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A KÖNYVTARAK  KÖZPONTI N Y ILVÁ NTAR T AS A

MOHOR JENŐ -  PÁLINKÁS GYŐRGYNÉ

Hagyománnyá válik lassan, hogy a könyvtárak központi nyilvántartásáról szóló 
írásokat valamilyen „alkalom” hívja elő; hiszen így keletkezett a legelső híradás a tervek
ről (a könyvtárosegyesület soproni vándorgyűlésén, ahol a központi szolgáltatások témája 
kínálta az alkalmat), a Könyvtári Figyelő számára pedig a könyvtári statisztikával fog
lalkozó „tematikus szám” alkalmából készült cikk a nyilvántartás és a statisztika össze
függéseiről. Talán csak a Könyvtáros hasábjain megjelent írást nem köthetjük alkalom
hoz (mert az OSZK Híradónak — hogy teljessé tegyük a felsorolást — minden száma al
kalom arra, hogy a könyvtár tevékenységéről közöljön cikket. Most, hogy a Könyvtári 
Figyelő új tematikus száma nyújt ismét alkalmat arra, hogy a könyvtárak központi nyil
vántartásáról szóljunk, érdemes áttekinteni az eddigi íráisokat, mit tud — mit tudhat — 
már e témáról a szakmai közvélemény.

Az előzményekről: a jogszabály előírta kötelezettségről és a nyilvántartás tervezése
közben felmerült gondokról, valamint a szakirodalomban korábban felbukkant meggon
dolásokról meglehetősen sok szó esett, és nem maradtak említetlenül a nyomtatott elő
dök, a minervák sem. . . Már az előzményekről szólva is, de még inkább a nyilvántartás 
tervezésének gondjai között merült fel a könyvtári minimum  fogalma, meghatározásának 
igénye. Álláspontunk szerint a könyvtárak központi nyilvántartásának megtervezése és 
megszervezése — éppen mindazoknak az adatoknak és átfogó ismereteknek a hiánya kö
vetkeztében, amelyek megszerzésének lehetőségét a felállítandó nyilvántartástól remél
tük — nem lehetett megfelelő alkalom a könyvtári minimum megállapítására. Ugyanakkor 
— merőben gyakorlati okokból — a nyilvántartás határait ki kellett jelölni, és a központi 
nyilvántartásba való felvételhez (illetve bejelentési kötelezettséghez) — ha úgy tetszik: a 
könyvtárrá minősítéshez — valamilyen objektív támpontot kellett adni. így született meg 
az „előzetes könyvtári minimum” : a magyarországi közkönyvtárak központi nyilván
tartásában azok a gyűjtemények szerepeljenek adataikkal, amelyek az alábbi minimális 
feltételeknek megfelelnek:

a) a gyűjtemény kezelését főfoglalkozású, illetve főhivatású könyvtáros látja el;
b) legalább 3000 kötet (könyvtári egység) feltárt saját állománnyal, vagy legalább 

2000 kötet feltárt saját állománnyal és 50 kurrens periodikum-féleséggel (cím
mel) rendelkezik;

c) lehetőleg önálló (vagy legalábbis elsősorban könyvtári célú) helyiségben műkö
dik.
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Ehhez a megfogalmazáshoz a Könyvtárosban megjelent cikk fűz néhány magya
rázó megjegyzést, többet ma sem mondhatunk róla. Az bizonyos, hogy gyakorlati fel
adatát teljesítette: mennyiségi határt szabott a nyilvántartásnak. Azt azonban, hogy a 
„könyvtárrá nyilvánítás” alsó szintjét a mai magyar könyvtári valósághoz viszonyítva a 
kelleténél feljebb vagy lejjebb állapította-e meg, még nem tudjuk; ennek megítélésében a 
központi nyilvántartásban összegyűjtött adatok sokoldalú elemzésére, társadalmunk 
(és gazdasági életünk) könyvtári igényeivel és szükségleteivel való összevetésére, az ered
mények szabatos megfogalmazására — mondjuk ki: körültekintően és megalapozottan 
meghatározott könyvtári minimumra van szükség.

