
Kölcsönözhető





K Ö N Y V T Á R I
F I G Y E L Ő

Az Országos Könyvtárügyi 
Tanács és a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ 
folyóirata

A szerkesztő bizottság elnöke: 
Papp István

Szerkesztő bizottság:
Badázs Mihály, Balázs Sándor, 
Fekete Gézáné, Földi Tamás;
Gál Andorné, Gálné Ballagi Ágnes, 
Héberger Károly, Horváth Tibor, 
Katsányi Sándor, Kováts Zoltán, 
Kulcsár Péter, Ruzsás Lajosné, 
Szente Ferenc, Szurmay Ernő, 
Vályi Gábor, Zircz Péter

Felelős szerkesztő:
Gerő Zsoltné

Szerkesztő :
Kovács Katalin

Szerkesztőség:
1827 Budapest Vili., Múzeum u. 3. 
Telefon: 134-000/272 m.

Megjelenik kéthavonként 
Példányszáma: 1000 
Egyes szám ára: 24 ,- Ft 
Évi előfizetési díj: 144,- Ft

Terjeszti a Magyar Posta
Előfizethető
a postahivatalokban
és a Posta Központi Hírlap Irodánál
(Budapest 1900
Telefon: 180-855)
Csekkszámlaszám: 215-96.162

Külföldre előfizethető 
a Kultúra 
Könyv és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalatnál 
(Budapest P.O.B. 149 
1376)

Kiadja a Népművelési Propaganda Iroda 
Felelős kiadó Nemes Iván igazgató 
Készült az NPI nyomdájában 
10,01 A/5 ív terjedelemben 
Felelős vezető: Vymeták Ferenc 
9483/83

29. ÉVFOLYAM 
1983. 2. SZÁM

HU ISSN 0023-3773  
Index: 26 408





115

TARTALOM

VÁLYI Gábor
1983. évi folyóiratimportunk.............................................................................. 117

HEGEDŰS Péter
Gazdasági elemzés és a könyvtár (Gazdaságossági számítások,
értékelési módszerek, fejlesztési irányok) ......................................................  123

GYURIS György
Épül a szegedi Somogyi Könyvtár új o tth o n a .................................................  132

GOMBA Szabolcsné
Szakreferensek az egyetemi könyvtárban.........................................................  146

PAPP István
A szakrészleges közművelődési könyvtár modelljéről....................................  153

KISS Jenő
Szakkönyvtár-e a szakrészleg?...........................................................................  168

K i t e k i n t é s

KONDOR Imréné
Tapasztalatok Svédországból. (A LIBRIS és a BUMS) ..................................  167

EISENBERG, A.
A könyvtári egyesületek és a megyei módszertani központok szerepe
a skandináv könyvtárügyben. (Ism.: KÁLMÁN Hajnalka)............................. 175

KROLLER, Franz
Könyvtárépítés Ausztriában. (Ford.: HEGYKÖZI Ilona) .............................  177

Egy egyetemi könyvtár költözési tapasztalatai. (Töm.: KOVÁCS
Lászlóné) .............................................................................................................  183

Szakembertoborzás és kiválasztás az 1980-as években.
(ORBÁN Éva szem léje)...................................................................................... 187

Előszerzeményezési nyilvántartások beszerzési, kezelési és törlési
szempontjai. (Töm.: ZOLTÁN Imre) ..............................................................  192

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



116

S z e m l e

A Deutsche Bibliothek és az NSZK bibliográfiai rendszere.
(Ism.: SZINAINÉ LÁSZLÓ Z suzsa)...........................................................................  196

WOOLARD, W. L. B.: Combined school/public libraries.
Közös iskolai és közművelődési könyvtárak. (Ism.: BÁNHEGYI Gyuláné) . . . . .  202

VICKERS, P. H.: Automation guidelines for public libraries.
Irányelvek a közművelődési könyvtárak gépesítéséhez. (Ism.: GÁLNÉ
BALLAGI Á gnes)........................................................................................................... 205

BROWN, E. F.: Cutting library costs. Increasing productivity 
and raising revenues. Könyvtári költségek csökkentése. (Ism.: HEGEDŰS 
P é te r) ...................................................................   208

RÖVIDÍTÉSEK JE G Y Z É K E ......................................................................................  211

Summary ..................................................................................................................   213

Zusammenfassung ...........................................................................................  216

Содержание | ..............................................    220

E számunk szerzői, munkatársai: BÁNHEGYI Gyuláné (FSZEK), GOMBA Szabolcsné 
(KLTEKK), GYURIS György (Somogyi Könyvtár), HEGEDŰS Péter (MKKEKK), 
HEGYKÖZI Ilona (OSZK/KMK), KÁLMÁN Hajnalka (TECHNOIMPEX KKV), KISS 
Jenő (FSZEK), KONDOR Imréné (OSZK), KOVÁCS Lászlóné (OSZK/KMK), ORBÁN 
Éva (OSZK/KMK), PAPP István (OKT), SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa (OSZK), VÁLYI 
Gábor (OGYK), ZOLTÁN Imre (tájékoztató mérnök).

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



117

1983. ÉVI FOLYÓIRATIMPORTUNK

VÁLYI GÁBOR

A szakmánk fejlődéséért felelősséget érző könyvtárosok már az évszázad legelején 
felemelték szavukat, hogy a világ kultúrájának, tudományának eredményei közkönyv
tárainkban a felhasználók egyre szélesebb rétegei számára hozzáférhetők legyenek. 
Azóta is ismételgették és ismételgettük magunk is, hogy előrehaladásunknak egyik je
lentős feltétele, hogy mindenki viszonylag könnyen tudást meríthessen abból az egye
temes ismeretanyagból, ami a világon megjelenik.

Teljességre törekvő ismeretszerzési igények kielégítésére a történelem során soha és 
az utolsó évtizedekben — a gyűjtött dokumentumok mennyiségi növekedése, tartalmi 
differenciálódása, az interdiszciplinaritás erősödése és végül az árak emelkedése követ
keztében — egy-egy könyvtár, vagy akár egy-egy ország sem vállalkozhatott. Az ebből 
származó nehézségeket különösen azok az országok szenvedték és szenvedik meg, ame
lyek viszonylag szegények, kicsik és nem világnyelven beszélnek.

Mindannyian tudjuk, hogy bár nálunk sokféle és köztük sok hasznos kezdeménye
zés és erőfeszítés történt,- a gyűjtőkörök meghatározásától és pontosításától a hálózati 
rendszer jogszabályba foglalásáig, a területi és szakági együttműködés megindításáig 
-  a szükséges szakirodalomhoz való hozzáférési lehetőségeinkkel mégsem lehetünk elé
gedettek. Sok még a tennivaló a központi szabályozás, a könyvtári munka ésszerűsítése 
és összehangolása, a képzés, a nyilvántartás, a hatékony munkamódszerek, a hasznos 
szolgáltatások elterjesztése terén és így tovább. Munkánk minden részlete ugyanis szo
rosan és közvetlenül összefügg azzal, hogy hogyan tudjuk, a korábbiaknál lényegesen 
nehezebb feltételek között, a legjobban kielégíteni a szükséges ismeretekhez való hozzá
férés követelményét.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1981. évi vándorgyűlésén, az Országos Könyv
tárügyi Tanács beszámolójában a kérdés, folyóiratimportunk vonatkozásában, úgy merült 
fel, hogy vajon helyes-e, hogy az országba mintegy 15 ezer féle külföldi időszaki sajtó
termék jár, kb. 100 ezer példányban és nem lenne-e hasznosabb, ha ehelyett inkább 30 
ezer féle járna,mintegy 50 ezer példányban. Az akkori helyzetet megközelítő pontosság
gal tükröző arány/aránytalanság lényegében spontán fejlődés nyomán, tudatos és átfogó 
koordináció nélkül jött létre. Ilyetén alakulásának helyességét vagy helytelenségét épp
úgy vitatni lehet, mint a vándorgyűlésen perspektívában példaként felvetett arányt a 
féleségek és a példányszámok között. Beszélgetésekben, különböző fórumokon elhang
zott felszólalásokban a könyvtárosok vitatkoztak is ezen, de konkrétan állást foglalni, 
csak a globális számok ismeretében, tehát az általánosság szintjén, nyugodt lelkiisme-
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re ttel nem lehetett. Ezért az Országos Könyvtárügyi Tanács felvetette a Művelődési 
Minisztériumnak, hogy helyes lenne tételesen felülvizsgálni folyóiratimportunkat, kül
földi folyóiratellátottságunk helyzetét és e vizsgálat eredményéről megfelelő következte
téseket levonva, ha szükséges, intézkedéseket is tenni a helyzet megjavítása érdekében.

Az e javaslattal egyetértő Művelődési Minisztérium segítségével sikerült megkap
nunk az 1981. évben az országba járt nem rubel elszámolású időszaki sajtótermékek nyil
vántartását. A nyilvántartás 12 ezer féle folyóirat közel 80 ezer példányban történt 
megrendelését dokumentálta. A nyilvántartásnak, a tartalmi vizsgálódást szolgáló át
rendezése sok problémával járt. Nehézséget okozott: a megrendelők és a címzettek azo
nosítása, ugyanaz a megrendelő több postai címen is szerepelt (üzemek, vállalatok köz
ponti rendelései vidéki telephelyeik részére; egyetemek központi könyvtárainak meg
rendelései a tanszékek és a kihelyezett vidéki tagozatok címére stb.); nem volt könnyű 
a folyóiratcímek azonosítása sem, ugyanis a megrendelők az elképzelhető variánsok 
tömegét, hibásat és helyeset, vegyesen írták a megrendelő lapokra; rengeteg gépelési 
hiba utalt arra, hogy a szelvényeket kitöltők nyelvtudása hiányos, munkájuk pontatlan; 
még a származási ország tekintetében is teljes volt az összevisszaság; teljesen megbízha
tatlan adatokat tartalmazott a megrendelő szelvényeken az előfizetési díj rovat, nem volt 
ritka a tízezres vagy még ennél nagyobb eltérés; végül a példányszám rovatnak az elő
írásoktól eltérő kitöltése is nehezítette a munkát, mert ugyan voltak, akik helyesen egy 
szelvényen rendelték a többes példányokat, de ennél sokkal gyakoribb volt, amikor a 
megrendelő minden példányról külön szelvényt töltött ki.

E pontatlanságok a munka elvégzését lassították és akadályozták, különösen azért, 
mert a könnyebb átvizsgálás érdekében a szelvényeket tartalmazó adatokat számítógépre 
vittük és a géppel előállított, folyóiratcímenként, megrendelőként és származási orszá
gonként rendezett betűrendes listák természetesen tükrözték mindezeket a hibákat.

Amikor az adatok csoportosítása és rendezése elkészült és egymás mellé kerültek 
az azonos, de különböző címekre járó folyóiratok, már az első, futólagos áttekintésből 
is látni lehetett — amit egyébként előtte is tudtunk, — hogy sok helyütt helytelenül 
értelmezik a gyűjtőköri szabályzatokat; hogy sok intézmény csak hirdeti, helyesli, de 
önmagára nézve nem tartja kötelezőnek a takarékosságot, a társintézményekkel való 
koordinációt, munkamegosztást; hogy egyes intézményekbe, olyanokba is, amelyeknek 
központi könyvtára, dokumentációs részlege is van, párhuzamosan többes példányok 
tömege jár; hogy egyszerűbb közületi szelvényen, közpénzből rendelni magánérdeklő
dést kielégítő folyóiratot, mint magánemberként előfizetni vagy valamelyik könyvtárban 
elolvasni. Kétségtelen jelei mutatkoztak annak is, hogy a különféle íróasztalokon vagy 
hivatali polcokon tárolt külföldi folyóiratok egyes helyeken elsősorban presztizs célo
kat szolgálnak. Mindezek figyelembevételével megpróbáltuk megfogalmazni, hogy a kü
lönböző intézményekhez járó folyóiratok közül milyen típusúakat tekinthetünk feles
legesnek. Eszerint a szelvények darabonkénti átnézésekor megjelöltük:

— az azonos telephelyen működő intézmények többes példányait;
— az egy városban vagy földrajzi közelségben nyilvános könyvtárakban is meg

lévő, de egyéb intézményekbe járó példányokat;
— az intézmény munkája szempontjából pro fii-idegen folyóiratokat;
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-  végül a megrendelők számára tényleges információ-értéket nem képviselő fo
lyóiratokat.

E szempontokkal a Művelődési Minisztérium egyetértett és azt tervezte, hogy első lé
pésként a vizsgálat eredményét, a felügyeleti szervekkel egyeztetve, megpróbálja a párhu
zamosságok csökkentésére felhasználni, majd a megtakarításból a féleségek számát növelni 
és a könyvtárak információs célokat szolgáló technikai felszereltségét is javítani.

A szelvényeket, a megadott szempontok szerint, 1982 első negyedében különböző 
szakkönyvtárak folyóirat-szerzeményezési könyvtárosai nézték át szakterületenként és 
megjelölték azokat, amelyek a fenti kategóriákba tartoztak. Ugyanerre az időszakra 
esik, hogy a megrendelők elkészítették 1983-ra szóló rendelőszelvényeiket és legtöbb
jük az előírt májusi határidőre el is küldte azokat a Posta Központi Hírlap Irodának.

Néhány héttel később a felügyeleti szervek központi utasítást kaptak, hogy a hoz
zájuk tartozó intézmények és vállalatok csökkentsék külföldi folyóiratrendeléseiket. 
A csökkentés végrehajtására adott idő, minthogy a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatot 
a külföldi partnerek által előírt határidők kötötték, nem volt elegendő a csökkentés gon
dos, összehangolt elvégzésére. Néhány központi könyvtártól érkezett jelzésből az 1981-es 
rendeléseket átvizsgáló munkabizottság arra a következtetésre jutott, hogy az ily módon 
történő csökkentés előreláthatóan nem lesz kielégítő mértékű és mindenképpen növelni 
fogja az egyes megrendelők hozzáállásából folyó aránytalanságokat; elsősorban azokat 
fogja sújtani, amelyek eddig is figyelembe vették a már évek óta hangsúlyozott és szük
séges takarékossági szempontokat. A bizottság ezért azt javasolta és az illetékes szervek 
ezt el is fogadták, hogy a megrendelők által végrehajtott csökkentések után és azok fi
gyelembevételével átvizsgálja az 1983-ra szóló megrendelő szelvényeket is.

A megrendelők több-kevesebb késéssel és kisebb-nagyobb mértékben töröltek a 
korábban feladott megrendeléseikből. A csökkentés eredménye az összvolumennek 8— 
10%-a volt, ami tulajdonképpen még az előfizetési díjak várható emelkedését sem fe
dezte volna akkor, amikor az erre a célra 1983-ra rendelkezésre álló devizakeretet az 
elmúlt évekhez képest lényegesen alacsonyabban állapították meg. Ennek következtében 
a további csökkentés elkerülhetetlenné vált.

A munkához jelentős segítséget adtak azok a tapasztalatok, amelyeket az 1981-es 
rendelések átvizsgálásakor meg lehetett szerezni. A megrendelő szelvények mennyisége 
és a rendkívül szoros határidő miatt azonban a mintegy 4000 megrendelővel az előzetes 
egyeztetés már nem volt lehetséges. így az átvizsgálást végzők az 1981-es megrendelések 
minősítésekor alkalmazott szempontok szerint jártak el, de ezeket következetesebben 
és szigorúbban érvényesítették. E feladat végrehajtása rendkívül rossz körülmények 
között folyt. A munka csak úgy volt elvégezhető, hogy a Posta Központi Hírlap Iroda a 
megrendelések feldolgozását; az átvizsgálást végzők a minősítést; a Kultúra Külkereskedel
mi Vállalat a megrendelések feldolgozását és külföldre továbbítását párhuzamosan, fo
lyamatosan végezték. Minthogy sok megrendelő késedelmesen küldte el a szelvényeket, az 
áttekintés és összehasonlítás egy-egy folyóirat vonatkozásában nem volt annyira bizto
sított, mint az 1981-es állomány felülvizsgálatakor. Ez a megfelelő arányok kialakítását 
nagyon megnehezítette. Az átnézést végzők minden igyekezete arra irányult, hogy a kény
szerintézkedés következtében az országot információveszteség ne érje, a féleségek száma
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ne csökkenjen és mindenki számára továbbra is biztosítható legyen a hozzáférés a folyó
iratokban megjelenő ismeretanyaghoz. A felülvizsgálatnak ezt a célkitűzését sikerült el
érnie. Az 1983-ra megrendelt folyóiratok félesége nem csökkent; a hozzáférés, ha nem is 
olyan kényelmesen, mint a korábbiakban, biztosítható.

