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BEVEZETŐ

A központi szolgáltatások ügyével átfogóan — utoljára — az 1970. évi 3. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia foglalkozott, külön szekcióülés keretében. Az ülésre néhai 
dr. Sebestyén Géza szerkesztésében tanulmánysorozat készült (Országos központi szol
gáltatások. = Könyvtártudományi tanulmányok 1970. Az OKDT kiadványa. Bp. 1971. 
Népművelési Propaganda Iroda, 335—409. p.), amely számbavette az eredményeket és 
javaslatokat tett a teendőkre.

Tíz év múltán — az újabb könyvtárügyi konferencia küszöbén — hasonló tanul
mánysorozattal kívántunk jelentkezni (ennek előkészületei meg is történtek), a 4. Or
szágos Könyvtárügyi Konferencia eltérő technikai előkészítése (nem voltak szekció
ülések) azonban ezt nem tette lehetővé, de véleményeltérések támadtak az elkészült 
tanulmányok némelyikének értékmegítélése körül is.

A Könyvtári Figyelő jelen — tematikus — száma kisebb részben a már korábban 
elkészült (és időtállónak bizonyult, ezen kívül természetesen: korszerűsített, „napra
késszé” frissített), valamint egy sor újkeletű tanulmányból tevődik össze, amelyek zöme 
a központi szolgáltatások hazai fejlődési eredményeivel, továbbfejlesztésük teendőivel 
foglalkozik. Ha a fejlett európai (és tengerentúli) államok könyvtárügyének központi 
szolgáltatásaival hasonlítjuk össze, (amelyek bemutatása terjedelmi okok miatt e számból 
kimaradt, de amelyeket a lap már eddig is bemutatott és a következő számokban is is
mertet) nincs szükség különösebb szakmai avatottságra, „vájtfülüségre” : elmaradásunk 
nyilvánvaló, s lassacskán már évtizedekkel mérhető. Sokkal kedvezőbb azonban, ha 
közép-európai s méginkább, ha magyarországi léptéket, lehetőségeket veszünk alapul. 
Az utóbbi aspektusból — úgy tetszik — különösebb szégyenkeznivalónk nincsen, leg
alábbis, ami a legfontosabb tennivalóinkat illeti. Bár a vártnál lassabban (mert a tervezés
kor fogalmunk sem lehetett a számítógépesítés, útvesztőiről), mégiscsak tisztes eredmé
nyekre tettünk szert a Magyar Nemzeti Bibliográfia automatizált előállítása terén, jelentős 
eredményeket mutathatunk fel nemzeti bibliográfiánk retrospektív hiányainak végleges 
kiküszöbölése terén, fontos lépéseket tettünk a folyóiratrepertórium (Időszaki Kiad
ványok Repertóriuma), a Könyvek Központi Katalógusa kliringállomásának célraveze
tőbb, kooperációra épülő (és ennek következtében: jobb minőségű) működtetésére, 
előkészületek történtek a külföldi hungarika-bibliográfiák reformjára, intézkedések a 
könyvtárközi kölcsönzés gyorsabb, feszesebb tevékenységének a biztosítására, a nemzet
közi csere fejlesztésére. A megvalósulás küszöbén áll — számtalan nehézség árán és a re
méltnél szerényebb keretek között — a létesítmény, amelyet elődeink csak szinte álom
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ként emlegettek: a tárolókönyvtár egy, 30 millió forintos beruházás keretében, és az or
szágos restauráló laboratórium (az OSZK vári épületében). Ma már — központi szolgál
tatásként is — évek óta Üzemszerűen működik és szolgáltat a nemzeti könyvtár mikro- 
képlaboratóriuma, sőt a mikrofilm további gyártása mellett fokozódó előkészületeket 
tesz a mikrokiadványok rendszeres előállítására is.

Nem kívánjuk feleslegesen rózsásra rajzolni a képet: az eredmények mellett nagyok 
az adósságaink is. Mindeddig nem sikerült kellőképpen kihasználni az automatizált MNB- 
rendszerben rejlő (elsősorban: output) lehetőségeket, gépesítésünk színvonala (sem a 
szoftver, sem a hardver tekintetében) nem üti meg a kellő mértéket, a szűkös létszám 
miatt baj van egy-egy szolgáltatásunk frisseségével is, a szükséges feltételek hiánya folytán 
akadozik nem egy kurrens kiadványunk folyamatos előállítása. A kifogások, mentegetőzé
sek sorát tovább is folytathatnók, de inkább az olvasó ítélőképességére bízzuk: felment-e 
bennünket. Magunk mentségének summázataként mindenesetre hadd jegyezzük meg: 
amire a nemzeti könyvtárban megértek a szemléleti, képzettségi stb. feltételek a „nagy 
fordulatra” (a korszerűbb szervezési-gépesítési folyamatok, módszerek bevezetésére), 
addigra éppen véget ért népgazdaságunk felfelé ívelő szakasza is, és a könyvtár anyagi
műszaki, létszámbeli fejlődése — némi fáziskéséssel — megakadt, s lényegében azóta is 
stagnál. Kétségtelenül: követtünk el magunk is — szép számban — hibákat, amíg az új 
technika elemi ismereteit el nem sajátítottuk, dehát számítástechnikai kultúránk általános 
színvonala (különösen hardver-tekintetben) sem minden vonatkozásban élenjáró, még 
elért — itt-ott nem lebecsülendő — eredményei ellenére sem.