A központi nyilvántartás célját és funkcióit a Könyvtári Figyelő statisztikai tema
tikus számában megjelent cikk első mondatát is idézve foglaljuk össze: „A Magyar Mi
nerva 1900—1932 között megjelent hat kötete, az 1965-ben közreadott Könyvtári miner- 
va, a két év múlva már „új könyvtári nyilvántartási rendszert” sürgető cikk. . . végül az 
1969-es szakirodalmi kalauz (Tudományos és szakkönyvtárak gyűjtőköri kódexe) után, 
a különféle könyvtárstatisztikai kiadványok mellett, még mindig hiányzik a teljes magyar 
könyvtárügy — a könyvtári rendszer — áttekintésének, a könyvtárakról való sokoldalú 
tájékozódásnak a lehetősége.” (1979) E lehetőség megteremtése a könyvtárak központi 
nyilvántartása felállításának alapvető célja, azaz a teljes magyar könyvtári rendszer fel- 
térképezése :

— megbízható és teljes címlista összeállítása,
— a könyvtárak állományára és gyűjtőkörére, forgalmára, szolgáltatásaira, tájé

koztató tevékenységére, működési feltételeire, felszereltségére kiterjedő adat
bázis létrehozása.

Nyilvánvaló (és a Könyvtári Figyelő idézett cikke ezt ki is fejti), hogy a statisztikai 
feltárást nem megismételni, hanem kiegészíteni kell: a változó adatokat csak az adott 
könyvtár nagyságrendjének érzékeltetésére, az állandó jellemzőket, és a nem elsődlegesen 
adat (szám) jellegű tudnivalókat viszont pontosan regisztrálni, ez volt a nyilvántartás 
tervezőinek egyik feladata. Természetes követelmény, hogy az összegyűjtött adatokat 
visszakérésbe tőén, tájékoztatásra alkalmas módon kell tárolni, és végül az adatok birto
kában, azok hasznosításának különböző módjairól is gondolkodni kell.

A fentiekben vázolt célok eléréséhez (illetve a kívánalmak teljesítéséhez) a nyilván
tartásnak minél több adatra, a könyvtári tevékenység minélszélesebb területeire vonatko
zó információkra lett volna szüksége, ezt a túlzott igényességet azonban szükségszerűen 
össze kellett hangolni a realitásokkal. Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt el 
kellett vetni azt a gondolatot, hogy az utóbbi évek különféle statisztikái szerinti össze
sen kb. 16 ezer könyvtár (és könyvtári szolgáltató hely) mindegyikéről egy központi nyil
vántartás tartalmazzon részletekbe menő információkat. Az említett mennyiség jelentős 
részét kitevő kiskönyvtárakat nem is lehetett volna azzal megterhelni, hogy olyan infor
mációkat kérjünk tőlük, amelyekkel nem rendelkeznek. E megfontolások boncolgatása 
— és további szempontok figyelembe vétele — nyomán alakult ki a három lépcsős nyil
vántartási rendszer terve, az alábbiak szerint:

1. Részletes nyilvántartás a jogszabály (5/1978.(XII.12.)KM sz. rendelet) szerint 
kiegészítő adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárakról (hálózati központokról
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és alközpontokról, országos feladatkörű szakkönyvtárakról, tudományos könyv
tárakról stb.) Indokoltnak látszott azonban e meghatározott kör bővítése (pél
dául nagymúltú iskolai, jelentős vállalati, kutatóintézeti könyvtárakkal) az adat
gyűjtésben közreműködésre felkért hálózati központok belátása szerint.

2. Kevésbé részletes, de informatív nyilvántartás az „előzetes könyvtári minimum” 
alapján, illetve a hálózati központok eseti döntése szerint „könyvtárrá minősí
te tt” intézményekről.