Ennek ellenére természetesen, a megrendelők a csökkentésekről szóló értesítés után, 
rengeteg észrevétellel és reklamációval fordultak különböző irányító szervekhez. Az ész
revételeket tevők egyrészt a csökkentés módját, másrészt tartalmát kifogásolták. Nem ér
tettek egyet azzal, hogy a törlések megkérdezésük nélkül történtek; felvetették, hogy in
kább vállalták volna egy megadott keretösszegen belül a megrendelendő folyóiratok 
kiválasztását; néhányац, akár nagyobb mérvű csökkentést is elfogadhatónak tartottak vol
na ily módon.

Bár az észrevételek között számos jogos is volt, ezek aránya az átvizsgált, és 
zömében indokolt törlésekhez képest elenyésző. Az előzetes koordinációt és egyez
kedést lehetetlenné tevő időhiány miatt, az adott körülmények között — amint ezt már 
fentebb jeleztük — más munkamódszer alkalmazására nem volt mód. (Egyébként ameny- 
nyiben a megrendelők a központi felszólításra már önként, megfelelő mértékben csökken
tették volna a megrendeléseiket, úgy lehetővé vált volna, hogy az átvizsgálás csak arra 
szorítkozzék, hogy a féleségek száma ne csökkenjen.) A keretek szétosztása és a meg
rendelők választására való hagyatkozás a féleségek számának megőrzését és a központi 
könyvtárak, tájékoztató intézmények hatékony szolgáltatásait veszélyeztették volna.

A valóban indokoltnak minősíthető reklamációk tárgyában a Művelődési Miniszté
rium felkérte az egyes felügyeleti szerveket, hogy tárcán belüli egyeztetéssel, a folyó
iratok esetleges átcsoportosításával, segítsék a problémákat rendezni és kilátásba helyez
te, hogy ahol ez nem lehetséges, más tárcák bevonásával megvizsgálja a szükséges korrek
ciók elérésének módját.

A számos és az átvizsgálást végző bizottság munkáját kifogásoló, nemegyszer éles
hangú bírálat ellenére meg kell állapítani, hogy a kényszerintézkedés indokai között kivétel 
nélkül olyanok vannak, amelyekért szinte valamennyi érdekelt intézmény felelőssége 
felvethető. A tételes átnézés ugyanis megmutatta, hogy egyes gazdasági ágazatok vagy tu
dományágak az elmúlt években elmulasztották, hogy tájékoztatásra alkalmas központi 
gyűjteményeket hozzanak létre és ennek következtében párhuzamos megrendelések meg
szüntetése esetén az egyes intézmények ezeken a területeken több nehézséggel kerülhet
nek szembe, mint azok, amelyeknek jól felszerelt könyvtárai, kiterjedt szolgáltatásokat 
nyújtó tájékoztatási központjai vannak. Más szakterületeken viszont több, azonos tar
talmú központi gyűjteményt is létrehoztak. Néhány példa: Az Ipari Minisztérium létre
hozásával a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Nehézipari Minisztérium és a Könnyű
ipari Minisztérium dokumentációs és információs intézményei is átszervezésre, összevo
násra kerültek. Ezek korábbi folyóiratrendeléseiket ennek ellenére 1983-ra is nagyrészt 
feladták, pedig a műszaki tájékoztatás országos koordinációs központjában, az Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtárban ezek a folyóiratok szinte kivétel nélkül 
megvannak. És bár az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár egyik legfej
lettebb, jó színvonalú tájékoztatási eszközökkel felszerelt gyűjteményünk, az egyes 
gyárak, sőt a külkereskedelmi vállalatok is párhuzamosan elő akarták fizetni a műszaki, 
tudományos szakfolyóiratoknak széles skáláját.
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Az egészségügyi, orvosi folyóiratok tekintetében az egyes intézmények, a nagy 
gyűjtemények — elsősorban az orvosegyetemek központi könyvtárai — jelentős folyóirat 
bázisára történő támaszkodás helyett,igyekeztek információs önellátásra berendezkedni. 
Lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a központi nagy gyűjtemények nem fejlesztet
ték eléggé szolgáltatásaikat. Lényegében hasonló képet mutattak a más egyetemi könyv
tárak is, ahol a tanszékek többszörösen és párhuzamosan rendelték ugy anazokat a folyó
iratokat.

Jelentős mennyiségű párhuzamos rendelést adtak fel a magyar újságok és folyó
iratok, a televízió és a rádió szerkesztőségei, bár a Lapkiadó Vállalat keretében külön 
sajtódokumentáció is működik. Viszonylag nagy mennyiséggel szerepeltek könyvkiadók 
is, holott az általuk rendelt külföldi folyóiratok zöme a közkönyvtárakban rendelkezésre 
áll. Jelentős megtakarítást lehetett elérni divatlapok, lakberendezési folyóiratok és általá
nos magazinok tekintetében (Haus und Garten, Burda stb.), amelyeket, szakmai felada
taiktól függetlenül, lényegében mindenféle intézmény előszeretettel rendelt meg.

A felülvizsgálat elvégzésével, a megrendelések kiküldésével az import megtakarítást 
célzó munkának csak az első szakasza zárult le.

A könyvtárak és tájékoztató intézmények előtt most többrétű és az előbbiekben is
mertetettnél semmivel sem kisebb jelentőségű további feladatok állnak. Nagy kezdemé
nyezőkészséggel, több és jobb munkával nekünk kell biztosítanunk, hogy a szükséges 
információk gyorsan és a felhasználói igényeknek megfelelő módon eljussanak, nemcsak a 
kényszerintézkedések következtében előnytelen helyzetbe kerültekhez, hanem minden
kihez, akinek a szakirodalomban megjelenő ismeretanyagra szüksége van.

E munka feltételeinek javítására központi intézkedés történt: a nagy gyűjtemény
nyel, jelentős külföldi folyóiratállománnyal továbbra is rendelkező könyvtárak lehetősé
get kaptak technikai felszereltségük bővítésére. Ezek a most munkába álló berendezések 
alkalmassá teszik őket, hogy tartalomjegyzék-másolatok szolgáltatásával, a folyóiratok 
tartalmi feltárása nyomán, figyelemfelhívó lapok szétküldésével, rendszeres témafigyelő
szolgáltatások indításával vagy bővítésével, a szakági és regionális együttműködés javí
tásával és általában szolgáltatásaik kiterjesztésével — ideértve az információközvetítési 
feladatok teljesítését is — az eddigieknél lényegesen jobban lássák el feladataikat.

Készül egy, bár csak a legszükségesebb adatokat tartalmazó, de azért a napi munkát 
minden bizonnyal segítő számítógépes, a jelenleginél a féleségek és a megrendelők tekin
tetében bővebb központi folyóirat lelőhelyjegyzék is, amely az év elejétől az Országos 
Széchényi Könyvtárban az érdeklődők rendelkezésére áll.

Szükséges lenne megvizsgálni -  és ehhez az egyes szakkönyvtárak segítségét is vár
juk — hogy nincs-e szükség az ország kurrens foly óiratállomány a restrukturálásának elő
készítésére, azt a célt tűzve ki, hogy a gyűjtőkörök szigorúbb megtartásával, lehetőleg egy- 
egy, vagy néhány helyre lehessen központosítani az adott gazdasági-, tudományág folyó
iratait, és valószínűleg helyes lenne ugyanazt tenni a sok helyre szétszórt régi évfolya
mokkal is.

További, még előttünk álló feladat, hogy megvizsgáljuk az országba járó folyó
iratféleségek valóban a legfontosabb ismereteket közvetítik-e és hogyan lehetne a félesé
gek számát fokozatosan növelni.
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Felmerülhet a British Lending Library-hez hasonló központi folyóiratgyűjtemény 
létrehozása és az egyes folyóiratcikkekről, cikk részletekről a másolatok készítésének egy 
helyre telepítése.

A vizsgálatból és visszhangjából szükséges levonni azt a tanulságot is, hogy az or
szág információs szolgáltató rendszere nem elég szervezett, nagyon szétaprózódott, 
technikai felszereltsége elavult, nem elégíti ki a mai követelményeket. Konkrét javasla
tot kellene ezért kidolgozni, hogy legalább egy területen, például a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtári hálózatában, — bevonva az egyéb kutató intézmények könyvtárait 
is — hogyan lehetne a mai kor követelményeinek megfelelő,koordinált, együttműködésen 
alapuló, gazdaságos információs rendszert felépíteni.

És végül, a legsürgetőbb feladat az 1984. évi folyóirat megrendelések olyan elő
készítése, amely az 1983. évi hibákat kiküszöbölve és a takarékossági szempontok to
vábbi érvényesítését segítve rendezné a problémákat.

Végső következtetésként levonható, hogy az elért megtakarítás és a technikai fej
lesztés mellett eredmény az is, hogy ráterelte a figyelmet a folyóiratimportunk eddigi 
gyengéire és az összes érdekelteket elgondolkodásra késztette, hogy hogyan lehetne elő
ítéleteinktől megszabadulva, több megértéssel, munkamegosztással és együttműködéssel 
emelni szolgáltatásaink szintjét, kevesebb pénzből többet és jobbat nyújtani a felhasz
nálóknak.

Ex libris a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
gyűjteményéből
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GAZDASÁGI ELEMZÉS ÉS A KÖNYVTÁR 
(Gazdaságossági számítások, értékelési módszerek, 

fejlesztési irányok)

HEGEDŰS PÉTER

Egészen a legutóbbi időkig a könyvtárak tevékenységének vizsgálatában az egyik 
legelhanyagoltabb terület a „könyvtárgazdaságtan” volt. Érdekes módon a könyvtárak 
gazdasági elemzésében, a „könyvtárgazdaságtan” alapvető összefüggéseinek és speciális 
vonatkozásainak feltárásában ritkán jeleskedtek a könyvtárakban, információs intéz
ményekben dolgozó közgazdászok, annak ellenére, hogy a hazai közgazdasági szakiro
dalomban egyre gyakrabban találkozhatunk ,,mű velődésgazdaságtannal’’, „kultúrgazda- 
ságtannal” foglalkozó cikkekkel, tanulmányokkal. (Érdemes megemlíteni, hogy a mű
szaki szakemberek az elsők között voltak saját szakterületük számítógépes információ- 
rendszerének megteremtésében. Kézenfekvőnek tűnhet tehát, hogy a könyvtárakban 
dolgozó közgazdászoknak is vezető szerepet kellene játszaniuk a „könyvtárgazdaságtan” 
kialakításában, külföldi eredményeinek átvételében és meghonosításában, sajátos hazai 
kérdéseinek megvilágításában.)

E hasábokon talán nem szükséges a gazdasági megfontolások jelentőségét részle
tesen elemezni. Végül is a közgazdasági szemléletmód terjedését tükrözi a hazai szak
sajtóban újabban megjelenő cikkek egy része, amelyek akár a külföldi tapasztalatok 
kritikus elemzését, akár pedig a „könyvtárgazdaságtan” egyes aspektusainak — inno
váció, munkaszervezés, stb. — hazai körülmények közötti vizsgálatát végzik el. E rövid 
áttekintésnek nem célja a gazdasági vizsgálatok szükségességének bizonyítása vagy elem
zése, mint ahogy nem lehet cél ezzel kapcsolatban alapvető elméleti összefüggések meg
állapítása sem. Itt csupán jelzésszerűen kívánom érzékeltetni a gazdasági elemzések iránt 
objektív módon megnyilvánuló igényeket, s az egyes módszerek használhatóságát, 
hasznát. Nem törekszem a „könyvtárgazdaságtan” fogalmának meghatározására sem, 
bár fogalmi tisztázásra mindenképpen szükség volna, tekintettel arra, hogy a szakiro
dalomban a legkülönfélébb meghatározásokat használják, s gyakran a különböző kate
góriák (mint pl. a hatékonyság és gazdaságosság) is keverednek. Az ilyen típusú kutatá
sok végzése tehát „élő” feladat, annál is inkább, mivel az árugazdaság és a fiem árugaz
daság kérdései vitatottak még a közgazdasági szaksajtóban is. A gazdasági elemzések vég
zésének parancsoló szükségszerűsége azonban, mindenki számára nyilvánvalóvá kell, 
hogy váljon. Hámori Balázs a Közgazdasági Szemlében így fogalmaz a nem árujavak és 
szolgáltatások szocialista árutermelő gazdaságban elfoglalt helyéről, ill. a gazdasági mód
szerek alkalmazásának szükségességéről: „Hogyan lehetne gazdaságüag ösztönözni a 
drága, költségvetési eszközökből finanszírozott berendezések jobb kihasználására? Ho
gyan lehetne biztosítani az eszközök gyors és rugalmas átcsoportosítását? Hogyan le-
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hetne a nem árujószágot „termelő” egységet serkenteni a felhasznált erőforrásokkal 
való takarékoskodásra és a kibocsátás minőségének javítására? Hogyan lehetne a fel
használónál lefogni a pazarlást, gazdasági eszközökkel ösztönözni az ésszerű fogyasz
tást? Mi legyen a kritériuma annak, hogy ez vagy az a nem áruszektorban tervezett 
beruházás előbbre való a többinél? E kérdéseket jogossá és időszerűvé teszi az, hogy a 
nem áruszférában a javak és az eszközök hatalmas és egyre növekvő tömege koncentrá
lódik, amelyek gazdálkodást igényelnek.”1 Zsidai József szerint az alábbi tényezők 
„kényszerítik ésszerű munkavégzésre és szigorú gazdaságpolitikára” a könyvtárakat: 

megnőtt az információ értéke ;
— korszerű és költséges szolgáltatások kifejlesztése ment végbe;
— a könyvtári üzem költségei minden területen emelkedtek;
— újfajta költségek jelentkeztek, pl. a külföldi könyvtárközi kölcsönzés díja;
— a kifelé irányuló tevékenység fokozódott, amely költségnövelő tényező;
— a költségvetés kismértékben emelkedett, esetleg stagnált, vagy helyenként 

csökkent;
— az alkalmazott létszám nem növekedhet, stb.”2
Csüry István egy kritikai szemléjében ezzel kapcsolatban ezt írta: ,Д  gazdasági 

téma szorongató időszerűségén kívül hozzájárul ehhez a kritikusan gondolkodó könyv
társzervezőknek az a tudata, hogy a magyar könyvtári rendszer gazdasági szempontból 
mélyen a saját színvonala alatt működik.” (Kiemelés tőlem — HP.)3

A „szigorúbb gazdaságpolitika” folytatásának feltétele meghatározott gazdasági 
számítások elvégzése. Az alábbiakban e számítások gondolatmenetét próbálom szem
léltetni néhány jellegzetes példán keresztül.

A gazdaságosság problémái

Tágabb értelemben véve a könyvtárak gazdaságosságát — más intézményekhez 
hasonlóan — az általuk nyújtott szolgáltatások, s ezen belül is az információszolgáltatás 
alapján lehet lemérni. Közismert a gazdaságosság mérésének alapképlete, azaz a 

E
g = -=r- ahol E az eredményeket, R pedig a ráfordításokat szimbolizálja. Ugyanakkor aк
könyvtárak és az információs szolgáltatások céljai csak a legritkább esetben nevezhetők 
kizárólagosan „gazdaságinak”. A nem gazdasági célok ellenére a gazdasági és pénzügyi 
korlátok jelentősek lehetnek a hatékony erőforrás-allokációval kapcsolatban a könyv
tárakban is. Míg a ráfordítások meghatározása viszonylag könnyű feladat, addig a — kü
lönösen a tágabb értelemben vett — „eredmény” gazdaságilag értékelhető, kvantitatív 
formában történő megadása annál nehezebbnek bizonyul az esetek többségében. Egy 
tanulmány szerint, amelyet A. Hindié és D.Raper idéz az Annual Review o f  Information 
Science and Technology 11. kötetében a könyvtárak „eredménye”, teljesítménye az 
alábbi formula alapján adható meg:
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ahol T = az adott könyvtár adott időszakra (évre) vonatkozó teljesítménye;
H = az összes használati idő (órákban);
N = a könyvtár által szolgált közösség tagjainak száma; és
H = (К X ei) + (L X e2), 

ahol К = a kölcsönzések száma;
L = a könyvtárlátogatások száma;
eb e2 pedig = az egységenkénti és látogatásonkénti használati idő.4 

Az eredmények értelmezésénél tekintettel kell lenni azok spekulatív, ill. közvetítő 
változó jellegére. így pl. az előbbi képletben a használati idő (az eredeti szövegben az 
„exposure” vagyis a könyvtárhasználatnak való „kitettség”) jelképezi a könyvtárak ered
ményét. Ez azonban lényegében nem sokkal mond többet a tradicionális könyvtársta
tisztika által eddig is alkalmazott mutatók alapján (kölcsönzési forgalom, a gyűjtemény 
használtsági foka) levonható következtetéseknél. Mégis a módszernek van pozitív jelen
tősége, ami nemcsak abban áll, hogy az eredményeket a könyvtár által szolgált egész 
közösséghez viszonyítja.

