helyzetéről már 1972-ben országos 
felmérést készített a Clevelandi Közkönyvtár, és a tennivalókat ennek alapján 
határozták meg.

A könyvtáraknak alaposan ismerniük kell tényleges és potenciális olvasóközönségü
ket, írja „Záró gondolatok” fejezetcím alatt a szerző. Más szervezetekre támaszkodva és 
saját aktíváik segítségével el kell jutniuk a testi fogyatékosokhoz, hogy megnyerjék őket.

A testi fogyatékosok könyvtári és információs ellátása a társadalom szempontjából 
egyáltalán nem olyan periférikus kérdés, mint sokan gondolják. A különböző sérüléseket, 
baleseteket, a terhességet, operációk utáni lábadozást és huzamosabb betegségeket is szá
mítva a mozgásukban korlátozottak csoportjába — az élet valamilyen szakaszában — 
a lakosságnak csaknem ötven százaléka beletartozik. Többségünk megöregszik. (Köztu
dott, hogy Magyarországon viszonylag magas és továbbra is nő a nyugdíjasok aránya.) 
A könyvtári ellátás ez irányú javításának előnyeit az USÁ-ban már költség-haszon alapon 
is kimutatják.

Nem periférikus a kérdés azért sem, mert a legszorosabban összefügg az „egyenlő 
lehetőségek mindenki számára” elvvel, amely szocialista elkötelezettségünk lényegéből 
fakad. A testi fogyatékosok önmegvalósítása nálunk elvileg kevesebb társadalmi — politi
kai korlátba ütközik, mint „odaát” . De sokat kell még tennünk azért, hogy a gyakorlati 
intézkedések és végrehajtásuk terén — mutatis mutandis — jól álljuk az összehasonlítást.

CSAPÓ EDIT
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MARTIN, S. K.: Library Networks, 1981—1982. White Plain, 
New York, Knowledge Industry Publications, Inc. 1981.
160 p.

Könyvtári hálózatok, 1981—1982.

A könyvtári hálózatok dinamikusan fejlődnek az USÁ- 
ban. Erről nyújt átfogó képet a téma kiváló ismerője és szak- 
tekintélye, Susan Martin, a Journal of Library Automation 
korábbi szerkesztője, jelenleg a John Hopkins Egyetem 
(Baltimore) Mil tan S. Eisenhower Könyvtár igazgatója.

A szerző ezúttal harmadízben tekinti át a témát, könyve korábbi hasonló című 
kiadásainak (Library Networks, 1976—1977; Library Networks, 1978—1979) a felfrissí
tésével. Annak, aki a témáról behatóan kíván tájékozódni, nem szükséges kiegészítésül 
a korábbi kiadásokat is kézbe venni, ugyanis a későbbi, új kiadás mindazt a gondolatot 
és tényadatot átveszi, amely a korábbi kiadás óta helytálló maradt.

A könyvtári hálózat fogalma tág: az erőforrások (elsődleges dokumentumok, 
bibliográfiai információ) közös, hatékonyabb felhasználása és ezáltal a felhasználók jobb 
kiszolgálása céljából egymással kapcsolatban álló könyvtárak különböző típusú együtt
működését jelöli. Ezen belül a szerző elsősorban a számítógépes online könyvtári hálóza
tokkal foglalkozik. A számítógépes online hálózat azonban nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy a hálózat saját erőforrásra (számítógép, távközlési hálózat) támaszkodik. Léteznek 
olyan hálózatok is, amelyek külső erőforrást vesznek igénybe, más hálózat online szolgál
tatását veszik át és közvetítik tagkönyvtáraik felé.

Az online hálózatok közül azt a típust, amely kizárólag információkeresést nyújt 
(pl. Lockheed) csak érintőlegesen tárgyalja a szerző, érdeklődése homlokterében azok 
a hálózatok állnak, amelyek az információkeresésen túl adatok bevitelét és módosítását 
is lehetővé teszik, tehát amelyek elsődlegesen könyvtári folyamatok (katalogizálás, állo
mánygyarapítás, könyvtárközi kölcsönzés) közös, illetve egyeztetett végzését hivatottak 
elősegíteni (pl. OCLC).