3. Az inkább „könyvtári szolgáltató hely”-nek nevezhető egységekről csak minimá
lis mennyiségű adat.

Az 1. és 2. pont alatti könyvtárak adatait tartalmazza a könyvtárak központi nyil
vántartása, a 3. szerinti szolgáltató helyek adatainak nyilvántartására az Országos 
Széchényi Könyvtár javaslatot tett a hálózati központoknak.

A központi nyilvántartás adattartalmáról írtak az eddigi cikkek a legkevesebbet
— talán mert az első cikkek keletkezésekor még éppen alakulóban volt a nyilvántartandó 
adatok körének terve, az 1980-as cikk megjelenése pedig többé-kevésbé egybeesett az 
adatlapok szétküldésével. A tervezés első szakaszában úgy látszott, hogy gondot okoz a 
könyvtártípusok különbözősége, hogy más adatokat kell majd egy felsőoktatási, vagy egy 
szakkönyvtárról és egészen másokat egy közművelődési könyvtárról nyilvántartani.

Végül sikerült, (gyakorlatilag egyetlen kérdés kivételével) azonos, minden könyv
tártípus számára egyaránt kitölthető adatlapot létrehozni, egyet az „alapnyilvántartás” , 
egyet a részletes nyilvántartás számára. (Az „A” adatlap kérdéseinek sorszámozása azért 
nem folyamatos, hogy a kétféle adatlapon azonosan szereplő kérdések sorszáma is ugyan
az legyen.)

A könyvtári állomány tartalmi összetételének nyilvántartásáról már a statisztikai 
összefüggéseket elemezve is szó esett. A nyilvántartandó adatok körének ez az a szelete, 
ahol feltétlenül helye volt a közművelődési könyvtárak külön kezelésének, tőlük mind
össze annyit kérve, hogy a nyelvi és időbeli határok mellett csak gyűjtési gyakorlatuk 
(illetve meglévő állományuk) esetleges egyedi szempontjait jelöljék meg. A nem közmű
velődési könyvtárak 163 (tagadhatatlanul ETO-szerű sorrendben, és nemegyszer ETO 
szerinti fogalommal jelölt) szakterület közül jelölhették meg az állományukra, illetve 
gyűjtőkörükre jellemzőket, olyan táblázaton, ahol a gyűjtés szintjét négy fokozattal tet
tük mérhetővé :

— csak az általános tájékozódás szintjén,
— a magyar szakirodalom, teljességre törekedve,
— a külföldi szakirodalom, erős válogatással,
— a külföldi szakirodalom, lehetőség szerinti bőséggel.
A táblázat következő két oszlopa azt kérdezi, hogy az adott szakterületen retros

pektív állománykiegészítést végez-e, és kéri a gyűjtés kezdetének megjelölését (nyilván
valóan nem mindegy, hogy az adott szakterület irodalma a könyvtár állományának hagyo
mányosan, szerves részként gyarapodó összetevője vagy egy új feladat megjelenésekor
— esetleg csak néhány hónapja — megismert új érdeklődési köre.) Az adatgyűjtés meg
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szervezése önálló tanulmány tárgya lehetne. Annyit azonban mindenképpen meg kell 
említenünk, hogy a hálózati központok igényei szerint 1980 májusától kezdve össze
sen mintegy 10 000 „A” és „B” típusú adatlapot küldtünk szét. A kiküldött adatlapok 
mennyisége nem fedi a beérkezettekét, a legtöbb hálózati központ ugyanis adatlapjaink 
segítségével saját részére is nyilvántartást épített könyvtárairól.

A hálózati központokon keresztül vagy közvetlenül a csoporthoz érkezett adatla
pok mennyiségi majd minőségi felmérése volt az az első állomás, amely választ adhatott 
(és sok esetben adott is) arra: jó volt-e, érthető, világosan fogalmazott volt-e minden kér
désünk, milyen kérdések maradtak ki, s melyek voltak félreérthetőek és félreértettek, 
mivel kellett volna bővítenünk, s mivel csökkentenünk az adatlapok kérdéscsoportjait.