Tekintettel arra, hogy a könyvtárak, ül. szolgáltatásaik „jósága” „minősége”, ill. 
„értéke” közvetlenül nem vagy csak alig értékelhető, ill. kvalifikálható, ezen tulajdon
ságok jelzésére csak indirekt módon lehet vállalkozni. M. K. Buckland különböző értéke
lési módszerek elemzése alapján így érvel: a minőség és érték helyett az erőforrások és a 
kihasználtság mértékének vizsgálata nem csupán az egyszerűség kedvéért hasznos, de 
azért is, mert a négy említett fogalom ok-okozati összefüggésben áll egymással. Egyéb 
tényezők változatlansága esetén egy szolgáltatás lehetőségei a ráfordított erőforrások 
bővülésével növekszenek, bár nem szükségképpen arányosan. Ennek megfelelően a ke
reslet — és ezért a hasznosítás — a lehetőségek, képességek növekedésével valószínűleg 
fokozódik, a kihasználtság intenzívebbé válása révén feltehetőleg növekszenek a hasz
nálatból fakadó előnyök, s a kör -  remélhetőleg — azzal zárul be, hogy a még nagyobb 
előnyök, a még jobb eredmények következtében tovább bővülnek a ráfordítások is.5 
így válhatnak tehát az olyan mutatók, mint pl. a „használhatósági fok”, „használati idő” 
a könyvtári szolgáltatások eredményességének ún. közvetítő változóivá, amelyek alapján 
következtetni lehet Jóságukra”, minőségükre” és „értékükre”.

Könyvtárak mint rendszerek

A könyvtárak értékelésénél alkalmazott operációkutatási módszerek a könyvtára
kat mint rendszereket vizsgálják. Ezen belül a vizsgálatok általában két fő területre össz
pontosulnak: az egyik a dokumentumok hozzáférhetővé tétele, a másik pedig a könyvtár - 
modellek elemzése. Az előbbi terület alapkérdéseit a könyvtári gyűjtemény iránti kereslet, 
a könyvek használati ideje., ill. a használaton kívüli idő, a szolgáltatási jellemzők (pl. azon
nali hozzáférhetőség) ill. a különböző változók könyvtárpolitikai hatásai (állományössze
tétel, megőrzési idő, kölcsönzési idő, stb.) képezik. Az utóbbi esetében a rendszer változói 
közötti összefüggések megállapítására kerül sor (pl. hogyan befolyásolja a szakképzett 
könyvtári dolgozók számát a gyűjtemény alakulása, megoszlása, stb.). Az előbbire jó 
példát szolgáltatnak a British Library Lending Division megalakítását megelőző kutatások.
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A brit könyvtárközi kölcsönzési adatok alapján megállapították, hogy a folyóiratok nagy 
többségére vonatkozóan az országos hatókörű referenszkönyvtárak kivételével statisztikai
lag nem igazolható a könyvtárközi kölcsönzés ténye. Ezek után — a sorbanállási elmélet 
felhasználásával -  kiszámították, hogy hány példány kell a legalább 95%-os szintű „elér
hetőség” (azaz az igények legalább 95%-ban való teljesítésének) megvalósításához. így 
jutottak a kutatások végzői arra — az akkori brit könyvtárpolitika elképzeléseivel hom
lokegyenest ellenkező — megállapításra, miszerint a központi szolgáltatás nemcsak a 
kereslet alacsony szintje mellett gazdaságos, de a kereslet növekedésével egyre inkább gaz
daságossá válik.

A lancasteri egyetem könyvtárában a kölcsönzési politikát vizsgálták az állomány 
maximális hozzáférhetőségének biztosítása szempontjából. Ehhez a kereslet megoszlásá
nak, a példány számnak, a kölcsönzési időnek és a példányok hozzáférési valószínűségének 
együttes elemzésére volt szükség. A kereslet adott szintje mellett a hozzáférési lehetőség, 
ill. a hozzáférés valószínűsége pozitív összefüggésben áll a rendelkezésre álló példányok 
számával, s negatív az összefüggés a kölcsönzés időtartamával. Ennek alapján a kölcsönzési 
időre és a többes példányok beszerzésére irányuló politikát kellett a kereslethez viszonyíta
ni. A hozzáférési valószínűség 0,6-ról 0,8-ra való növeléséhez három alternatív stratégiát 
hasonlítottak össze: szelektív beszerzés; az alsóéves hallgatók számára rövidebb kölcsön
zési idő engedélyezése; „változó” kölcsönzési idő (amely esetében a kölcsönzési idő nem 
a kölcsönző státuszától, hanem a dokumentum iránti kereslettől függ.) A Monte-Carlo- 
módszerrel végzett szimuláció eredményeként a költséghatékonyság szempontjából a 
harmadik variáns bizonyult a legelfogadhatóbbnak. (Az ennek alapján megvalósított köl
csönzési politika egyébként a kereslet ugrásszerű megnövekedését is eredményezte.)6

A rendszermegközelítések másik fő területén, vagyis a könyvtári modellek átfogó 
elemzésével kapcsolatban figyelemre méltó az a kísérlet, amit M. F. Marchant végzett az 
egyetemi könyvtárakban.7 Felmérések alapján két regressziós modellt konstruált a könyv
tári létszámain, a decentralizáció mértéke és a gyűjtemény nagysága,,valamint a működ
tetési költségekéül, a létszám és a szerzeményezési tevékenység között fennálló összefüg
gések megállapítására. (A decentralizáció itt az állomány központi, Ületve tanszéki-inté- 
zeti megoszlására vonatkozik.) Az első összefüggés a vizsgálatba bevont adatok alapján 
az alábbi egyenlettel írható le :

Y = 22,9 + 0,235Xl + 67,8x2

ahol Y = a szakképzett könyvtárosok száma;
Xj= az állomány nagysága (10 000 kötetben); és 
X2= a decentralizáció indexe.

T2Ez utóbbi a D =— képlet alapján számítható ki, ahol D az előbbi formula x2-jével 
c t
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egyezik meg, T a tanszéki, illetve az intézeti könyvtárak számát jelenti, pedig az egye
temi könyvtár állományában levő összes kötet számát mutatja (1000 kötetben).

A második összefüggéshez a szerző a finanszírozás három jellemzőjét (a működ
tetés önköltsége, a bérköltség és a „könyvtári anyagok” költségei) és a könyvtári erő
források öt jellemzőjét (az összmunkaerőlétszám, a szakképzett munkaerő létszáma, 
a szakképzetlen munkaerő létszáma, a beszerzett könyvek száma és a kurrens időszaki 
kiadványok száma) vizsgálta regressziós elemzéssel. Az így nyert adatok alátámasztották 
azt a hipotézist, miszerint a szakképzett dolgozók létszáma és a szerzeményezés nagysága 
jelentős mértékben meghatározzák a könyvtár költségeit. Ugyanakkor hatásuk erősebb a 
teljes működési költségekre nézve, mint a „könyvtári anyagokkal” kapcsolatos költségek
re vonatkozóan. A működési költségekkel legerősebb korrelációt a szakképzett dolgozók 
létszáma mutatta.

Költségvetések, költségvetési módszerek, költségelemzések

Lényegében a fenti típusú elemzések átvezetnek a könyvtári gazdasági elemzések 
egy újabb területére, vagyis a könyvtárak költségvetésével foglalkozó vizsgálatokhoz. 
Ezek száma a „könyvtárgazdaságtan” szakirodalmán belül viszonylag nagyobb arányt 
képvisel, ami egyáltalán nem meglepő, ha tekintetbe vesszük azokat a tényezőket, ame
lyek a könyvtárak szigorúbb gazdálkodásának kikényszerítése felé hatnak, s amelyekről 
a bevezetőben már szó volt. Az sem meglepő (legfeljebb jónéhány esetben megszívlelen
dő számunkra is), hogy a költségvetésekkel foglalkozó szakcikkek jelentős része nagy 
hangsúlyt fektet a költségvetések „tálalására”, azaz az igények alapos alátámasztására, 
a kellő indoklásra. Mindez különösen olyan fejlesztésekkel (könyvtárgépesítés!) kapcso
latban kerül előtérbe, ahol a befektetések nem kis pénzeszközöket igényelnek, s a fej
lesztésektől várható előnyök (pl. online visszakeresés) nem mindig kézenfekvőek még a 
szakemberek számára sem.

Még ha el is tekintünk az olyan nagyobb horderejű fejlesztésektől, mint egy könyv
tár részleges vagy teljes gépesítése, a kö ltségvetések  összeállítása — különösen a jelen 
körülmények között — a k k o r sem  n evezh e tő  egyszerű  fe lada tn ak , s u gyan akkor fo n to s 
sága révén a la p ve tő  je len tőségű  az egyes in tézm én yek  számára. Itt talán nem szükséges a 
különböző költségvetési típusok csoportosításait idézni, elég arra utalni, hogy a könyv
tári költségvetéseknek általában három megközelítése létezik:

— az előző évi ráfordítások alapján és a várható változások felmérésével extrapo- 
lálják a tényleges adatokat a felmerülő igények kielégítésének biztosítására;

— a könyvtárak jelentős hányadánál ,,kivülről” szabják meg (az esetek többségé
ben — legalábbis dinamikájukat tekintve — csökkentett) költségvetési kereteket;

— az ideális költségvetési mód, vagyis a széles körű statisztikai (könyvtári, keres
kedelmi, állami) adatok alapján ésszerű és alátámasztható költségvetések össze
állítása.

Ez utóbbi ,ideális” mód „tiszta” formájában nagyon ritkán kerül alkalmazásra, 
bár egyre inkább terjedőben vannak olyan „kifinomult” módszerek, mint pl. a program-
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költségvetési eljárás (PPBS — Planning, Programming,Budgeting System), amelyek a költ
ségvetési korlátok és az intézmény igényei között fennálló ellentmondás rugalmasabb 
feloldását célozzák. Jóval gyakoribb a „külső” szervek által utasításos alapon megadott 
költségvetés, amely különösen a könyvtárak finanszírozási „aranykorának” végeztével 
vált terhessé áz intézmények számára.

A költségvetések fő elemeit a bérek, a könyvbeszerzés költségei és a folyóirat- 
előfizetések költségei képezik. A költségvetési tételek nagyságának meghatározására vo
natkozó jónéhány elv és normatíva közül példaként az alábbiakat emelte ki G. E. 
Randall. 8

A bérekre vonatkozóan — a fenntartási költségeket nem számítva — van olyan el
képzelés, amely szerint akkor ideális a bérköltségek nagysága, ha az összköltség 60—79%-a 
között van. Más elgondolások a béreket a dolgozói létszám alapján kalkulálják, mondván, 
hogy 60—80 kölcsönzőnként kell egy könyvtári dolgozót számítani. A szakképzett és a 
szakképzetlen dolgozók aránya 1:1 és 1 3 között mozoghat ideális esetben.

Mechanikus elvként a könyvekre vonatkozóan a beszerzés nagyságát kölcsönzőn
ként évi 2—3 műben adja meg a szerző. Ennél logikusabbnak tűnik az a megközelítés, 
amely az elavulás mértékét próbálja szem előtt tartani a beszerzések meghatározásánál. 
Amennyiben a gyűjteményben levő könyvek „átlagéletkora” nem haladhatja meg a tíz 
évet (ez az elv természetesen elsősorban a szakkönyvtárakra vonatkozik) a gyűjtemény 
10%-át kell évi átlagban megújítani. A könyvekkel kapcsolatos beszerzési költségekhez 
hasonlóan a folyóiratelőfizetések nagyságát is meg lehet határozni a használók létszáma 
alapján: a mechanikus elv itt kölcsönzőnként 1,5—2 közötti féleséget ír elő. Tekintettel 
azonban arra, hogy a folyóiratok előfizetési díja jóval magasabb a könyvek árainál, to
vábbá figyelembe véve azt, hogy a szakkönyvtárakban a folyóiratgyűjteményt kiterjed
tebben használják, a folyóiratköltségeknek 2—3-szor kell nagyobbaknak lenniük a könyv
költségeknél. (Ez utóbbi elv természetesen aligha tekinthető „örökérvényűnek” ha fi
gyelembe vesszük a folyóiratok előfizetési költségeinek és a könyvek költségének alaku
lását. Ugyanígy a többi elvvel szemben is fenntartásokkal kell élnünk nemcsak a norma- 
tívákkal kapcsolatos kellő tapasztalatok hiánya, de egy sor hazai feltétel különbözősége 
folytán is.)

A költségvetés egyéb elemeit vizsgálva főként az új technika bevezetésével kapcso
latos költségek jelentős aránya tűnik szembe: míg korábban a könyvtári tapasztalatok 
szerint az állománygyarapítási költségek és a bérek tették ki az összköltségek 90 95%-át, 
addig részarányuk jelenleg 75-80%-ra csökkent, s csökkenő tendenciát mutat az új 
technikák bevezetésének elterjedésével.

A jó költségvetések összeállításának ideális esetben elengedhetetlen előfeltétele a 
könyvtári munka költségeinek pontos ismerete. Ehhez nyújtanak segítséget a már emlí
tett rendszer elemzési módszerek, amelyek — ha költségcentrikusak — sok olyan rejtett 
tartalékot tárhatnak fel, amelyek a tradicionális vizsgálatok során nem, vagy csak részben 
válnak nyüvánvalóvá. Ilyen költségorientált rendszerelemzést végeztek el a kaliforniai 
Állami Egy etemen y ahol a különböző könyvtári funkciók és a könyvtári tevékenységek 
azonosítható elemi részeinek összevetésével számítógépes program útján vizsgálták kü
lönböző bontásokban az elemi költségeket, s a könyvtári tevékenységek nyomán kelet
kező „információs profitot.”9
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A költségvetések alátámasztására és kialakítására., ill. a költségek jövőbeni alakulá
sának előrejelzéséhez alkalmazzák mind szélesebb körben a különböző árindexszámítási 
módszereket. Az árindexek meghatározott „termék” (jelen esetben a könyvtárak számára 
„érdekes” folyóiratok, könyvek, illetve egyéb dokumentumok) adott időszakban (tj, 
t2 , . . . tn) és a bázisidőszakban (tQ) megfigyelt árának összevetésével történik. Alapvető 
fontosságú, hogy a termék homogenitását az elemzett időszakra vonatkozóan bizto
sítsák.10 Ez azt jelenti, hogy az index által kimutatott árváltozásokat csak az ingadozó 
költségek okozzák és ne más tényezők együttes hatása, amelyeket az adott termék elő
állítási folyamatának különböző szakaszaiban megnyüvánuló különböző inflációs hatások 
is befolyásolnak. Ismét csak az ideális esetekre hivatkozva, valamennyi termék árát kelle
ne elemezni, ez azonban gyakorlatilag kivihetetlen, ezért meghatározott módon mintát 
kell definiálni a főbb nyelv- és beszerzési területekre, szakterületekre és a könyvtárak 
beszerzési politikájára vonatkozóan.

Sajátos költségelemzési módszerekkel vizsgálják az egyes kiadói tevékenységet is 
folytató könyvtári intézményekben az új szolgáltatások és a hagyományos szolgáltatások 
viszonyát. Mióta megkezdődött az adatbázisok (bibliográfiai indexek, faktografikus adat
bankok) online használatának szélesebb körű elterjedése, állandó vita folyik arról a ha
tásról, amit az online használat vált ki ugyanezen adatbázisok nyomtatott változataira,ill. 
a nyomtatott változatok előfizetésére. A. M. E. Williams által említett „migrációs jelen
ség”11 lényegében az előfizetők „átcsoportosulását” jelenti, akik a nyomtatott változat 
helyett inkább a számítógépes változatra „fizetnek elő”. A különböző típusú szolgálta
tások költségeinek elemzése azt mutatja, hogy általában a nyomtatott szekunder infor
mációs termékek iránti bevételek részaránya — bár áraik növekedtek — csökkent a gépi 
adatbázisok utáni bevételekhez képest. Kezdetben az online szolgáltatások árát igyekez
tek mesterségesen alacsonyan tartani, az áraknak a költségektől való tartós elszakítása 
azonban nem látszik járható útnak. A költségelemzés alapján tehát új stratégia körvonala
zódott: bővíteni kell az új típusú szolgáltatásokat, ki kell terjeszteni az információs 
ügynöki (information brokerage) tevékenységet (amely esetében a külső felhasználó 
számára az adott intézmény megbízottja végzi az online adatbázisokban való keresést), 
s fokozni kell a felhasználók képzésére irányuló erőfeszítéseket is. Mindez a költség- 
elemzések fontosságára utal a könyvtári tevékenységek fejlesztésében, ill. a könyvtár- 
politika kialakításában is.