S. Martin munkája leginkább mint state-ojellemezhető, bár annál több. Nem
csak azért, mert a jelenlegi helyzet tudósításán túlmenően a történelmi előzményekre is 
visszatekint, és önálló fejezetet szentel a következő évek várható fejlődésének is, hanem 
mert egyúttal kézikönyvként szolgál. Ötven oldalas függeléke ugyanis valamennyi háló
zatról tartalmazza a következő adatokat: hely és cím; a tagkönyvtárak száma és tételes 
felsorolásuk; a hálózat igazgatójának a neve; a hálózat fő funkciói és tevékenysége.
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Az első fejezetben a hálózat fogalmával, a hálózatok kialakulásával, főbb típusával 
és jellemzőivel, az alkalmazási lehetőségekkel és korlátokkal ismerkedhetünk meg, vala
mint azokkal a feltételekkel, amelyek a hálózatok kialakulásához szükségesek voltak 
(adatbázisok, szabványok, távközlési eszközök stb.).

A legjelentősebb hálózatokat (összesen 24-et) a szerző részletesebben is ismerteti, 
köztük az OCLC-t, az RLIN-t (Research libraries Information Network), az UTLAS-t 
(University of Toronto Library Automation System), a WLN-t (Washington Library 
Network). Az OCLC, az USA legrégebbi és legnagyobb számítógépes könyvtári hálózata, 
megalakulásakor, 1970-ben 54 tagkönyvtárat számlált, ma már 2200-at egyesít. Adatbázi
sa több mint 6 millió bibliográfiai rekordot tartalmaz és központi katalóguscédula szolgál
tatása keretében évente több mint 60 millió katalóguscédula készül. A hálózat fő funk
ciói: közös katalogizálás, időszaki kiadványok érkeztetése, állománygyarapítás,
könyvtárközi kölcsönzés. Az ún. CONSER (CONversion of SERials) project, amely az 
időszaki kiadványok nemzeti adatbázisának a létrehozását célozza, szintén az OCLC-n 
keresztül realizálódik. A felhasználók kérhetik bibliográfiai rekordjaik rendszeres megkül
dését mágnesszalagon is, sőt retrospektív állományuk mágnesszalagos változatát is (pl. 
kötet- vagy mikrofilmlapos katalógus készítése céljából). Az utóbbi években az OCLC 
kiterjesztette kutatásait a teletex és a viewdata alkalmazások irányába és kísérleti jelleggel 
könyvtári és egyéb információs szolgáltatást szállít több száz Columbusban (Ohio) élő 
család házához (tévé képernyőn keresztül).

A számítógépes és távközlési cégek sokáig kevés figyelmet fordítottak a könyvtári 
alkalmazásokra, a szűk piaci kereslet miatt. Az elmúlt években azonban a kereskedelmi 
szférában is megjelentek kifejezetten könyvtári célú szolgáltatások. Egyes cégek számítás- 
technikai feldolgozást, mások szoftvert, hardvert, esetleg teljes rendszert vagy éppenséggel 
szaktanácsadást kínálnak. Külön fejezet ismerteti ezeket a cégeket és a náluk megrendel
hető termékeket, szolgáltatásokat. így pl. a Blackwell /North America-nél a könyveket 
katalóguscédulával együtt lehet megrendelni, de a cég nyomtatott kötetkatalógus vagy 
COM katalógus készítését is vállalja. A Lockheed, a BRS (Bibliographic Retrieval 
Services), az SDC (System Development Corp.) adatbázisai a könyvtári tájékoztató mun
kát segítik, továbbá új szolgáltatásként a Lockheed és az SDC megrendelésre megküldi 
a cikkek másolatait is. A Gaylord Bros. of Syracuse automatizált kölcsönzésnyilvántartási 
szolgáltatást kínál, a könyvtárnak nem szükséges saját számítógéppel és szoftverrel rendel
keznie, mindössze terminált kell a szolgáltatás igénybevételéhez beszerenie.