A visszaérkezett adatlapok mennyiségéről szólok először, nem kerülve meg a minő
séggel kapcsolatos észrevételeinket sem. A hálózati központok kétféle módon értelmez
ték, s hajtották végre a rendeletben majd az általunk megfogalmazott körlevélben foglal
takat. Akadtak hálózati központok, melyek igyekeztek minél kevesebb könyvtárat jelen
teni, írásos, vagy szóbeli indokaik arra engedtek következtetni, hogy nem szívesen szeret
nének „nyilvántartottak” lenni, mert: átalakulóban van a könyvtári hálózatuk, egyre 
kevesebb az állománygyarapításra fordítható összeg, feltáratlan az állomány nagy része, 
stb. . .A  hálózati központok másik csoportja (főleg a tanácsi közművelődési könyvtári 
hálózatokból) érthetetlenül sok, még csak könyvkölcsönzőnek sem minősíthető könyv
tárról küldött kitöltött adatlapot. De jelentős különgyűjtemények maradtak volna ki nyil
vántartásunkból pusztán azért, mert hálózati központjuk „elfelejtette” jelenteni őket, 
vagy kitöltött adatlapjaik a hálózati központ és az Országos Széchényi Könyvtár közötti 
úton „vesztek el” . Felkutatásuk, nyilvántartásba vételük komoly munkát jelentett, ami
nek eredményét azonban több mint négyszáz hálózatba tartozó illetve hálózaton kívüli 
könyvtár utólagosan beküldött adatlapjai jelzik. S végül akadtak olyan intézmények is, 
melyek egyenesen elzárkóztak az adatlap kitöltésétől munkaerőhiányra és egyéb ürügy
re hivatkozva (tehát nem a gyűjtemény összetételére!) Ezek egyike azóta tudományos 
könyvtári minősítéssel rendelkezik! Ezek a könyvtárak így természetesen kimaradtak 
az országos nyilvántartásból.

Külön problémát jelentett a hálózaton kívüli könyvtárak felkutatása. Az egyházi 
könyvtárak kivételével a hálózatba nem tartozó gyűjtemények címeit a legkülönbözőbb 
forrásokból gyűjtöttük össze, (a forrásjegyzék könyvtáros kollégáktól a baráti vagy isme
retlen telefonálók népes során át egészen a budapesti — s gyakran vidéki — telefonkönyvig 
terjedne). Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy jó néhány esetben a nagy 
nehezen megtalált könyvtár vezetője zárkózott el az adatlap kitöltésétől.

A mennyiség felmérése során már számokkal mérhettük naponta a postán érkezett 
adatlap csomagokat, s ez a szám — ránézésre — nem mutatott elkeserítő képet. Az össze
gyűlt adatlapok azonban önmagukban keveset érnek. Olyan adatbankhoz, mely számos 
szolgáltatás alapját adhatja, az adatokat hozzáférhetővé, visszakereshetővé kellett tenni.

A visszaérkezett adatlapok a részletes feldolgozás előtt sorszámot kaptak, az adat
lapokat és a könyvtárra vonatkozó egyéb információkat a számok növekvő sorrendjében 
tároltuk. Az adott válaszok megvizsgálása után a beérkezett adatlapok egyharmadát nem 
tudtuk felhasználni. (Egyes hálózati központok ezer kötetes gyűjteményéről, sok eset
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ben letétként kihelyezett állománnyal rendelkező „könyvtárról” állítottak ki külön adat
lapot.) A minőséghez a tartalmon kívül a forma is hozzátartozik. Számtalan adatlap kitöl
tö tt adatait egyszerűen nem tudtuk elolvasni. Kézzel írott, átradírozott, többek által 
kézjeggyel ellátottan újra javított tételekkel találkoztunk, s az így leírt adatok közül 
valósat számos esetben többnapos telefonálás után sikerült megtudni.