A gazdasági kutatások fejlesztési irányai

Az említett — s némiképp kiragadottnak nevezhető — példák sokrétűsége a felhasz
nálási területek változatosságát mutatja. A módszerek azonban sok esetben megmarad
nak a tetszetős elméleti konstrukciók szintjén. Kevés kivétellel» nem tekinthetők olyan 
gyakorlati útmutatóknak, amelyek a könyvtárgazdasági elemzésekkel még éppen csak 
ismerkedők számára „kész receptként” szolgálnának. (Ez annál is inkább negatívumként 
értékelhető, mivel ma még nem kevés azon könyvtárosok száma, akik idegenkednek a 
gazdasági jellegű megközelítésektől, sőt a gazdasági számítások végzőire „csodálattal
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vegyes borzalommal” tekintenek. . .) Az idézett példák egyes elemei azonban — termé
szetesen a hazai körülményeknek megfelelően adaptálva — nálunk is alkalmazhatók. 
A könyvtárak gazdasági vizsgálatának tehát k é t irányban kell folytatódnia:

-  egyfelől meg kell teremteni azokat az egységes elvi-elm életi a lapoka t, amelyek 
a politikai gazdaságtan alapvető kategóriáival összhangban állanak;

— másfelől pedig ki kell dolgozni azokat a gyakorla ti m ó d szerek e t az elvi a lapok
kal összhangban , amelyek a különböző könyvtárakban egyaránt alkalmazhatók 
a társadalmi-gazdasági kihívásra való reagálás fő eszközeiként.

A gyakorlati alkalmazások során meg kell vizsgálni azon módszerek könyvtárakra 
történő alkalmazásának lehetőségét, amelyek más területeken már beváltnak tekinthetők. 
H ám ori Balázs már említett tanulmányában a nem árujavakat termelő egységek gazdálko
dásának javításához az értéke lem zés módszerét javasolja.12 A módszer az amerikai válla
latgazdasági-szervezési szakirodalomban terjedt el az amerikai hadseregben történt sikeres 
alkalmazását követően. „Felfedezője” és népszerűsítője L. D. M iles volt. Lényegében 
az eljárás adott „termék” funkcióinak és költségeinek viszonyát, azaz -  értékelemzési

terminológiával -  „értékét” vizsgálja. (ÉRTÉK = — ). E szempontból „termék”
KÖLTSÉG

mindaz, ami meghatározott funkciót teljesít és meghatározott költséggel jár. Az érték- 
elemzés akkor közelíti meg az optimumot, ha azonos funkcióteljesítés a lehető legkisebb 
költségek mellett valósul meg, vagy magasabb szintű funkciók költségei változatlanok 
maradnak, vagy kisebb mértékben növekszenek, mint a funkciók színvonala. Ha FQ a 
funkcióteljesítés bázisszínvonala, Fx az elérni kívánt funkcióteljesítési szint, KQ és Ki 
pedig a költségeket jelöli, akkor a lehetséges összefüggések az alábbiak szerint alakulnak:

Fi > F0 к , ж 0 (Fj progr. >  Ki progr.)

Fi > Fo II

О

F. > Fo к, < к 0

T
I

II T
I

О Ki<K0

Ft < Fo к, < к 0 (Fi degr.CK, degr.)13

A módszer alkalmazásának előfeltétele az igények mind jobb felmérése, vagyis
annak meghatározása, hogy milyen funkciók teljesítését várják el adott intézménytől, 
ill. melyek azok a funkciók, amelyek teljesítését „hordozó” termékeket, szolgáltatáso
kat, stb. „versenyképesen” lehet előállítani.

Bármennyire szokatlannak is tűnhet első megközelítésben, a módszer jól alkalmaz
ható a könyvtárakban is. E gyfe lő l — ahogy arról már szó volt — viszon ylag  egyszerűbb  
fe la d a t a kö ltségek  m eghatározása a kön yv tá ri m u n kafo lyam atok  során , m ásfelő l ped ig  
a ren dszerm egközelítés nem  csupán a szü kebb  értelem ben  v e tt  te rm ék ek  (pl. valamely 
tájékoztató kiadvány), de szolgálta tások  (pl. referensz-szolgálat) elem zésére is alkalm as. 
Ezzel együtt az alkalm azás lehetősége is adott, egyfelől az értékelemzés ipari-szervezési 
tapasztalatainak bőséges tárháza, másfelől pedig a m in d  szé lesebb  körben  terjedő  kön yv-
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tári igényfelm érések  révén. Az értékelemzés e területen való használatát különösen az a 
tulajdonsága teszi vonzóvá, hogy eg y ik  a la p ve tő  célja a felesleges k ö ltségek  „lefaragása” . 
A könyvtári gazdálkodás önállóbbá, rugalmasabbá és fegyelmezettebbé válásával várha
tóan az értékelemzés módszere is terjedni fog a könyvtárvezetési eszközök között. Egyes 
elemeit már jelenleg is célszerű volna alkalmazni (pl. egy-egy új kiadvány megjelentetését 
megelőző időszakban).

Nyilvánvalóan ki kell azonban  d o lgozn i a sajátos „könyvtárgazdasági” m ó d szerek e t 
iSj Ш. m ódosítan i ke ll b izo n yo s  eljárásokat a sajátos kön yv tá ri szü kség letekn ek  m egfe
lelően  (pl. a könyvtár „termelési értékének” meghatározása, az árindexszámítási mód
szerek alkalmazása). Esetleg olyan új szervezeti formák gazdasági vizsgálatát is fontolóra 
kell venni, mint a gazdasági életben (de kulturális területen is!) egyre divatosabb, s a kül
földi tapasztalatok szerint bevá lt vállalkozási fo rm á k  (ld. a korábban már említett infor
mációs ügynöki tevékenység).
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ÉPÜL A SZEGEDI SOMOGYI KÖNYVTÁR 
ÚJ OTTHONA

GYURIS GYÖRGY

Előzmények

Szegeden lényegében 1918 óta helyhiánnyal küzd a Somogyi Könyvtár, hiszen már 
ekkor az épület bővítésének szükségességéről írt Móra Ferenc az egyik jelentésében. 
Elképzelhető, hogy ez a gond mivé fokozódhatott napjainkra, annak ellenére, hogy 1955- 
ben két 150 m2 -es teremmel bővült a könyvtár alapterülete.

A mai építkezés közvetlen előzményei 1959-re nyúlnak vissza, amikor tervjavaslat 
készült a szegedi nagykönyvtárak egy közös épületben történő elhelyezésére. 1966-ban 
az országos és helyi pártszervek magukévá tették a „könyvtárkombinát” megépítésének 
ügyét és 1968-ban elkészült az első beruházási javaslat az új könyvtár felépítésére, mely 
helyet adna a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának, a Somogyi 
Könyvtárnak, a Csongrád megyei Könyvtári Központnak és a Csongrád megyei Levél
tárnak. Ezt követően került be a könyvtárépítési program a IV. ötéves tervbe, majd 1971- 
ben pályázati kiírás készült. A szegedi könyvtár és levéltár építésének országos pályázatát 
Pomsár János vezetésével a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat munkacsoportja 
nyerte. Ennek megfelelően a BUVÁTI 1972-ben megbízást kapott a beruházási program 
elkészítésére. A tanulmányterv 23 ezer m2 alapterületű épületről készült el 1973-ban, 
melyet mintegy 360 miihó forintból lehetett volna fölépíteni.

Közben az épület leendő használóinak igényei is módosultak. A Somogyi Könyvtár 
1973-ban megyei könyvtári feladatokat is kapott, így a Csongrád megyei Könyvtári Köz
pont helyiségei is a Somogyi Könyvtárnak jutottak. 1975-ben pedig anyagi fedezet híján 
a József Attila tudományegyetem Központi Könyvtára elállt az új épületbe költözéstől. 
Ugyanabban az évben a Szegedi Beruházási Vállalat fölkérte a tervezőt, hogy egy 1000 
m2 alapterületű éttermet is helyezzen el az épületben.

Ezekkel a változásokkal véglegesen kialakult az épület használóinak köre. Itt nyer 
elhelyezést a Somogyi Könyvtár, a Csongrád megyei Levéltár, egy bisztró és söröző, va
lamint a szabadtéri játékok közönségét szolgáló mosdó-csoport. A korábban kialakított 
alapterületek természetesen erősen lecsökkentek^ részben az egyetemi könyvtár kilépése, 
részben pedig a költségcsökkentés okozta áttervezések miatt. így a Szeged megyei városi 
Tanács vb. tervosztálya által 1977-ben kiadott engedélyezési okiraton mindössze 8490 
m2 alapterület szerepelt, amelyből 7280 m2 a Somogyi Könyvtáré.

Sajnos, az elkészült kiviteli terveken az alapterületi arányok tovább módosultak 
a könyvtár kárára, és a végleges 8574 m2-es összes alapterületből mindössze 6547 m2
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jutott a Somogyi Könyvtárnak. Az épület többször is módosított beruházási költsége 
jelenleg 271 millió 488 ezer forint.

Az építkezés helyét 1974-ben szanálták, de az alapozás csak 1978 őszén indult 
meg. A magasépítési munkák 1980 szeptemberében kezdődtek. így az építkezés 1983 
októberére tervezett befejezése eltolódott, s most 1983 november a műszaki átadás 
tervezett időpontja.

A tervezés

Mint már a fontiekből is kitűnt, a könyvtárépítésnek meglehetősen viharos a törté
nete. Ez magyarázza, hogy a BUVÁTI az eredeti beruházási programot még háromszor 
volt kénytelen módosítani és áttervezni, funkcióváltozás és alapterület csökkentés miatt. 
Ez magyarázza a tervezőnek azt a minapi megjegyzését, mely szerint ebben a megvaló
suló épületben már semmi sincs az ő első díjas elképzeléséből. Ez nem öröm egy terve
zőnek, ám nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy az áttervezések során egyértelműen 
háttérbe szorult a funkció szakszerű megtervezése, s minden döntően a költségcsökkentés
nek lett alárendelve.

Gondoljuk csak el, hogy eredetileg két nagy könyvtár költözött volna egymás mellé, 
s az együttműködést az olvasói terek egymás mellé rendelésével, a szolgáltatások közös 
megszervezésével is igyekeztek volna bővíteni. A tervpályázatot is ilyen célok megfogal
mazásával írták ki és így készült el az első beruházási program is. Amikor az egyetemi 
könyvtár bejelentette kilépését, már nem lehetett mindent élőről kezdeni. Az addigi 
építészeti elképzelések alapjai megmaradtak, ha megcsonkítva is, de a könyvtári funkció 
elképzelése teljesen megváltozott, hiszen csak egyetlen könyvtári intézmény maradt az 
épületben, a korábbi három helyett. De újabb csapás is érte az eredeti elképzeléseket, 
hiszen be kellett tervezni az épületbe egy éttermet is, mely végül is a legértékesebb terü
leteket rabolta el a könyvtárból, az alagsor és a földszint egyik felét. Itt újra csak a könyv
tári funkció szenvedett hátrányt. Végezetül, mivel a költségcsökkentésnek áldozatul esett 
a levéltári raktár, a könyvtár negyedik emeleti raktárának egyik felét át kellett adni a 
levéltárnak raktári célokra, s ez újabb érvágás volt.

De egy másik — szemléletbeli — nehézségre is föl kell hívnom a figyelmet. Az épü
let funkcióinak megfogalmazása, annak építészeti tervekbe öltöztetése a 60-as évek és a 
70-es évek elején történt. A könyvtárat akkor Magyarországon mindenki csak teljesen 
szabadpolcos, szakrészleges könyvtárnak tudta elképzelni, s emiatt nem számoltak a 
Somogyi Könyvtár sajátosságaival, régi gyűjteményének prézens jellegével. Emiatt nem 
terveztek több zárt raktárát, s emiatt nem került a tervekbe olvasóterem.

A könyvtár vezetősége a tervpályázat kiírásáig még hozzájárulhatott a tervek meg
fogalmazásához, de a beruházási programok módosításai során lényegében már nem volt 
beleszólási lehetősége, legfeljebb „egyetértési joga”.
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Az épület

Az épület Szeged második legszebb terén, a Dóm téren készül. Főbejárata a dómra 
nyílik, míg oldalai két utcára néznek, az Eötvös, ill. a Somogyi Béla utcára. Tömegével, 
párkánymagasságával, burkolatával illeszkedik a Dóm tér meglévő, Rerrich Béla által 
tervezett épületeihez.

Az alagsorral és az emelt földszinttel összesen hatszintes lesz az épület, melynek 
döntően a Somogyi Béla utca felőli szárnya a könyvtáré. Az Eötvös utcai oldalon mind
össze a második és harmadik emeletet kapta meg a könyvtár, mivel az alagsori és föld
szinti rész a bisztróé, az első és negyedik emeleti rész pedig a Csongrád megyei Levéltáré. 
Az első emeleten a levéltár irodáit és a kutatóhelyeket alakították ki, míg a negyedik 
emeleten raktárát biztosítottak a levéltár részére (bár ez olyan csekély, hogy anyagának 
zömét továbbra is külső raktárban kell tárolnia).

Ebben a három funkciót is keverten szolgáló intézményben igen nagy gondot okoz 
majd az állományvédelem. A bisztró ugyan még úgy-ahogy el van különítve az épület többi 
részétől (bár egy ajtón keresztül el lehet érni a személyzeti lépcsőt), de a levéltári irodák 
és a raktár széttagoltsága lehetetlenné tesz minden olyan intézkedést, mely a könyvtári 
állomány védelmét, zárását biztosítaná. A levéltár látogatói, akik a földszintről a személy
zeti lépcsőt kénytelenek használni, hogy az első emeleti kutatóhelyekhez jussanak, ugyan
ezen a lépcsőn akadálytalanul elérhetik a könyvtár harmadik emeleti forgalmi helyiségeit, 
s onnan ugyanezen az úton ellenőrzés nélkül távozhatnak. De természetesen ehhez nem is 
szükséges levéltári látogatónak lenni, csupán ismerni kell az épület beosztását. A lépcső
házak zárása pedig tűzvédelmi szempontból tiltott, így igen sok álmatlan éjszakát fog még 
ez a gond okozni a könyvtár vezetőinek, jelenleg azonban még nem tudunk rá megoldást.

A helyigény

A Somogyi Könyvtár jelenleg az 1896-ban átadott Közművelődési Palotán osztozik 
a Móra Ferenc Múzeummal. Itt a teljes második emeletet foglalja el, összesen 1090 m2 
alapterülettel. Ezen helyezkedik el olvasóterme, kölcsönző részlege, tájékoztató szolgá
lata és raktára, valamint a könyvtári irodák. Ugyanakkor az új épületbe kell beköltöznie 
ezen kívül az iíjúsági-művészeti könyvtárnak, mely jelenleg a Tanácsköztársaság útján, 
a Közművelődési Palotával szemközt üzemel 178 m2-en. Ugyancsak az új könyvtárba 
kellene költöznie a gyermekkkönyvtárnak, mely a központi könyvtártól két saroknyira, 
a Vár utcában működik 230 m2 alapterületen. Az eddigiekhez hasonlóan az új épületben 
kap helyet a Bocskai utcában levő könyvkötészeti-és karbantartó műhely, 259 m2 alap
területtel. Ezen kívül elvileg meg kellene szüntetni két külső raktárát, (melyből egy Sze
ged külvárosában van, a másik pedig egy tanyai iskolában van 60, ill. 50 m2-es alapterü
lettel) és a Dóm téri épületbe költöztetni a bennük elhelyezett könyv- és folyóirat
anyagot.

Mint látható, a jelenlegi központi könyvtáron kívül még sok egységet kell elhelyezni 
az új könyvtár- és levéltárépületben. Ha ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy a régi
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raktárak két  ̂Ш. háromszintesek, hogy a központi kölcsönző állományának egy része 
csomagokban tárolódik külső raktárban a helyhiány miatt, s másik része pedig két szin
ten van és rendkívül sűrűn elhelyezve, hogy az ifjúsági-művészeti könyvtár jószerével már 
csak úgy tud befogadni új anyagot, ha a régiből selejtez, belátható, hogy a területnöveke
dés bár igen jelentős, de semmiképpen nem múlja fölül a könyvtár igényeit, sőt alatta 
marad, főleg ami a további állománygyarapítás lehetőségét illeti.

