
341

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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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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— 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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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
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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

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



Szakmai irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztéséhez 351

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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