Több kérdéscsoportnál az igen-nem aláhúzásánál mindkét szót aláhúzottan találtuk, 
a könyvtárosok iskolai és szakmai végzettségét jelölő táblázat számoszlopai sehogy sem 
egyeztek; számos — főleg vállalaton belül működő könyvtár — az intézménye nevének 
poligramját adta meg csupán, melynek feloldását sokszor maga a könyvtáros(í) sem tudta 
megadni. Tudományos könyvtári fokozatot száznál több magyarországi könyvtár jelen
tett, holott ellenőrizhetően, rendeletben név szerint felsoroltán összesen 63 könyvtár 
rendelkezik ezzel a minősítéssel. A könyvtárak több mint egyharmada nem tudta meg
jelölni a hálózatot, amelynek tagja; a könyvtár felügyeleti szervének a tanácselnököt 
jelölték meg.

Az átvizsgálás, ellenőrzés után az alapnyilvántartásból kitűnik, hogy 2800 könyv
tár működött 1980 januárjában Magyarországon. Hogy ez a szám sok vagy kevés, nem a 
mi feladatunk eldönteni. Közel két évi munkánk után tudom, hogy ez a szám 2—300 
könyvtár hiányával ennyi, melyekről feltételezzük hogy vannak, működnek, de doku
mentálni nem tudjuk. Meg kellett elégednünk annyival, hogy ezt a közel 3000 magyar- 
országi könyvtárat országos nyilvántartásba vettük, adataik tárolása, visszakeresése 
segítségével számos érdeklődő kérdésre választ tudunk adni.

A nyilvántartásba került könyvtárak adatait fénylyukkártyán rögzítettük. Kártyán 
lyukasztottuk minden olyan könyvtár sorszámát, melyre a megadott deszkriptor jellem
ző. Visszakereséskor a deszkriptorok szabadon kombinálhatok, kereső rendszerünk mint
egy 500 deszkriptort rögzít. Az adatlapok is tartalmaztak azonban olyan — előre nem 
várt — ismérveket, melyeket érdemes volt fénylyukkártyán rögzítenünk, továbbá az ada
tok folyamatos feldolgozása alatt érkezett kérdések is számos esetben alapot adtak ahhoz, 
hogy újabb deszkriptorral gyarapodjék nyilvántartásunk. így — az adatlapon felsorolt kér
déseken túl — fénylyukkártya segítségével kimutatható például hogy egy-egy budapesti 
kerület számszerűen hány könyvtárral rendelkezik, s azok milyen típusú könyvtárak. 
Kimutatható, hány könyvtár működik az ország kiemelt nagy városaiban, hol vannak 
nemzetiségi könyvtárak, hol vannak muzeális iskolai gyűjtemények, melyek a legrégeb
ben alapított magyarországi könyvtárak, stb.

Az adatok fénylyukkártyás rögzítésekor kerültünk szembe az adatlapok hiányos
ságaival, a megfogalmazások téves értelmezéseivel mindezt — visszaütésként — a saját 
„bőrünkön” tapasztaltuk. A baj ugyanis ott kezdődött, hogy a kezdet kezdetén a hálózati 
központok számára megfogalmazott körlevélben jeleztük, hogy a kibocsátásra kerülő 
adatlapok közül az „A” szűkebb, míg a „B” bővebb kérdéscsoportokat tartalmaz. Miután 
az adatlapok kinyomtatását technikai okok késleltették, így a hálózati központok az adat
lapok tartalmi ismerete nélkül döntötték el, hogy „A” vagy „B” típusú adatlapot igényel
jenek a hozzájuk tartozó könyvtárak részére. Az 5/1978.(XII.12.) számú KM rendelet 
pontosan rögzíti ugyan, melyek azok a könyvtárak, melyektől kiegészítő adatokat kell
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kérni, azonban az adatok részletes feldolgozásánál derült ki, hogy számos „A” adatlapot 
kitöltő könyvtár felszereltsége, ellátottsága, állománygyarapításra fordítható pénzösszege 
feltételezi, hogy egyéb olyan értékes és értékelhető adattal is rendelkezik, melyek a nyil
vántartás kívánalmainak megfelelnek. Hiányzik a szűkebb, „A” típusú adatlap kérdései
ből többek között a könyvtár történetére vonatkozó rövid összefoglaló, a könyvtár 
technikai felszereltségét érintő kérdések (sokszorosító berendezés, kötészet) stb. Ezek a 
válaszok hiányoznak, csak azért mert az erre irányuló kérdéseket csak a bővített adatlap 
tartalmazza.