Állományegységek

Nemcsak az alapterület esetében jelentkezik gond a beköltözéskor, hanem kétféle 
funkcióját — közművelődési és általános tudományos könyvtár —, valamint sokféle állo
mányegységét tekintve is. A Somogyi Könyvtár ugyanis eredetileg prézens könyvtár volt, 
így régi anyaga egypéldányos, megőrzésre szánt művekből áll. Ezt a funkcióját megőrizte 
1952, a kölcsönzés megindulta után is, azóta is gyűjti a megőrzésre szánt könyveket 1—1 
példányban, s ezeket olvasótermében teszi hozzáférhetővé. Ezt az anyagot — 145 ezer 
kötetet — 1956-ig a budapesti Egyetemi Könyvtártól átvett szakrendszerben raktározta, 
az egyes szakokon belül numerus kurrensben, a könyvek nagyságától függetlenül. 1956- 
ban a könyvtár a modernebb könyvtári elveknek megfelelően áttért a nagyságrendi raktá
rozásra. Ez az állomány 65 ezres nagyságrendű. így tehát az új épületben is azzal kell 
számolni, hogy a prézens állomány kétféle raktári rendben tárolódik. Ehhez járul még a 
mintegy 20 ezer kötetet kitevő folyóirattár, szintén nagyságrendben raktározva.

Emellett helyet kell biztosítani a szokásos kölcsönözhető állománynak, mely a je
lenlegi kölcsönző és az ifjúsági-művészeti könyvtár anyagából áll össze. Az előződ mintegy 
60 ezer, az utóbbi pedig 15 ezer kötettel járul hozzá az állományhoz. Végezetül a gyer
mekkönyvtár több mint 20 ezer kötettel költözne az új helyre.

Ezek tehát azok a nagy állománytestek, melyeket az épületnek be kell fogadnia. 
De emellett a könyvtár több különgyűjteménnyel is rendelkezik, melyeknek ugyancsak 
helyet kell találni. Ilyen gyűjtemények a Magyarországi Eszperantó Könyvtár és Múzeum 
állománya (mindenféle nyomtatott anyag, de tárgyak is), az amerikai magyarság doku
mentációját tartalmazó Vasváry-gyűjtemény (lapkivágatok, különnyomatok, könyvek, 
periodikák), a Dettre-hagyaték (könyvek, festmények, bútorok), valamint a helyismereti 
gyűjtemény, a térképtár, mikrofilmtár, a zenei és az alakuló audio-vizuális gyűjtemény.

Betelepülés

Az épületben néhány véglegesen meghatározott terület van. Az alagsorban kapnak 
helyet a műhelyek, a porta, a gépészeti berendezések stb. A földszinten található a ruha
tár és az ellenőrzési pont. Az első emeleten kell elhelyezni a zenei gyűjteményt, mivel a 
terv szerint itt alakítják ki a stúdiót és a hallgató helyeket. A második emelet Eötvös 
utcai szárnyán a könyvtári irodák helyezkednek el, míg a negyedik emeleten a zárt raktár.
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Ezen kívül az épület közepén, a harmadik emeleten, de a negyedik emeleti födémet is 
áttörve, tehát két szintet betöltve, kap helyet a Somogyi-emlékkönyvtár. Ide a jelenlegi, 
faragott könyvállványokból kerül át egy teljes terem berendezése galériával. A helyiség 
lényegében könyvmúzeumi funkciókat tölt majd be, a könyvtár régi és ritka könyveinek 
kiállításával.

Mint látható tehát, meglehetősen kötött a betelepülés tervezése. Az elhelyezkedésre 
jelenleg három elképzelés van, ezek közül kell kiválasztani a véglegeset.

Az eredeti terv a megyei könyvtárak egy általános modelljéből indult ki (ezt mutat
ják az alaprajzok). Eszerint az alagsorban egy lapozgató, folyóiratolvasó, klubhelyiség és 
büfé kap helyet. A földszintre a gyermekkönyvtár települ, a sarokszobában a meseszobá
val. Az első emeleten az általános könyvtár és a zenei könyvtár helyezkedik el, a sarok
szobában a zeneteremmel. A második emeletre kerül a központi tájékoztatás a kataló
gusokkal, a műszaki és természettudományi szakkönyvtár, a 4 kis kutatószoba és a sarok
szobában a klub. A harmadik emeleten kap elhelyezést a helyismereti és a társadalom- 
tudományi részleg, a Somogyi-emlékkönyvtár, a 8 nagyobb kutatószoba, a térképtár és 
a két sarokszobában a nyomtatvány táj ill. a második klubszoba. Míg végezetül a negyedik 
emeleten a zárt raktárai, a sarokszobában a biztonsági raktárát találjuk.

A második elhelyezési terv, mely a tényleges és meglevő állományrészekből indult 
ki, úgy ítélte meg, hogy az áttelepítendő állománynagyság meghaladja az épület reális be
fogadóképességét és a fejlődésre már alig marad hely. Ezért a gyermekkönyvtár épületen 
belüli elhelyezését nem tartotta reálisnak. A betelepülést a következőképpen képzelte el: 
az alagsori klub helyén információs szolgálat működne. A földszinten kapna helyet a köl
csönözhető szépirodalmi állomány, a sarokszobában klubhelyiséggel. Az első emeleten 
a zenei könyvtár mellett a kölcsönözhető művészeti anyag helyezkedne el, ide értve az 
ETO szerinti 7-es és 8-as főosztály anyagát, a sarokszobában a zeneteremmel. A második 
emeleten találná meg a többi szakanyagot az olvasó, tehát a 0/3, 5/6 és 9-es főosztályba 
tartozó műveket, melyeket ugyancsak kölcsönözhet. A sarokszobában a térképtár kaphat 
helyet. A kutatószobákat pedig az olvasószolgálatos munkatársak munkahelyeinek áldoz
za föl. A harmadik emelet a régi raktári szakrendben levő prézens anyagé lenne, a 6 szako
sított olvasótérrel (társadalomtudományi, nyelv- és irodalomtudományi, természettudo
mányi és műszaki, helyismereti, történettudományi és folyóiratolvasó), de itt volna a 
központi tájékoztatás is. A két sarokszobában kapna helyet a helyismereti, ill. az esz
perantó gyűjtemény, míg a közöttük levő szobában pedig a Dettre-hagyaték. A Vasváry- 
gyűjtemény az egyik kutatószobában helyezkedik el, míg az ugyanazon a szárnyon, 
mellette levő másik három kutatószoba ismét csak az olvasószolgálatban dolgozók munka
helye. A negyedik emelet megmarad eredeti zárt raktári funkciójában, s magába tudja 
fogadni a prézens anyag nagyságrendi raktározású részét. Ezzel az elhelyezéssel biztosí
tott, hogy a legnagyobb forgalom az alsóbb szinteken bonyolódik le, s a magasabb eme
leteken egyre igényesebb könyvtári tevékenység folyik.

A harmadik elképzelés rokon az előzővel, de nem a gyermekkönyvtárat rekeszti ki 
az épületből, hanem a kommersz tömegigényt, vagyis a pusztán szórakozásra vágyó olva
sót nem váija gazdag állománnyal. Ezt a funkciót a városi fiókhálózatra bízza. Ehhez 
azonban az szükséges, hogy az ifjúsági-művészeti könyvtár jelenlegi helyén egy flók-
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könyvtár nyfljon, hiszen a belváros ellátása eddig kizárólag a Somogyi könyvtár köz
ponti épületére volt alapozva.

így az eredeti tervnek megfelelően a földszinten kapna helyet a gyermekkönyvtár, 
míg az első és második emeleten helyezkedne el a kölcsönözhető állományrész. Az első 
emeleten a művészetek, irodalomtudomány és szépirodalom, a második emeleten pedig 
az egyéb szakirodalom. A többi tér lényegében a második tervben megszabott funkció
kat tölti be.

Természetesen a legvalószínűbb, hogy a döntés az elhelyezkedésről egy negyedik 
variáció lesz, mely mindhárom terv legjobb ötleteit fölhasználja. Hiszen bezsúfolható 
lenne mindegyik funkció az épületbe, csupán az állománygyarapítás lenne kilátástalan, 
mert 4—5 év gyarapodásán túl többet már nem képes befogadni a rendelkezésre álló tér.

A döntés mindenképpen nehéz, hiszen lényegében a között kell dönteni, hogy 
inkább funkciók maradjanak kívül az épületből (pl. gyermekkönyvtár), vagy a raktárak 
rekedjenek „házon kívül”. Míg az első esetben mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg 
önmagában is teljes értékű, de a mindenkit váró és befogadó könyvtár modellje csonkul, 
addig a második esetben ez a modell ugyan teljes, ám a felnőtt részleg önmagában már 
csak részleges, időben elhúzódó szolgáltatásra képes, vagyis nem teljes értékű.

összegezésül

Belátható, hogy a betelepüléssel még igen sok gond lesz, s nagyon sok nehézség 
csak menet közben derül majd ki, melyeknek egy részét bizonyára ki lehetett volna kü
szöbölni, ha az épület valóban a Somogyi Könyvtár képére és hasonlatosságára készült 
volna, s nem esett volna áldozatul a megyei könyvtári modell sematikus elképzelésének, 
valamint az anyagi kényszerűségből következő alapterület-csökkentéseknek.

A közönségszolgálati terek vertikális elhelyezkedése sem a legszerencsésebb meg
oldás, de ezt tovább rontja az a tény, hogy az épület többcélú, s emiatt a könyvtárnak 
olyan területekről kellett lemondania, mely az olvasószolgálat szempontjából igen érté
kesnek tekinthető. Elmondhatjuk, hogy különösen ilyen nagy intézmények esetében 
(megyei könyvtár és levéltár) nem lenne szabad közös épületbe kényszeríteni ezeket. 
Előbb-utóbb bekövetkezik az az állapot, amikor már egyik intézmény sem fér el eredeti 
helyén, s csak egymás rovására terjeszkedhetnek és itt, ez már a beköltözés után bekö
vetkezik.

A szakmai szempontokon túl, azonban figyelembe kell vennünk azt a hallatlan 
erőfeszítést, amelyet a könyvtár fenntartói az épület létrehozásáért tettek. Erre nemcsak 
a tervezéskor és a beruházás megindításakor volt szükség hanem tekintettel az egyre 
súlyosbodó gazdasági nehézségekre — a munka folytatása során is. Ezért köszönet illeti 
őket.

A szakmai problémák ellenére elmondható, hogy a Somogyi Könyvtár fönnállásá
nak második évszázadát lényegesen jobb körülmények között kezdheti el, s a közel
múltban épült megyei könyvtárak típusai is egy új változattal gazdagodtak.
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A STOCKHOLMI KÖNYVTÁROSOKNAK. -  A könyvtárak és a könyvtárosok igen 
nagy szerepet játszottak életemben. Mikor fiatal voltam a könyvek iránti szenvedélyem 
olyan nagy volt, hogy képes voltam 20 mérföldet gyalogolni, hogy egy új könyvet el
olvashassak. Könyvszeretetem a könyvtárosok iránti szeretetté is vált. Arra a következ
tetésre jutottam, hogy ők az egész világon a legkedvesebb emberek és igazi idealisták is. 
Sohasem hallottam olyan könyvtárosról, aki milliomossá lett volna. Már öreg vagyok, de 
a könyvtárosok iránti szeretetem erősebb, mint valaha. Sosem hallottam olyan könyv
tárosról, aki bombát dobott volna egy könyvtárra, vagy akár egy bármilyen rossz íróra. 
Ha egy rossz szót szóltam egy írótársamról, mindig megvédték őt és igyekeztek valami 
jót találni benne. Erősen hiszem, hogy a könyvtárosoknak meg kellene kapniok a Nobel 
béke-díjat, nemcsak az idén, hanem évről-évre. Javasolni fogom őket az oslói Nobel 
Bizottságnak.
Addig is üdvözletem és köszönetem, hogy olyanok, amilyenek.

ISAAC В. SINGER

Az 1981. évi irodalmi Nobel-díj nyertese a stockholmi Modem Múzeumban rendezett estélyen 
mondta el ezeket az üdvözlő szavakat.
(A stockholmi Városi Könyvtár 1981. évi jelentése alapján.)
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SZAKREFERENSEK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

GOMBA SZABOLCSNÉ

Walleshausen Gyula a Könyvtári Figyelőben1 történeti visszapillantást ad a szak- 
referensi rendszer kialakulásáról, a szakreferensek feladatairól, a munkakör ellátásához 
szükséges képzettségi feltételekről és elhelyezkedésükről a könyvtári rendszerben. A ma
gyarországi helyzetről a következőket írja: „A hazai tudományos és szakkönyvtárak 
közül néhányan alkalmazzák a szakreferensi rendszert, de pontos adat ezek számáról 
nem áll rendelkezésünkre”. Hozzátehetjük, nemcsak számukról nincsenek pontos adata
ink, de nem sok információval rendelkezünk arról sem, milyen megoldások születtek az 
egyes könyvtártípusokban, nem sokat tudunk a jó vagy rossz tapasztalatokról.

A szakreferensi rendszerről kialakult képet árnyaltabbá teheti, ha könyvtártípu
sonként, országonként, sőt intézményenként próbáljuk vizsgálni. Mi az egyetemi könyv
tári funkciók aspektusából közelítünk a problémakörhöz.

Az eg ye tem i könyvtárakban  a szakreferensi rendszer nem tekint vissza hosszú 
múltra. Jóllehet az igény, hogy a könyvtárosi szakismereteket szükséges volna más szak
területeken szerzett képzettséggel is kiegészíteni, már az évszázad első negyedében meg
fogalmazódott, valójában az ötvenes években vetődött fel komolyabb formában az egye
temi tanszéki könyvtárosok képzettségével kapcsolatban a szaktudományi felkészültség 
elsőbbségének hangsúlyozása a könyvtártechnikai ismeretekkel szemben. A felsőoktatási 
intézményekben az 1960-as években kezdik bevezetni a szakferensi elnevezést, amely
nek meghonosodása a hetvenes évekre tehető. Ezekben az években zajlik az elnevezés 
körüli vita is. Ezzel egyidejűleg válik általános követelménnyé, hogy az egyetemi könyv
tárak gyűjteményfejlesztéséhez egyaránt nélkülözhetetlen a szaktudományi és a könyv
tári ismeretekben való egyidejű jártasság. A hetvenes évek könyvtári szakirodaimában 
már nem azt vitatják, hogy szükség van-e szakreferensekre, hanem azt, hogy miként 
működjenek eredményesen és hatékonyan.2 A hetvenes években tehát̂  változatlanul 
aktuális kérdés az egyetemi könyvtárakban alkalmazott tudományági szakembereknek, 
a szakreferenseknek (szakbibliográfusoknak) a jelenléte, feladataik szűkebb vagy tágabb 
értelmezése. Eltérőek a vélemények szerepük, feladataik és a munkakör betöltéséhez 
szükséges végzettség^, tudományos fokozatok tekintetében.

A  gyarapító  tevékenységben  hangsúlyt kap a szakreferens helyzeti előnye a nem 
könyvtári környezetben tevékenykedő tudományági szakember beszerzési javaslataival 
szemben. A szakreferens gyűjteményfejlesztő munkáját az adott könyvtár gyűjtőköré
nek ismeretében  ̂a gyűjtemény szisztematikus fejlesztésének szem előtt tartásával és 
a rendelkezésre álló pénzügyi keretek Figyelembevételével végzi.
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Az amerikai egyetemi könyvtárak többségében a tanszékeken kijelölt részfoglal
kozású gyarapító könyvtárosok helyett „szakspecialisták” felelősek a gyarapításért. 
Egyes könyvtárakban (pl. Indiana) e munkatársak idejének háromnegyed részét, más 
könyvtárakban (pl. Kalifornia) teljes munkaidejét lefoglalja a beszerzendő könyvtári anya
gok kiválasztása.3

Másik fontos feladatuk a szak tá jékozta tá s ellátása, irodalomkutatások végzése. 
Egy-egy tudományterület könyvtári felelőseiként legjobb ismerői saját szakterületük 
segédkönyveinek, s mint ilyenek,legalkalmasabbak bibliográfiák összeállítására is. Az ame
rikai egyetemeken a szakreferens feladata egy-egy szak segédkönyveiről annotált bib
liográfiák készítése; ezeket aztán a tájékoztatás eszközeiként használják a tanszékeken, 
a hallgatók körében, de az egyetemi könyvtárban is. A könyvtár és a szakirodalom hasz
nálatának ismertetése, továbbá a tanszékek oktató- és kutatószemélyzete, valamint a 
felsőéves hallgatók folyamatos tájékoztatása a szakterület beérkezett irodalmáról. Ez az 
o k ta tó  és tá jék o zta tó  fu n k ció  fontos alapja az egyetemi könyvtár és a tanszékek szoros 
kapcsolatának.4

Ezeknek az összetett könyvtári feladatoknak az ellátása széles körű ismereteket 
kíván: e munkatársaknak rendelkezniük kell meghatározott egyetemi végzettséggel, 
egy-két idegen nyelv ismeretével, tájékozottsággal szakjuk dokumentumtermésében és 
a beszerzés lehetőségeinek területén is.