Külön fejezetet szentel a szerző a hálózathoz való csatlakozás előkészítésének. 
Hasznos tudnivalókkal vértezi fel a csatlakozni szándékozó könyvtárakat a rendszer 
(hálózat) kiválasztási szempontjairól, a várható költségekről, az üzembehelyezésről 
stb-ről.

Az 1970-es évek elején bebizonyosodott a regionális hálózatok életképessége, 
a figyelem az 1970-es évek közepén egy nemzeti hálózat kialakítása felé fordult. Kezdet
ben a Kongresszusi Könyvtár és a NCLIS (National Commission on Libraries and Infor
mation Science = Nemzeti Könyvtárügyi és Tájékoztatási Tanács) vezető szerepet töltött 
be a nemzeti hálózat kialakítása irányába folyó munkákban. Az elmúlt években azonban 
a Kongresszusi Könyvtár kénytelen volt ez irányú erőfeszítéseit mérsékelni, mivel a
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Kongresszus tagjai nem támogatták a Kongresszusi Könyvtár számítógépes tevékenységé
nek a kiterjesztését. A NCLIS szerepe a Fehér Ház Konferencia után, annak a várakozás
tól elmaradó eredményessége, illetve a Tanács személyi összetételében bekövetkezett 
változások következtében ugyancsak csökkent. A nemzeti szintű erőfeszítések megfelelő 
vezetés nélkül maradtak. Úgy tűnik egyelőre eldőlt a hosszan tartó vita a „felülről-lefelé 
vagy alulról-felfelé” megközelítés kérdésében, mivel az alulról-felfelé megközelítés bizo
nyult életképesebbnek. Bár sokan továbbra is reménykednek nagyobb volumenű kor
mánytámogatásban, a helyi erőfeszítések nyomán születnek meg a megfogható eredmé
nyek. „Tény, hogy a legtöbb könyvtárost nem érinti közelebbről egy hatalmas 
»monolitikus’ bibliográfiai hálózat gondolata. Ehelyett minden egyes könyvtár, minden 
egyes hálózat a saját prioritásait tartja szem előtt és igyekszik behelyezni a nemzeti 
mozaik megfelelő helyére” . Az 1970-es évek végének és az 1980-as évek elejének gazda
sági és társadalmi változásai kedvezőtlenül befolyásolják a könyvtárak életét. Az adó
fizetők megkérdőjelezik a könyvtárak helyét a társadalmi prioritások hierarchiájában. 
A szociális, közjóléti szolgáltatások csökkentésének időszakában nem valószínű, hogy 
a könyvtárak ugyanazt a „fontos” minősítést kapják, mint pl. a rendőrség vagy a tűzoltó
ság. A társadalmi konzervativizmus a helyi szolgáltatásokra, helyi autonómiára fekteti 
a hangsúlyt és ellenhatást érvényesít az intézményközi együttműködéssel szemben. 
A helyi törekvések megvalósítását elősegíti a helyi célokra alkalmas technológia (mini
számítógépek) térhódítása is. Mindez — a szerző szerint — az 1960-as évek könyvtárgépe
sítési törekvése irányába vezet vissza, azaz a könyvtárak saját, belső rendszerek kifejleszté
sére fognak törekedni, de emellett továbbra is használni fogják a hálózatokat bibliográfiai 
információkeresés és a többi könyvtár állományairól való tájékozódás céljából. „A háló
zatok forradalmát felváltja a hálózatok evolúciója.” „A hálózatok már eszközök és nem 
célok.”