Ámbár a közvetlenül előttünk álló évek a feltételek gyors javulásával ez idő szerint 
nem kecsegtetnek (egyedül a könyvtár vári épületének birtokbavétele enyhítheti gond
jaink egy részét), a továbblépésről nem mondhatunk le, ha így tennénk, végképpen le
szakadnánk a fejlődésben résztvevők derékhadáról, le kellene mondanunk azokról a lehe
tőségekről, amelyeket a nemzetközi bibliográfiai-információs vállalkozások kínálnak.

A Figyelő jelen számában közzétett tanulmányok célkitűzései egy csökkent lehe
tőségekkel számoló — mondhatnánk: minimalizált — program keretei közé illeszthetők. 
A tanulmányok szerzői — zömmel az általuk elemzett vállalkozások irányítói — a legke
vésbé illetékesek eredményeik mérlegének megvonására, (ezt a lapban a felhasználók bár
mikor megtehetik), ezért azt tették, amire módjuk volt: helyzetképet adtak, felsorolták 
gondjaikat és eredményeiket, olyan javaslatokkal állnak elő, amelyek véleményük szerint
— a legszükségesebb feltételek megléte esetén — az évtized végéig megvalósíthatónak tűn
nek. Saját véleményüket képviselik, épp ezért egyes kisebb jelentőségű részletkérdés 
tekintetében véleményük nem feltétlenül egyezik. Hangsúlyozandó azonban, hogy 
az esetleges véleményeltérések „taktikai” jellegűek, a stratégiai célok tekintetében
— erről az olvasó maga is meggyőződhet — teljes az egyetértés. Ez így is van 
rendjén, hiszen az itt közölt tanulmányok alapvető célja egy, a központi szolgáltatások 
fejlesztési programját felvázoló távlati program kidolgozásához alapanyagul szolgál. 
Az olvasónak — ha valamennyire is járatos a központi szolgáltatások dolgában -  szembe
tűnhet, hogy a cikkek kivétel nélkül az OSZK által „termelt” , nyújtott országos szolgál
tatásokkal (legjobb esetben: a köröttük kifejlődött könyvtári kooperációval) foglalkoz
nak. Kétségtelen, hogy a „policentrikus” magyar könyvtárügyben a központi szolgálta
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tások jelentős részét nem a nemzeti könyvtár, hanem más országos feladatkörű könyv
tárak, hálózati központok nyújtják, nem is szólva a legkülönbözőbb információs intéz
mények, szervezeti egységek által kínált interdiszciplináris, — ágazati, alágazati, területi 
stb. hatókörű, jelentőségű — szolgáltatásokról. De épp a szolgáltatások e nagy száma és 
tarkasága indokolta a bevallottan művi elhatárolást: a tanulmányoknak az OSZK-szolgál- 
tatásokra való korlátozását. Ez a megoldás elméletileg és gyakorlatilag is erősen vitatható 
(a tematikus szám tervének szerkesztőségi vitáján is elmarasztalódott), a gyakorlati 
szempontok mégis mellette szóltak: ellenkező esetben ugyanis tematikánk parttalanná 
vált volna. Egyfajta „önkorlátozásra” így is ráfanyalodtunk:miként ez a tartalomjegyzék
ből nyomban kiolvasható, számunkban nem foglalkozunk a tárolókönyvtár (és vele ösz- 
szefüggő fölöspéldány-kivonás, elosztás stb.) problematikájával. Ennek oka egyszerű: 
a tárolókönyvtár dolga (hazai összefüggései, külföldi modelljei) kis híján önálló szám 
terjedelmét tölthetné ki. A törökbálinti raktárobjektum(ok) építése, üzembehelyezése 
során szerzett sokféle — színes — tapasztalatunk azonban arra int, hogy a kérdéskörrel 
újólag már csak akkor foglalkozzunk, ha nemcsak az építkezés, de a betelepítés is be
fejeződvén: a könyvtári munka is megkezdődött. Mégha babonásnak minősülünk is. . .

És végül: nem szóltunk arról a jellegzetesen központi szolgáltatásnak minősülő 
restaurálási tevékenységről, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár minisztériumi 
támogatással az egyházi könyvtárak legértékesebb kódexeinek, ősnyomtatványainak 
megóvására immár 10 éve végez. Ennek oka pusztán az, hogy társlapunk — a Magyar 
Könyvszemle — erről a fontos tevékenységről immár két ízben beszámolt ̂ (Utoljára a 
közelmúltban vö.: B. Kozocsa Ildikó: Egyházi könyvtárak állományvédelme Magyar- 
országon. = Magyar Könyvszemle, 1982. 2. sz. 135—140.p.)

És végül itt kell megemlíteni, hogy terjedelmi ok miatt, amely az első korrektúrá
nál vált ismertté 2—3 cikk irodalomjegyzékének közlésétől el kellett állnunk.

ZIR C Z P E T E R
vendégszerkesztő
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