Az ilyen sokoldalúan képzett szakreferensek alkalmazásához elengedhetetlen az 
anyagi fe lté te le k  megteremtése. A hetvenes évek elején az elégtelen dotáció gátolta meg
felelő számban való alkalmazásukat az egyetemi könyvtárakban, annak ellenére, hogy 
egyre nyilvánvalóbbá vált: egy bizonyos nagyságrenden túl (kb. 500 000 mű) a megfe
lelő és rendszeres állomány fejlesztés, valamint a gyűjtemény hatékony felhasználása 
nélkülözhetetlenné teszi szakreferensek, Ш. szakbibliográfusok alkalmazását.5

A debrecen i E g y e tem i K ön yvtárban  1967 óta, immár tizenöt éve funkcionál ered
ményesen a szakreferensi rendszer. A könyvtár akkori vezetője, Csűry István a hatvanas 
évek közepén mérlegelve a könyvtár addig elért eredményeit, úgy ítélte, hogy azok meg
érlelték és megteremtették minőségileg új célok kitűzésének lehetőségét. Ekkor állította 
a könyvtár horizontálisan kiépült, bejáratott mechanizmusa elé az aktív gyűjteményépí
tés és információ tartalmi jellegű feladatait és látott hozzá a vertikális szervezeti elemek 
(szakreferensek, szakgyűjtemények) beépítésével az addig mellőzött vagy gyengén ellátott 
egyetemi szükségletek kielégítéséhez. Az egyetemi könyvtárban olyan korszerű modell 
megvalósítása került napirendre, amely „lényegét tekintve tudományos kommunikatív 
tevékenységeknek az érdemi kutatási és oktatási tevékenységekben integrálódó rend
szere” volt.

Korábban a könyvtár a maga idejében korszerűnek számító horizontális szervezeti 
formában látta el a sajátosan könyvtári alapműveleteket (gyűjtés, katalogizálás, tájékoz
tató és bibliográfiai munka). A szakreferensi rendszer bevezetésével a horizontális elren
dezésű könyvtári műveletek sorába beépültek a szaktudományok szerint tagozódó tartal
mi tevékenységek és ami a legfontosabb: ezzel a szervezeti megoldással intézményessé 
vált a könyvtári tevékenységnek ez a minőségileg magas szintű ága. Együtt járt ez az 
olvasószolgálat, a tájékoztatás és a kézikönyvtári rendszer szakosításával, s egyáltalán
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„a könyvtár tudományos és oktatási lényegű tartalmi feladatainak a tevékenységek köz
pontjába állításával”. Ekkor jöttek létre a központi könyvtár gyűjteményében, szabad- 
polcos használatú szakosított állományegységek: a társadalomtudományi és természet- 
tudományi szakkézikönyvtár, a hallgatóság általános művelődését szolgáló kölcsönzői 
szabadpolcos gyűjtemény és a Kémiai Szakkönyvtár.

Minőségi változást hozott az új rendszer a személyzet ö ssze té te léb en , fe lk é szü lt
ségében  is. Követelményként fogalmazódott meg az új szakreferensi munkakörök be
töltőivel szemben, hogy szerezzék meg az egyetemi doktorátusi fokozatot, s ezen túl
menően szakterületükön rendszeres kutató tevékenységet folytassanak.

E magasabb követelményrendszer bevezetése elsődlegesen az alapvető könyvtári 
funkciók ellátása érdekében történt, de ösztönzően hatott az egyetemi oktatókkal való 
partneri viszony kedvezőbb alakulására, s lehetőséget teremtett a tehetséges munkatár
sak egyéni tudományos törekvéseinek kibontakoztatására is. A könyvtári munkafolya
mat ún. érdemi ágazatai (beszerzendő művek kiválasztása, gyűjteményépítés, a gyűjte
mény tartalmi feltárása, tájékoztatás stb.) amelyekből összeáll a szakreferensi munka
kör, tu dom án yos m o zza n a to k a t tarta lm aznak . Ezen túlmenően a szakreferensi munka 
egyes produktumai (maga a gyűjtemény, a katalógusok egy része és a bibliográfiák) 
a tudományos tevékenység lényeges strukturális elemei. Mindez megkívánja, hogy a szak- 
referens az általa gondozott diszciplínák körében magas fokú tárgyi és módszertani tu
dással, s olyan szemlélettel rendelkezzék, amely kedvez a kutatói problémák megérté
sének, sőt alapja lehet a kutatói érdekekkel való azonosulásnak. E kívánalmaknak csak 
úgy képes eleget tenni, ha a tudomány tevékeny művelőjeként rendszeres kutatómun
kával tart lépést a tudomány haladásával. A debreceni Egyetemi Könyvtár nemzetközi 
viszonylatban sem áll egyedül azzal az álláspontjával, hogy a szakreferensi rendszer csak 
akkor működőképes, ha a tudományos munkát az intézmény ténylegesen támogatja6, 
ha munkatársainak szaktudományos kutatótevékenységét elsődleges hivatásbeli feladatuk 
része- és feltételeként ösztönzi és segíti. Míg a debreceni Egyetemi Könyvtár minden 
egyetemet végzett munkatársának, aki a dolgozók iránt támasztott általános követel
ménynek megfelel, támogatást ad egyetemi doktori értekezés elkészítéséhez, addig a szak- 
referensi munkakörbe való beosztáshoz feltételnek tekinti az egyetemi doktorátus meg
szerzését. A könyvtár nemcsak követelményeket támaszt munkatársaival szemben, ha
nem intézményesen biztosítja a kutatási feltételeket is, és a teljesítményeket magasabb 
kulcsszámba való besorolással, továbbá az erkölcsi és az anyagi elismerések különféle 
formáival viszonozza. Az egyéni munkatervek szerves részét képezik a kutatási terv
nek, és így összességükben beleilleszkedhetnek az intézmény tervébe is. A kutatási terv 
teljesítése ugyanolyan munkaköri kötelesség, mint a gyakorlati feladatoké, sőt morális 
értelemben az egyéni felelősség elve e téren még fokozottabban érvényesül. A kutató
munka ellenőrzése, eredményeinek nyilvántartása,része a működés egészére vonatkozó 
ellenőrző és nyilvántartó munkának, s ugyanúgy mint az, osztály- és intézményi síkon 
valósul meg. A tervben előirányzott kutatási témára, annak időszükségletével arányos 
mennyiségű időkeretet állapítunk meg; ez azonban egy éven belül nem lehet több mint 
az intézmény által meghatározott, kutatásra fordítható napok száma. Ha egy dolgozó 
az adott évben kevesebbet tölt munkában, a kutatóidő arányosan csökken. Intézményi
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érdek volt annak szabályozása is, hogy a kutatóidő csak úgy és akkor legyen felhasz
nálható, ahogyan és amikor azt a könyvtári ügymenet folytonosságának, az időszerű 
gyakorlati teendők elvégzésének elsőbbsége megengedi. Ezért a könyvtár arra ösztönzi 
munkatársait, hogy a kutatóidőt egy vagy több részletben, de hosszabb időtartamokban 
használják fel, szemben a heti egy-két napra történő gazdaságtalan elaprózással.

A munkaszervezés további részletezésétől most eltekintve, arra mutatunk rá, hogy a 
szakreferensi rendszer bevezetésekor a könyvtárosság új fogalmát és új programját hirdet
te meg a debreceni intézmény: „az új feladategyüttes ellátásához kevés a szakdiploma, 
a kutató-referens párbeszéd csak akkor lesz erőtényező az információs válság leküzdésé
ben, ha a szakreferens is kutató ”.

A rendszer tízéves működésére visszatekintve az 1980-as évtől kezdődően a meg
újulás kérdései kezdték foglalkoztatni az intézmény vezetőit. Csüry István és munka
társai arra a problémára kerestek megoldást, hogyan lehet a szakreferensekre építve 
megerősíteni az információs szolgálatot. Az eltelt évek működését értékelve világossá 
vált, hogy a szaktájékoztatási tevékenységet az ötletszerűség, az alkalomszerű figyelem
felkeltések jellemezték. Elemző vizsgálat tárgyává kellett tenni: mi az oka annak, hogy 
a szakreferensek nagyobb kedvvel vállalják munkakörük hagyományos elemeit?7 A fel
adatok gyakorlati végiggondolása arra a felismerésre vezetett, hogy a szakreferensek előtt 
álló „feladatköteg” (gyűjtési szelekció, ETO osztályozás, tárgyszavazás, szakbibliográfiák 
szerkesztése, szaktájékoztatás, hallgatók bevezetése a könyvtár-és irodalomhasználatba, 
a kiválasztandó címek katalógusbeli hasonlítása, kutatótermi inspekció, cédulabeosztás 
ETO-katalógusba) szerteágazó és próbára teszi a legjobb önszervezői képességet is.

A szakreferensség információs oldalának megerősítése a kapacitás bővítésével, a 
hiányzó szervezői adminisztratív erők beállításával, a szakreferensek nem tartalmi jellegű 
feladatok végzése alóli mentesítésével látszott megoldhatónak. Az információs szükség
letek felmérésére, sőt felkutatására, a hazai és nemzetközi információs szolgálatok és 
források számontartására (ki miről informál, ki mit kutat stb.), a kommunikációs kapcso
latok fenntartására, az egyetemi és más felhasználók az információs szolgáltatásokról 
való rendszeres tájékoztatására, a feltárt információ leírására, rendezésére s a szolgál
tatások adminisztáricójára 1980-ban viszonylag szerény személyzeti létszámfejlesz
tés (2 fő) állt rendelkezésre. A két munkatársat az intézmény az információs szolgálta
tások eddig hiányzó szervezői összefogására fordította, vagyis a hatékonyság növelésére 
és nem az összteljesítmény mennyiségi feljesztésére. Megindulhatott tehát egy olyan mun
kaszervezési folyamat, amellyel az információs szolgálat hatékonyabbá tétele érdekében 
közelíteni lehetett a szakreferensek harmonikus munkarendjének kialakításához: „fél 
idő a gyűjtemény s a tudományos kutatás, s egy másik fél a gyűjtött információ társa
dalmi hasznosítása.”

A kérdés, amellyel a Könyvtári Figyelő szerkesztője útjára bocsátotta Walleshausen 
Gyula cikkét — m ik é n t alakul a szakreferens fun kció ja  egy kom plex  gép esíte ttség ü  k or
szerű kön yvtárban?  — a debreceni Egyetemi Könyvtárat is foglalkoztatja. Foglalkoztatják 
a könyvtári munkafolyamatok gépesítésének lehetőségei, a hálózatszervezés vagy háló
zathoz csatlakozás alternatívája, a nemzetközi együttműködésen alapuló számítógépes 
rendszerhez való kapcsolódás.
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Megvalósulni látszik a terv, miszerint egyetemünkön regionális funkciójú, nagy 
teljesítményű számítógépet helyeznek üzembe. Ennek következtében mérlegelni kell 
egy országos hatáskörű interaktív könyvtári hálózat megszervezését. A rendszer és az 
egyes műveletek tervezése szempontjából kedvező, hogy a könyvtári-információs és a szá
mítógépes szakemberek helyileg közel vannak egymáshoz és közös szervezethez tartoz
nak. A cél az, hogy a gépileg-kezelt adatbázisba a hálózati tagok teljes hazai és nemzetközi 
dokumentumgyarapodásukat bevigyék már a beszerzési döntés pillanatában, hogy a gép
pel legyen végezhető minden automatizálható könyvtári művelet: rendelés, reklamálás, 
katalogizálás, bibliográfiakészítés, leltározás, kölcsönzés, sürgetés, statisztika, stb. Ha má
sutt jönne létre az interaktív számítógépes hálózat központja (pl. OSZK), a debreceni 
Egyetemi Könyvtár kész csatlakozni a hálózathoz azzal az igénnyel, hogy az automatizál
ható műveletek minél teljesebb skáláját vigye számítógépre. A szakreferensi feladatok 
ezzel persze nem szűnnek meg, részben változatlanok maradnak, részben módosulnak az 
automatizált könyvtári rendszer igényeinek megfelelően.

A könyvtári-információs rendszer számítógépes hálózatában az információ teljes 
számítógépesítése kezdetben csak az interaktív központ működésbelépése után meg
jelent vagy beszerzett dokumentumok vonatkozásában lehetséges. A korábban kelet
kezett, ill. beszerzett dokumentumokat érintő információs műveletek jó ideig hagyo
mányos módon végezhetők még akkor is, ha fokozatosan hozzá lehet kezdeni az adat
bázis régi anyaggal való feltöltéséhez. De egy teljesen automatizált rendszerben is a szak- 
referens feladata marad az állomány gyarapítása, a művek kiválasztása, a rendelési terv 
egyeztetése az egyetemi partnerekkel, a művek tartalmi feltárása a gép előtti formátum 
számára. A tárgyszók és szinonimák tezaurusza a számítógépben meggyorsítja és egy
ségesíti a tárgyszóadást, de nem szűnteti meg a szakreferens érdemi és tartalmi felelős
ségét a könyvtári munka számos viszonylatában. A tartalmi feltárás speciális szakismere
tet feltételező művelet marad egy automatizált könyvtári rendszerben is, függetlenül 
attól, hogy az adatok bevitele gépelőtti formátumok (munkalapok) kitöltésével, vagy 
online módon történik. Az adatbeviteh munkát úgy kell megszervezni, hogy a bibliográ
fiai adatok bevitelét könyvtáros, a tartalmi feltárást szakspecialista végezze.*

Az információs rendszer számítógépes hálózatában külön problémakört képez a 
keresési módszerek, a felhasználó és a számítógép kapcsolatának területe. Nagy Elek 
és Szőnyi Katalin interaktív könyvtári rendszerekkel foglalkozó könyve alapján is vilá
gosan kitűnik, hogy jóllehet a számítástechnika fejlődésével és elterjedésével előbb-utóbb 
létrejönnek a közvetlen felhasználó-adatbázis párbeszéd feltételei, a fejlődés jelenlegi 
szakaszában azonban erről még nincsen szó. A számítógéppel való párbeszéd gyakorlati 
megvalósításához nélkülözhetetlen a közvetítő. Az a közvetítő, aki „az adott szakterület, 
az adatbázis és a keresési logika, továbbá a szükséges világnyelv passzív ismeretével képes 
a kérdés megfogalmazására, a profúszerkesztésre”9 A felhasználás abban az esetben, 
a legggyorsabb, legeredményesebb és leggazdaságosabb, ha a felhasználó saját maga teszi 
fel ugyan a kérdést a számítógépeknek, de a kérdés megfogalmazásához segítséget kap a 
tájékoztatási szakemberektől, szakreferensektől.

A külföldi szakirodalomban is gyakran felmerül,mi a tájékoztatási szakemberek 
szerepe az automatizált könyvtári rendszerekben.10 A tapasztalatok többsége azt mu
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tatja, hogy egy-egy központ munkájának sikerében nagy részük van azoknak a tájékoz
tatási szakembereknek (szakreferenseknek), akik a használót a rendszerrel összekapcsol
ják. Ezek az egyes szakterületeknek megfelelő végzettséggel rendelkeznek, speciális tá
jékoztató könyvtárosként tevékenykednek és elsősorban a keresőprofil kialakításában 
működnek közre. A University of Georgia Center 27 állami egyetemből álló automati
zált rendszerében pl. az a kísérlet, amelynek során a használók maguk készítették ke
resőprofiljaikat, kudarcba fulladt .w

A debreceni Egyetemi Könyvtár a közeljövőben tervezi információs szolgálatának 
bővítését a berni DATA-STAR nemzetközi információs rendszerhez, valamint a bécsi 
INIS nemzetközi nukleáris információk rendszeréhez való csatlakozással. A szolgáltatást 
az OMIKK közvetítésével, regionális információszolgáltatási céllal tervezi az intézmény. 
Az üzemeltetéshez szükséges berendezések (terminal, printer, modem stb.) pénzügyi 
feltételét a Művelődési Minisztérium Tudományszervezési és Informatikai Intézete által 
meghirdetett műszerpályázat révén sikerült megteremteni. Az adatbázisokkal való rend
szeres kapcsolattartás szakemberfeltételei is adottak. A terminál használatához egy, a 
számítógépes rendszerekhez értő, angolul tudó szakembert alkalmaztunk, akinek még 
gyakorlati betanulásra van szüksége. Az online kapcsolódás sikerének további feltételeit 
a könyvtárban tevékenykedő szakreferensek szaktudományi felkészültségében látjuk. 
Egy-egy kérdés, azaz a keresőprofilok pontos megfogalmazásában, a lekérdezés folyama
tában — az információt igénylő oktató, kutató távollétében — fontos szerepet játszhatnak. 
Erre már konkrét tapasztalat hívta fel a figyelmet: egy esetben a KLTE egyik fizikai 
intézete számára két szerző és két téma keresését kíséreltük meg. Az egyik témára — va
lószínűleg a kezelő és a kérdést továbbító könyvtáros tájékozatlansága miatt — nem ér
kezett érdemleges információ; a kérdés finomítására alkalmas szakember, vagy szak- 
referens nem volt jelen a lekérdezésnél. A másik -  ;az adatbázis szempontjából jobban 
megfogalmazott témáról és a két szerzőről — az igénylők széles körű tájékoztatást kaptak.