SZÁNTÓ PÉTER
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ACRL
ADONIS
ALA
ASpB

AV
BASt
BLLD
BRS
BuB
CAPTAIN
CLA
CLSI
COM
CONSER
DBV
DGD

DOBIS
EIES

FSZEK 
IBM 
IF LA

INCOLSA
INSPEL
JATE
KISZ
KM К
KSH
LA
MARC

Association of College and Research Libraries
Article Delivery over Network Information Service
American Library Association — Amerikai Könyvtáros Egyesület
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken — szakkönyvtárak munka-
közössége (NSZK)
Audiovizuális
Bibliothekarische Auslandsstelle — Könyvtári Külügyi Osztály (NSZK)
British Library Lending Division
Bibliographic Retrieval Services
Buch und Bibliothek
Japán teletext szolgálat
Canadian Library Association — Kanadai Könyvtáros Egyesület 
Computer Library Services, Inc. (USA)
Computer Output on Microfilm 
CONversion of SERials
Deutscher Bibliotheksverband — Német Könyvtári Szövetség (NSZK) 
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation — Német Dokumentációs 
Társaság (NSZK)
Dortmunder On-line Bibliothekssystem
Electronic Information Exchange System — Elektronikus Információcsere 
Rendszer
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
International Business Machines
International Federation of Library Associations and Institutions — 
Könyvtáros Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége 
Indiana Cooperative Library Services Authority (USA)
International Newsletter of Special Libraries, 1966— (IFLA)
József Attila Tudományegyetem 
Kommunista Ifjúsági Szövetség 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Központi Statisztikai Hivatal
Library Association — Könyvtáros Egyesület (Anglia)
Machine Readable Cataloguing — géppel olvasható katalogizálás
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MKE
MNB
MTA
MTI
NCOS

NELINET

OCLC
OKT
OOK

OPI
OPKM
OSZK
PLA
PPBS
PRESTEL
RLG
RUN
SDC
SOLINET
SOURCE
SZÁMOK

ÜLD 
UTLAS 
VB В

VDB

VdB NRW

VdDB

WLN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Magyar Tudományos Akadémia 
Magyar Távirati Iroda
National Commission on libraries and Information Science — Nemzeti 
Könyvtárügyi és Tájékoztatásügyi Tanács
New England library Information Network — Könyvtárügyi Tájékoztatási 
Hálózat (USA)
Online Computer library Center (USA)
Országos Könyvtárügyi Tanács
Országos Orvostudományi Könyvtár (1980-tól: ÓIK — Országos Orvos- 
tudományi Információs Intézet és Könyvtár)
Országos Pedagógiai Intézet
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Országos Széchényi Könyvtár
Public Library Association — Közművelődési Könyvtár Egyesület (USA)
Planning Programming Budgeting System
Angliai teletext szolgálat
Research libraries Group
Research libraries Information Network
System Development Corporation
Southeastern library Network (USA)
Source Telecomputing Corporation
KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ 
(1982-től: SZÁMALK -  Számítástechnikai Alkalmazási Vállalat) 
University Library, Dundee
University of Toronto Library Automation System
Verein der Bibliothekare an öffentlichen ^Bibliotheken — nyilvános könyv
tárak könyvtárosainak egyesülete (NSZK)
Verein Deutscher Bibliothekare — Német Könyvtárosok Egyesülete 
(NSZK)
Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen — Észak-Raj na- 
Vesztfália könyvtárainak szövetsége (NSZK)
Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen~ Bibliotheken — 
tudományos könyvtárak okleveles könyvtárosainak egyesülete (NSZK) 
Washington Library Network
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BILINCSI LAJOS: Professional guiding principles for the development of college libraries. 
Draft.—The draft was prepared on behalf of the Ministry of Culture by the Council of 
College Library Leaders. In addition to the detailed description of college library 
functions it includes the principal guiding numbers for housing, stock, some fields of 
work and services. [341—357.p.]

FREY TAMÁSNÉ: On the margin of a dissertation or the lessons of a citation analysis. 
—In her library science doctoral dissertation Veronica Frances Barcer searches the reply 
what kind of acquisition policy suits to today’s inflationary period and to increased 
demands, where and how can one rely on other institutions, national services. Barcer 
carried out her investigations at the University Library, Dundee, based on 14 352 refer
ences in 126 dissertations covering 10 subject fields. In the present article Barcer’s 
modern investigation methods and conclusions are described comparing the results with 
similar investigations conducted at the Central Library of the Budapest Technical 
University. [358—365.p.]