Utólag okoskodva talán célszerűbb lett volna egységes adatlappal dolgozni. De a fel
sorolt apróbb hiányosságok mellett, a könyvtárak központi nyilvántartása szerényen fel
sorakozva az Országos Széchényi Könyvtár központi szolgáltatásai mellé átfogó képet tud 
adni 2800 magyarországi könyvtár legfontosabb adatairól.

A felsőoktatási és szakkönyvtárak az adatlapok mellett gyűjtőköri mellékletet is 
kitöltöttek. A mellékletben szereplő kérdésekre a könyvtárak az adott szakterületen foly
tatott gyűjtésük mélységét, minőségét jelölik. A feldolgozásnak ez a szakasza 1982 őszén 
indul meg és legkésőbb a jövő év első negyedévében fejeződik be. Ekkor tehát választ ad 
a nyilvántartás a felsőoktatási és szakkönyvtárak gyűjtési területére, a gyűjtés mélysé
gére is.

A könyvtárak központi nyilvántartása a magyarországi könyvtárak 1979 év végi 
adatait rögzítette. Elavultak a számok, az adatok, mondhatjuk és jogosan, mint ahogy el
avult egy telefonkönyv, egy statisztikai kiadvány is abban a pillanatban amikor meg
jelenik. Hosszú évtizedek óta azonban a magyarországi könyvtárügy összefogó, áttekint
hető egy helyre összegyűjtött nyilvántartással nem rendelkezett. A kétéves késés ellenére 
ez a kataszter némi alapot, kiindulópontot, választ ad számos, eddig fel nem tárt (sokszor 
talán eltakart) tényre, problémára és eredményre.

A könyvtárak központi nyilvántartásának első, írott szolgáltatásaként a jövő év első 
hónapjaiban napvilágot lát a Könyvtári Címjegyzék, amely a beérkezett és rögzített ada
tok alapján a napi munkához nélkülözhetetlen, legfontosabb könyvtári adatokat tartal
mazza (cím, telefonszám, telex, könyvtárvezető neve). Ezek és a legutóbbi hónapokban 
hozzánk intézett kérdések gyors megválaszolása, a kért statisztikák összeállítása után ma 
már bízunk abban, hogy munkánknak célja, értelme van.

Tudjuk, hogy ma még csak az alapok lerakásánál tartunk. A későbbi hónapok, 
évek feladata nyilvántartásunk bővítése, frissítése, az igazi cél azonban az „évrekész” 
állapot elérése és folyamatos biztosítása. Ez teszi majd lehetővé — egy jobb gazdasági 
helyzetben — a Könyvtári Minerva új kiadását és terveink szerint folyamatos pótlását, 
kiegészítését.

Munkánkhoz a könyvtárak nagy segítséget nyújthatnának azzal, hogy megváltozott 
adataikról kérés nélkül is tájékoztatnának, ha a hálózati központok új könyvtáraikat 
ugyanígy bejelentenék, ha rendszeresen hírt kapnánk a személyi változásokról, az épü
letek esetleges bővüléséről, új részlegek megnyitásáról stb.
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