Bár a szakreferensi munkának az automatizált könyvtári rendszerekben betölthető 
szerepéről több az elképzelésünk, mint a gyakorlati tapasztalatunk, meggyőződésünk, 
hogy a magas kutatói színvonalú szakreferensi gárda megléte nagyrészt megoldja az in
formációs munkában jelentkező tartalmi problémákat, az automatizált könyvtári rend
szerben éppúgy, mint a hagyományosban. A technológiát nem önmagában értékeljük 
és tervezzük, hanem kizárólag alkalmazásának, felhasználásának szemszögéből: az infor
mációs könyvtári munka hatékonyabbá és gyorsabbá tételét várjuk attól. Meggyőződé
sünk, hogy a Debrecenben bevezetett és továbbfejlesztett szakreferensi rendszernek 
távlata van a gépi adatbázisok, az automatizált könyvtárak világában is, Csűry István 
szavait idézve: ,nemcsak hogy megnövekszik a szakreferensek szerepe, hanem a gép 
által végzett operációk mellett, s azokra támaszkodva, egyre kizárólagosabban a szak- 
referensek képviselik majd az élő könyvtári munkát.” 12
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200 000 KATALÓGUSCÉDULA fér egy videolemez egyik oldalára. A Kongresszusi 
Könyvtár ezután videolemezen tárolja azt az 5,5 millió -  több száz nyelvű — kataló
guscédulát, amelyet nem tettek át géppel olvasható formába, s erről fogja készíteni a 
másolatokat (lézeres nyomtató eljárással) az igénylők számára. Egy-egy cédula kikeresése 
és 12 példányban való lemásolása 1 másodpercbe kerül.

Information Retrieval and Library Automation, 1983. Január
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Az alábbi két írás HORVÁTH Tibor lapunk 1982. 4. számában közreadott 
vitára ösztönző cikkére érkezett hozzászólj
A témára vonatkozó további észrevételeknek szívesen helyet adunk, (-a szerk.)

A SZAKRÉSZLEGES KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR MODELLJÉRŐL

PAPP ISTVÁN

Ez az írás tulajdonképpen vitairatnak készült Horváth Tibor : A szakrészlegek kérdő
jelei c. cikkéhez. Mégsem vált igazán azzá, -  inkább hozzászólásnak tekintendő, — mivel 
a szerző elvi alapjait magam is vallom, — bár talán itt-ott kiegészíteném, például a közmű
velődési könyvtárak információs funkcióját csak egyik és egyenrangú funkciónak tekin
tem a neveléssel és a szórakoztatással, még a legnagyobb intézményekben is, — egyes meg
állapításaival pedig nem látom értelmét vitatkozni, mert véleményem szerint sok esetben 
ámyékboxolást folytat a maga által falra festett ördöggel; ha tüzetesebben átnézi akárcsak 
a hazai szakirodalmat, beleértve az építendő megyei könyvtárak számára készült — igaz, 
nem publikált -  szakmai programokat, bizonnyal igazat fog nekem adni.

Épületek és szakmai programok

Apropó, szakmai programok. Mint olyasvalaki, aki a 70-es évek derekán azzal a 
problémával került szembe, miképpen is fogalmazza meg az építész számára egy-egy me
gyei könyvtár konkrét működési modelljét, mégpedig úgy, hogy az legalább húsz-huszon
öt évig önmaga keretei közötti változásoktól eltekintve tartalmául szolgáljon az őt körül
vevő épületburoknak, kénytelen voltam a kérdést praktikus oldaláról megközelíteni. Vilá
gos, hogy a szakirodalmi — s általában a szakmai tájékoztatás ügye — nagyjából a Horváth 
Tibor által felvázolt irányban halad, s ebben a nagy trendben a vezető közművelődési 
könyvtáraknak ugyancsak meg kell találniuk a maguk helyét. Ha jobban belegondolunk, 
a szakirodalmi tájékoztatás forradalma sem más lényegében, mint a technikai lehetőségek 
hallatlan kitágulása következtében beálló makroszintű szervezeti átalakulás, ami azonban 
még derülátó becslések szerint is csak egy-két évtized múltán üt át közművelődési könyv
tárügyünk egészére. (Angliában az utóbbi egy-két évben indították meg kisérletüeg a leg
nagyobb közművelődési könyvtárakban -  például Birminghamben -  az online keresésen 
alapuló információs szolgáltatást; ennek azonban nem mutatkozik egyelőre kihatása a 
szakrészleges módon megszervezett könyvtári üzemre.) A szakmai program készítőjének 
azonban — ha komolyan veszi dolgát, -  abból kell kiindulnia, hogy a körülmények sze
rencsés összejátszása esetén az általa javasolt könyvtármodellnek már néhány éven belül, 
az új épület elkészültével, a gyakorlatban kell vizsgáznia. Tehát nem térhet ki a mai és a
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holnapi könyvtár elhelyezésének problémája elől azzal, hogy a holnaputáni valami egé
szen más lesz. Másfelől új könyvtári székház emelésekor nincs nagyobb veszély, mint az, 
hogy a könyvtáros az addig — sok esetben kényszerűen — kialakult üzemi, szolgáltatási, 
áüománytálalási rendet óhajtja átmenteni az új épületbe, pontosabban a régi, nem ritkán 
nehézkes, sőt diszfunkcionális megoldásokból vezeti le az új, általában nagyságrendekkel 
megnőtt terekkel szemben támasztott kívánalmait. Különösen fenyegető lehet ez a ve
szély megyei könyvtáraink esetében, hiszen kényszerzubbonyszerű elhelyezési körülmé
nyek között működtek—működnek, ám ugyanakkor — s ez súlyosbította a problémát, — 
rohamosan fejlődtek mind állományukat, mind szolgáltatásaikat, mind személyzetüket 
tekintve.

Míg a hatvanas évek második felében, az első nagy könyvtárépítési hullám szakmai 
megalapozása idején sokkal nehezebb helyzetben voltunk az épületmodell megfogalmazá
sakor (kizárólag külföldi tapasztalatokra hagyatkozhattunk, minthogy nem voltak még 
saját könyvtári célépületeink), addig a hetvenes években elemezhettük már a magunk 
emelte könyvtárak tanulságait is. Ekkor következett be az a minőségi változás is, -  bár 
néha csak a törekvési irány kijelöléséből állt akkoriban, — amelynek eredményeképpen 
a megyei könyvtár nemcsak számszerűségekben különbözik egy falusi könyvtártól (aho- 
gyari Szilágyi Tibor szellemesen jellemezte a korábbi helyzetet), hanem teljesítményeiben 
is.

Nos, ennek a megváltozott, vagy mondjam inkább: változóban lévő megyei könyv
tár számára kellett adekvát épületruhát találni. Annyi bizonyosnak látszott, hogy az 5—6 
ezer négyzetméteres alapterület térrendszerének megszervezésére nem alkalmasok azok 
az elvek, amelyek alapján nagyon jó 1500-2000 négyzetméteres könyvtárak készültek. 
A külföldi példák mechanikus másolása is veszéllyel fenyegetett, mivel a szakrészleges 
könyvtármodell merev alkalmazása meglehetősen steril épületeket (ld. például a tokiói 
Fővárosi Könyvtárat) eredményezett. Egyetlen szilárd támaszpontul a megyei könyvtárak 
kikristályosodott, de ugyanakkor új feladatok előtt nyitott, meglehetősen rugalmas funk
ciórendszere kínálkozott, ahogyan azt a szakmai irányelvek megfogalmazták. Tehát ehhez 
a funkciórendszerhez kellett keresni azt a térrendszert, amely kellőképpen flexibilis 
ahhoz, hogy képes legyen követni a funkcióbeli változásokat, hangsúlymódosulásokat, 
de mégsem válik parttalanná, mondhatnám amorffá az open plan (magyarul talán: nyi
tott alapterület) túlhajtásával; végül is könyvtárakat akartunk, s nem bármilyen tartalmak 
befogadására képes lefedett teret.

Üzemszerőség és szakszerűség a használat jegyében

Mert szakrészlegesítés ide, szakrészlegesítés oda, az alapkérdés ebben az esetben, 
vagyis a könyvtárépület megformálása esetében mégiscsak az, hogy el kell helyezni az 
állományt, el kell helyezni a könyvtárosokat, s végül, de elsősorban el kell helyezni az 
olvasókat. (S akkor még nem is említettük a sok járulékos, de nélkülözhetetlen tevé
kenységet, szolgáltatást, üzemet stb., ami mind helyet kíván.) Méghozzá úgy, hogy olyan 
rendszerbe szerveződjenek az egyes szolgáltatások, állományrészek, olvasói helyek,
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könyvtárosi munkahelyek, befogadó terek stb., amelyek mind a könyvtárhasználat, mind 
az üzemszervezés logikájának megfelelnek.

Bár most csak a nagy közművelődési könyvtárakról esik szó, talán nem hibás álta
lánosítás, ha azt mondom, hogy a legújabb kori könyvtártörténet egyik jellemző dilemmá
ja volt az üzemszerűség és a szakszerűség (értem alatta a használói igényekben jelentkező 
szakmai szükségletekhez való igazodást, a szakember használóval partnerségi viszonyba 
emelkedő — vagy visszaemelkedő? — könyvtárosi attitűdöt). E dilemmának egyebek 
mellett szempontunkból két figyelemreméltó vonatkozása van: egy munkaszervezési és 
egy állományszervezési. A Panizzi-féle futószalag diadalát hamarosan megkérdőjelezték 
azok, akik a könyvtáros állományismeretét féltették, mások pedig a mechanikus raktári 
rend ökonómiájával szemben az önmagát feltáró szabadpolcos felállítás másfajta ökonó
miáját állították; maga Vickery is úgy minősíti a szakrendben felállított dokumentumo
kat, mint egy elemi információtároló- és visszakereső rendszert. Kiutat az előbbiből a 
szakreferensi rendszer, az utóbbiból a szakrendben felállított, az olvasók számára is szaba
don hozzáférhető raktár látszott kínálni. Kézenfekvő volt, hogy a két próbálkozás egy
másra találjon, s akár a szakreferensek gondjaira bízott állományrészek, akár a kialakult 
állománytestekhez beállított szakreferensek révén a különböző típusú könyvtárakban, 
elsősorban egyetemi és közművelődési könyvtárakban létrejöjjenek a szakrészlegek, vagy 
ahhoz hasonló formációk. Nem hiszem, hogy ezzel lezárult a folyamat; alighanem ez 
esetben is a fejlődési spirál újabb fordulatára számíthatunk, az igen nagy könyvtárak 
próbálkozásaiból következtetve. A szakrendben felállított állomány is csak egy bizonyos 
nagyságrendig szolgálja a közvetlen tájékozódást, a heurisztikus informálódást. Jól mutat
ja ezt a brémai egyetemi könyvtár milliós nagyságrendű, szakrendszerű szabadraktárának 
dzsungelszerűsége, a 3 -4  milliós állományokkal rendelkező amerikai egyetemi könyvtá
rak visszakanyarodása a mechanikus raktári rendszerekhez (persze megtartva több száz
ezres méretben a szabadpolcos állományt is), az angol könyvtárak radikális állomány
kivonási gyakorlata stb. Persze, ezek a problémák egyelőre még nem érintik a mi sokkal 
szerényebb közművelődési, vagy akár egyetemi könyvtárainkat, ám arra mindenképpen jó 
észrevételük, hogy ne kiáltsuk ki egyetemes gyógyírrá a szakrészlegesítést; valószínűleg 
már a mi nagyságrendjeinkben (300 ezer — 1 millió dokumentum) is alkalmazhatók—al
kalmazandók lesznek az amott kipróbált megoldások.

De téijünk vissza a megyei könyvtárhoz. Bármennyire is elektronizált, számító
gépekre és távközlési kapcsolatokra alapozott országos és világrendszer elemeiként fognak 
működni a megyei könyvtárak 19??-ban vagy 2???-ban, nem menti fel őket az alól a kö
telességük alól, hogy itt és most úgy szervezzék meg gyűjteményeiket, saját és közvetített 
szolgáltatásaikat, hogy ezek használóik számára a lehető legkényelmesebben legyenek 
hozzáférhetők. Nyilvánvaló, hogy e szervezési elvnek kell alárendelni az üzemszervezési 
megoldásokat is. Tehát a használat mai, még inkább holnapra várható jellegzetességeiből 
kell kiindulnunk, s ennek megfelelő válaszokat keresnünk.

Ez jelenti azonban a legnagyobb kérdőjelet, mert minden vizsgálódás ellenére az 
igen nagy bizonytalansági tényező óvatossá, ha nem is aggályossá kell, hogy tegye az em
bert a könyvtárhasználat alakulására adott válaszokat illetően. E válaszok általában három 
csoportba sorolhatók. Az elsőbe a lineáris-optimista jellegűek tartoznak, amelyek azt
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mondják, hogy — ha stagnálásokkal is, de mégis — a könyvtárhasználat egyre szélesebb 
körű lesz, s ez a fejlődés tart egészen addig, ameddig ki nem teijed a társadalom egészére. 
A második megkérdőjelezi a könyvtár jelen formájában való túlélését, s a házi vagy akár a 
zsebben hordható képernyőre lehívható elektronikus könyvtárra esküszik. A harmadik 
pedig a fejlettebb könyvtárüggyel rendelkező országokra sandítva próbálja saját könyvtári 
szolgálatunk igénybevételének középtávú prognózisát elkészíteni. Nincs mód most arra, 
hogy belemenjek e vélemények részletes kritikájába, csak fő kifogásom említem meg: 
mindegyikük egy-egy valós mozzanatot abszolutizál, s ezért veszít realitásából. Egy vi
gasztalhat bennünket. Bármennyire is rohamosak, gyorsuló tempójúak és radikálisak is a 
változások, nem jelentik a régi megtagadását vagy fölöslegessé válását, mint ahogy az is 
teljesen valószínűtlen, hogy a lineáris fejlődés rózsás útját járhatjuk; a külföldi példákból 
pedig tanulnunk kell, de szolgai másolásuk soha nem vezetett jóra.

Minden valószínűség szerint a könyvtár- és információhasználat hagyományos és 
újszerű formái egymás mellett fognak élni a jövőben, s a mi időnkben emelt könyvtár- 
épületeknek már ezeknek a változatos használati formáknak a befogadására kell képesek
nek lenniök. Ezt a célt szolgálja végső soron a szakrészlegesített közművelődési könyvtár
nak nevezett modell.

Kulcshelyzetben az általános tájékoztatási részleg

A szakrészleges könyvtár nemcsak a ma beszerelt konnektorokkal s a később beállí
tott terminálokkal kapcsolódik az országos és még átfogóbb információs rendszerekhez, 
hanem egész mivoltával; hadd utaljak a modell kulcselemére, az általános tájékoztatási 
részlegre, amely térbelileg is a különféle részlegek középpontjában helyezkedik el, vonat
kozási pontja és rendező elve a könyvtár egészének állomány szervezési, feltárási és hasz
nálati szempontból egyaránt. Helyhiány miatt el kell tekintenem részletes tartalmi-funk
cionális leírásától; másutt már megkíséreltem. Annyit mégis, hogy éppen az általános tájé
koztatási részlegnek jut az a szerep, hogy megteremtse a teljes információs rendszer és 
adott intézményi egysége között a kapcsolatot telekommunikációs csatornáival,referral 
eszközeivel, általános tájékoztatási apparátusával. Lehetséges, hogy a távolabbi jövőben 
ide koncentrálódhatnak a tájékoztatási funkció jelenleg szakrészlegekbe telepített egyes 
elemei is.