TÓTH DEZSŐ: Utilization of the Videotex system in the dissemination of bibliographical 
information.—Nowadays, the significance of information is increasing both in production 
and education. The establishing of an up-to-date pedagogical information system cannot 
be postponed. Till the implementation of computers utilization of the Videotex system 
for the dissemination of pedagogical innovations could hasten the process. The article 
proposes such a utilization outlining theoretical and practical tasks of realization. In the 
first phase information dissemination of pedagogical innovations, later in all subject field 
could be solved by utilizing Videotex. [366—371.p.]

HEGEDŰS PÉTER -  SZÁLKÁI ISTVÁNNÉ -  ÉKES ILDIKÓ: Problems of qualified 
youth atarting their career in social science libraries.—The authors investigated in 7 insti
tutions the problems of qualified young people adapting themselves to their new working 
place. It was proved that their joining in scientific activities is well under the possibilities. 
Personal tasks are in want and in many cases young people do not see their perspective 
in the long run. The wage and rewarding policy of institutions reflect also the faultiness 
of cadre management. It is general, that the wage of university qualified persons, as 
compared with other categories, falls behind. The proportion of leaders under the age 35 
is low. In order to “keep” qualified young people at the start of their career, local orga
nizations of the Young Communist League cannot do much. [372—380.p.]

FÉNYES MIKLÓS: Activity of the Council of University Library Directors in 1980— 
1981.—This Council functioned according to its Organizational Statutes. During these 
two years its most important work was the elaboration of development guilding principles 
for university libraries (published in Könyvtári Figyelő, 5.no. 1981, 325—336.p.). 
Besides, it discussed a number of problems concerning university libraries. [000«=60СПр7}1
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HORVÁTH TIBOR: Interrogation marks in the matter of subject departments.—This 
theme became timely because in Hungary the larger public libraries are looking for their 
new organizational solvings; many of them discover it in the departmentalized libraries. 
The author’s counter-arguments are: 1. the departmentalized library is practicaly an 
independent library; nowadays, when data transmission is realizable such kind of libraries 
are out of date.—2. libraries organized in subject departments are more expensive, costs 
are not in proportion to the output. 3. besides the old problems of departmentalized 
libraries (so-called general department, catalogues, etc.) new ones are added: problems 
caused by new kinds of media. The author does not reject fully the concept of depart
mentalized libraries but attaches great importance to their establishment with a more 
detailed analysis. [000—OOO.p.] •
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BILINCSI LAJOS: Fachrichtlinien für die Entwicklung der Hochschulen. Entwurf. —
Dieser Entwurf wurde im Aufträge des Ministeriums für Kultur, von dem Rat der Hoch
schulbibliotheksleiter verfertigt. Nebst der ausführlichen Beschreibung der Funktionen, 
die von den Hochschulbibliotheken durchzuführen sind, beinhaltet der Entwurf auch die 
wichtigsten Richtzahlen für Unterbringung, Bestand, einzelne Arbeitsgebiete und Dienst
leistungen. [341—357.p.]

FREY TAMÁSNÉ: Am Rand einer Dissertation oder Lehren einer Berufungsunter
suchung. — Veronica France Barker sucht in ihrer bibliothekswissenschaftlichen Doktor
arbeit die Antwort auf die Frage, wie man in der gegenwärtigen Inflationszeit, nebst den 
erhöhten Anforderungen, eine zielstrebigere Anschaffungspolitik fuhren kann; wo und 
inwiefern kann man auf andere Institutionen, das ganze Land betreffende Dienst
leistungen bauen. Barker durchführte seine Untersuchungen in der University Library, 
Dundee an einem Berufungsbestand bestehend aus 14 352 Posten, in 126 Dissertationen, 
die Ю Fachgebiete repräsentierten und in den Jahren 1969—1971 an der Universität 
verteidigt wurden. In diesem Artikel bespricht die Verfasserin die neuartigen Methoden 
und Feststellungen Barkers, vergleichend die Ergebnisse mit den ähnlichen Unter
suchungen, die in der Zentralbibliothek der Budapester Technischen Universität durch
geführt wurden. [358—365.p.]

TÓTH DEZSŐ: Die Benützung des Videotex Systems in der fachliterarischen Informa- 
tionsverbreitung. — Gegenwärtig wächst die Bedeutung der Information sowohl in der 
Produktion, wie auch im Unterricht. Das Zustandebringen eines modernen pädagogischen 
Informationssystems kann nicht mehr aufgeschoben werden. Solange bis die kompu- 
terisierte Informationsverbreitung nicht verwirklicht wird, kann die Benützung des 
Videotex Systems die Verbreitung der pädagogischen Innovationen beschleunigen. Dies 
wird in diesem Artikel vorgeschlagen, die prinzipiellen und praktischen Aufgaben der 
Verwirklichung darlegend. Mit Benützung von Videotex kann in der ersten Phase die 
Informationsverbreitung der pädagogischen Innovationen und später dieselbe auf sämt
lichen Fachgebieten gelöst werden. [366—371.p.]

HEGEDŰS PÉTER -  SZÁLKÁI ISTVÁNNÉ -  ÉKES ILDIKÓ: Probleme der 
diplomierten Jugend in den gesellschaftswissenschaftlichen Bibliotheken, zu Beginn ihrer 
Laufbahn. — Die Verfasser untersuchten in 7 Institutionen die Probleme der Einfügung 
junger Diplomierten. Sie stellten fest, dass ihre Einschaltung in der wissenschaftlichen 
Tätigkeit viel niedriger ist als dies die Möglichkeiten zulassen. Es fehlen die Aufgaben, 
für sie bestimmt, und oft sehen sie keine Perspektiven für sich. Den Mangel der Kader
politik in den Institutionen, widerspiegeln auch die Gehalts- und Belohnungspolitik. Es 
ist allgemein, dass die Gehälter der jungen an der Universität Diplomierten, im Vegleich 
mit denen zu anderen Kategorien gehörenden Mitarbeitern, zurücksteht. Die Proportion
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der Leiter unter 35 Jahren ist niedrig. Die örtliche Organisation der Kommunistischen 
Jugend kann nicht viel erreichen um die zu Beginn ihrer Laufbahn stehenden Diplo
mierten zu „behalten” . [372—380.p.]

FÉNYES MIKLÓS: Über die Tätigkeit des Rates der Direktoren von Universitätsbiblio
theken in den Jahren 1980—1981. — Dieser Rat funktionierte während 1980—81 seinen 
Organisationsstatuten entsprechend. Während den zwei Jahren war seine bedeutendste 
Arbeit die Ausarbeitung der Entwicklungsmethoden für die Universitätsbibliotheken 
(veröffentlicht in Könyvtári. Figyelő. 1981. 5.no. 325—336.S.). Ausserdem wurden viele, 
die Universitätsbibliotheken berührende Fragen erörtert. [381—383.p.]

HORVÁTH TIBOR: Fragezeichen in bezug auf Fachabteilungen. — Dieses Thema wurde 
dadurch aktuell, dass die grösseren öffentlichen Bibliotheken in Ungarn neue organisato
rische Lösungen suchen und manche dies in Fachabteilungen organisierten Bibliotheken 
finden. Der Verfasser fuhrt folgende Gegenargumente an: 1) Die Bibliothek mit Fachab
teilungen ist eigentlich eine autonome Bibliothek; im Zeitalter der Möglichkeit einer 
Datenübertragung ist diese Zeit um. 2) Die Bibliothek in Fachabteilungen organisiert, ist 
wesentlich kostspieliger, die Spesen stehen nicht im Verhältnis mit dem Gewinn. 3) Zu 
den alten Sorgen bringen die Bibliotheken mit Fachabteilungen neue (die sogenannte 
allgemeine Abteilung, Kataloge, usw.) Probleme, herbeigeführt von den neuartigen 
Medien. Der Verfasser lehnt die Konzeption der Bibliothek mit Fachabteilungen nicht 
gänzlich ab, er besteht aber auf Durchführung gründlicherer Analysen. [384—388.p.]
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