Mindezzel az általános tájékoztatási részleg jelenti a centripetális erőt, amely ellen
súlyozza a szakrészlegekben kétségkívül érvényesülő centrifugális erőket, s megakadályoz
za, hogy az általános gyűjtőkörű, a minőségüeg és mennyiségileg bővülő igényszínképet 
a szolgáltatások hasonlóképpen széles körével fogadó könyvtár egymással össze nem függő 
részekre essék szét. Természetesen ehhez a megfelelő üzemszervezési rendszabályok, s a 
feltárási apparátus egységes rendszerként való fejlesztése is szükséges.
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Szerves fejlődéssel a szakrészlegekhez

Ami a szakrészlegeket illeti, segítségül kell hívnom az általános, különös és egyes 
kategóriáját. Csakis az absztrakció szintjén létezhet egy teljesen és mechanikusan szakrész- 
legesített általános gyűjtőkörű könyvtár, a valóságban aligha. Ennek az elméleti konstruk
ciónak az összetevői felhasználásával dolgozhatjuk ki egy meghatározott fejlettségi szin
ten, adott társadalmi feltételek között működő könyvtártípus konkrét modelljét. S ami 
megvalósítható, az az egyes könyvtár fokozatos korszerűsítése, azaz a változó társadalmi, 
technikai, könyvtári körülményekhez való igazítása, azé a könyvtáré, amelyet kötnek, de 
ugyanakkor erősítenek is a maga hagyományai, hosszabb-rövidebb fennállása során ki
alakult állományszerkezete, feltárási rendszere, rutinjai. Jelentsen bármekkora változást 
is a hagyományos könyvtári rendhez képest a szakrészleges modell valamelyik változatá
nak realizálása, ez a változtatás csakis a könyvtár szerves fejlődésének menetében kép
zelhető el, a könyvtárban benne rejlő lehetőségek kibontásával. Ezért is jutottunk oda 
hosszú konzultációk, során, amelyeket az építkezés előtt álló könyvtárak vezető munka
társaival folytattunk, hogy szó sincs arról, hogy egy vadonatúj szakrészleges könyvtár 
pottyan bele vegytiszta körülmények között az új épületbe, hanem a meglévő gyűjte
ményt, feltárási rendszert, szolgáltatásokat, üzemmenetet kell öntörvényei szerint tovább
fejleszteni, valamely elméleti, ez esetben a szakrészleges modell kínálta irányba. (Meg
jegyzem, ennek az elméleti modellnek jelentékeny, sőt túlnyomó részét tapasztalati, ki
próbált elemek képezik.) Tekinthetjük ezt kompromisszumok sorának is, de szerintem 
ez az egyetlen járható út. Nem a teljes állományt kell szakrészlegekbe gyömöszölni, 
hanem igényesebb állománygyarapításra és szolgáltatásokra vállalkozni azokon a szak- 
ferületeken, amelyek iránt a közvetlen társadalmi környezet máris nagyobb érdeklődést 
mutat. Persze az is érvényes, amit az IFLA közművelődési könyvtárak számára kidol
gozott szakmai irányelvei mondanak: egyes szakterületeken kifejlesztett nagyobb kínálat 
fokozza a társadalom érdeklődését is.

Ezek a megfontolások vezettek, amikor 1977-ben tervtanulmányt készítettem a bé
késcsabai Megyei Könyvtár számára azon belső viták egyikére, amelyek az új épületben 
való működés kérdéseit célozták tisztázni. A következő néhány bekezdés ebből a terv- 
tanulmányból való.

„Azt hiszem, hogy egy teljesen szakrészlegesített könyvtár meghaladja a jelenleg 
rendelkezésre álló erőket, de maga az állománynagyságrend is kérdésessé teszi ezt a vál
lalkozást. Formális megoldásnak érzem, ha a prézens és a kölcsönzési állományt egybe
osztanánk, három vagy négy tetszőlegesen kialakított szakcsoportba (pl. természet- 
és alkalmazott tudományok, társadalomtudományok, művészetek) helyeznénk, s a ka
talógusokat melléjük bontanánk, végül e konglomerátum részeit szakrészlegeknek ne
veznénk. Az én értelmezésem szerint ugyanis a szakrészleg magasabb színvonalú, ha úgy 
tetszik, mélyebbre hatoló szolgáltatásokkal áll a használók rendelkezésére; e szolgálta
tások kifejlesztéséhez pedig több feltételre van szükség. Első helyen említeném a szak
részleg tartalmához alaposan értő szakembert (magam nem szimpatizálok pl. a természet- 
tudományos szakrészleg minden ághoz értő „szakemberével”), aki tényleg partnere tud 
lenni az igényes használónak és segíteni tudja az érdeklődőt. Továbbá nem tartom ele
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gendőnek mechanikusan kijelölni a szakrészlegbe tartozó ETO-csoportokat az állomány
fejlesztéshez, hanem a szerves gyűjteményépítést hangsúlyozom, azaz a kapcsolatok, 
a határterületek maximális figyelembevételét. Bizonyos fokú önállóságot kell biztosítani 
a szakrészlegnek a feltáró apparátus kifejlesztésében is, a speciális segédeszközök kiépí
tésében, mindennek munkaszervezeti konzekvenciáit is érvényesítve.

Fentiek miatt még az új épület kínálta lehetőségek ellenére is fokozatosságot aján
lok, azaz a szakrészleges könyvtárat szerves fejlődés eredményeképpen, a társadalmi igé
nyekkel összhangban megvalósítani. Ezért a klasszikus, prézens-kölcsönzési állományra 
oszló könyvtár és a szakrészlegek kombinációját javaslom.

A Békéscsabán számbajöhető szakrészlegek három csoportba oszthatók. Az elsőbe 
tartoznak azok, amelyek csírái már a jelenlegi szervezetben kialakultak: a helyismereti 
gyűjtemény és a zenei részleg. (A gyerekkönyvtárat ebben a vonatkozásban figyelmen 
kívül lehet hagyni.) A másik csoportba pedig azok, amelyek iránt máris kézzelfogható 
olvasói igények jelentkeznék vagy amelyek leendő állománya a gyűjteményben máris 
hangsúlyosan jelen van; ide számítom az irodalmi és a képzőművészeti szakrészleget. 
Harmadikként említeném az olyan szakrészlegek lehetőségét, amelyek indokoltsága a tár
sadalmi környezetből valószinűsíthető; itt elsősorban több tudományterületet vagy ipar
ágat érintő, ,,köztes” jellegű, interdiszciplináris szakrészlegekre gondolok, mint pl. egy 
műszaki-gazdasági részleg olyan témákra kiterjedően, amelyek minden üzem és vállalat 
szakkönyvtárában szükségesek (üzemszervezés, üzemszociológia, szabványosítás, piac
kutatás, marketing, anyagmozgatás, automatizálás stb.), vagy egy biológiai alapozású 
agrárrészleg.

A jelen körülmények között egyelőre csak az első két kategóriába tartozó szakrész
legek létrehozásáról lehet szó.”

Mire való az általános részleg?

A modell harmadik kardinális eleme az úgynevezett általános részleg; sokan hajla
mosak összekeverni az általános tájékoztatási részleggel, s ez számos félreértés forrásává 
vált. Az egyszerűség kedvéért tovább idézek az imént már hivatkozott tervtanulmányból.

„Közvetlenül csatlakozik az általános tájékoztató részleghez az általános részleg. 
Ennek a gyűjteményegységnek nincs szervezeti elődje a jelenlegi könyvtárban, inkább 
csak csírákról beszélhetünk: kiállításokról, kiemelésekről, ajánló polcokról és hasonlók
ról. Lényeges kérdés, hogy a könyvtár vezetése és dolgozói vüágosan lássák e részleg 
funkcióját. Nem kiskönyvtár a nagy könyvtárban, nem C-típusú könyvtár az A-típusúban, 
nem a kezdő olvasó vagy az igénytelen olvasó terepe, hanem a következő célokat szolgáló 
sajátos részleg:

— a szellemi rekreáció,
— a mindennapi élethez szükséges információ beszerzése,
— a könyvtáron kívül vagy a könyvtárban végzett munka közbeni és utáni fel

üdülés,
— a társadalmi élet számára színtér (irodalmi szalon, közéleti fórum és kávéház),

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



Szakrészleges közművelődési könyvtár.. . 159

— a nagy könyvtár nagy választékában olvasnivalót nehezen találóknak áttekint
hető kínálat nyújtása,

— a tv, rádió, színház, múzeum, művelődési ház programjaihoz könyvajánlás,
— az általános érdeklődésre számot tartó periodikum-anyag bemutatása (hírlap

olvasó).
Lényeges jellemzőknek tartjuk, hogy a részleg állománya címeket tekintve nem 

nagy (néhány ezer), de a példányok száma a várható nagy használatnak megfelelően 
ennek a többszöröse is lehet; hogy összetétele rendkívül képlékeny, mindig a napi 
igényekhez igazodik; hogy törzsanyagához talán még a klasszikusok nagy olvasórétegéhez 
szóló művei sem tartoznak, hanem ezek is állandóan váltakozva jelennek meg a polcokon; 
hogy könyvek mellett a napilapok, magazinok, ismeretterjesztő és irodalmi folyóiratok 
is helyet kapnak itt; hogy a zenehallgatást kényelmes körülmények között teszi lehetővé; 
hogy az állomány elrendezése semmiképpen sem a megszokott, szigorú raktári rendet 
követi, hanem tematikusán (esetleg kérdésekhez igazítva), laza csoportosításban mutatja 
be a dokumentumokat; hogy a tér arculata inkább egy kellemes klubra, lakóhelyiségre 
emlékeztet, amelyben jelen vannak ugyan a dokumentumok, de nem dominálnak benne; 
hogy megtalálhatók legyenek a házikertről, a gyereknevelésről, általában a családról 
szóló könyvek a kikapcsolódást nyújtó, de színvonalas -  vagy akár az irodalmi érték 
szempontjából megkérdőjelezhető — olvasmányok, a politikai aktualitásokhoz, tv-műso- 
rokhoz rádióműsorokhoz ajánlott anyagok, barkácsolási útmutatók stb. Az állománynak, 
mint ahogy nincs állandó raktári rendje (feliratok vagy piktogramok segítenek a gyors 
áttekintésben), hasonlóképpen nincs katalógusa sem. Az itt dolgozó könyvtáros fő gondja 
az legyen, hogy mely könyveket tesz ki és von vissza nap mint nap; hogyan csoportosítsa 
őket, hogy leginkább egybevágjon elrendezésük az olvasók szempontjaival; hogyan ösztö
nözze és baráti tanácsaival hogyan segítse a habozót a választásban; hogyan tudja elősegí
teni az emberi kapcsolatok, közösségek kialakulását a könyvtár látogatói között. Felté
telezésünk szerint az általános részlegnek nem külön használói csoportja lesz, hanem a 
könyvtár minden olvasója egyben ezt a részleget is használja, -  ebből következően ezen 
a színtéren alakulhat a könyvtári közvélemény, itt formálódnak és találkoznak kisebb kö
zösségek, itt zajlanak a rendezvények stb.”

* * *

Az a sejtésem, sőt meggyőződésem, hogy a szakrészleges könyvtárnak éppen a fen
tiekben vázolt egységei rejtik a tradicionális könyvtár túlélési esélyeit még az elektronikus 
információs szolgáltatások általánossá válásának korában is azáltal, hogy lehetővé teszik 
a dokumentummal, mint a szellemi tartalom esztétikai, s egyéb megmérhetetlen minő
ségeket is felmutató testi hordozójával való fizikai kontaktust, stimuláló környezetet 
nyújtanak az embernek arra, hogy a közönséggel harmóniában valósítsa meg önmagát.

Nem foglalkozhattam ebben a hozzászólásomban az állománygyarapítás, az állo
mányfeltárás, a munkaerő és -szervezés kérdéseivel. Ezekről csak annyit, hogy kétségte
lenül bonyolultabb feladatokat jelentenek a könyvtáros számára egy differenciáltabb 
szervezetben, mint korábban. De pontosan a várható technikai fejlődés ad reményt arra,
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hogy lehet kielégítő megoldásokat találni, s e megoldások magasabb színvonalú szol
gálatot fognak eredményezni a jelenleginél. A szakrészlegesített, vagy jobban mondva, 
állományát a használói igények szerint tagolt, s az állományrészekhez olvasói tereket és 
könyvtárosi munkahelyeket közvetlenül térbelileg is hozzárendelő könyvtár a szabad- 
polcos könyvtári szolgálat megvalósítása után egy újabb lépést jelenthet az elveszett 
paradicsom felé, az állomány, a használó és a könyvtáros kölcsönhatásban álló egységé
ben megvalósuló könyvtár felé.

A 12 ÉVES JASON HARDMANN KÖNYVTÁRAT ALAPÍTOTT. Három évvel ezelőtt, 
amikor Jason Hardmann szüleivel a kaliforniai flottabázisról Elsinoreba (Utah állam) köl
tözött, elhatározta, hogy közművelődési könyvtárat létesít. Nehéznek találta a monroe-i 
kiskönyvtárból — amely 6 mérföldnyire volt otthonától — a könyvek biciklin való szállí
tását. „Nem csak nekem van szükségem könyvtárra — mondta Jason — másoknak is 
szüksége van információkra, szórakoztató olvasmányokra és az iskolai feladatok meg
oldásához könyvekre.” Jason addig zaklatta a helyi hatóságokat, amíg a polgármester 
rendelkezésére bocsájtotta az öreg iskolaépület alagsorát, azzal a kikötéssel, hogy továb
bi kérései nem lesznek. Szülei és barátai segítségével kitakarította a helyiséget és a város 
lakóitól könyveket kért. Végül 1980 novemberében megnyitotta a könyvtárat. Jelenleg 
heti átlagban 20 különböző korú lakos keresi fel a könyvtárat kedd és csütörtök délu
tánonként. A 6000 kötetnyi állományt Jason és 10 éves barátja kezelik. „Könyveimet 
tárgy szerint rendeztem el; vannak gyermekkönyveim, pedagógiai, történelmi, vallási 
tárgyúak és szépirodalmi művek, meg ’western és referensz anyag is” — mondta a fiú a 
kongresszusi csoport előtt. Pénzt szeretne felvenni fűtésre, bútorra, cédulakatalógusra és 
más dolgokra, amelyekre szüksége van a könyvtárnak.

American Libraries, 1982. szeptember, 494.p.

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



161

SZAKKÖNYVTÁR-E A SZAKRÉSZLEG?

KISS JENŐ

Horváth Tibor sarkított kérdései — szándékának megfelelően -  valóban vitára 
ingerelnek. Elsősorban is az az általa felállított hipotézis, hogy a könyvtári rendszer fej
lesztése egyfelől, a „szakrészlegesítés” másfelől, egymással ellentétesek, vagy legalábbis 
a könyvtárfejlesztés két eltérő útját jelentik. Ez a hipotézis épp úgy elfogadhatatlan, 
mint ennek az ellenkezője, amelyet Mándy Gábor sugallt: nevezetesen, hogy a szakrész
legesítés a könyvtári rendszer, illetve a közművelődési könyvtárak fejlesztésének egyetlen 
útja.1

A szakrészlegekről általában.. .

A szakmai közvélemény (és benne Horváth Tibor) helyesen tekinti a közművelődési 
könyvtárak — elsősorban a nagy közművelődési könyvtárak — továbbfejlesztésének ezt a 
megoldást. Tegyük hozzá: valóban továbbfejlesztésük egyik lehetséges módja. De milyen 
más lehetőségek vannak? Hamarjában — és hogy a szakrészlegektől gyökeresen eltérőt 
mondjak -  az NSZK-ban kidolgozott és néhány helyen (Pl. Paderborn, Münster) megvaló
sított „három részre tagolt” közművelődési könyvtárra utalok, amelyet apostolai a köz- 
művelődési könyvtárügyben a második forradalomnak tekintenek (az első ugyanis a sza
badpolc volt.)2 Hogy hazai gyakorlatunk más megoldást eddig nem nagyon produkált 
az legfeljebb gondolkodásunk restségét mutatja, de nem teszi feleslegessé az újabb megol
dások keresését. És miért ne lehetne ez a szakrészlegesítés?

Igaz, ezt Horváth Tibor sem állítja, de más megokolást kíván. Könyvtári gyakorla
tunk -  erre majd még utalok -  elég okot szolgáltat, de elméletileg sem tudom belátni, 
miért jelenti a szakrészleg szükségképpen azt, hogy a közművelődési könyvtár önmagában 
akarja megoldani szakmai*tájékoztatási feladatait. Ellenkezőleg: a szakrészleget kapcsoló
dási pontnak, az információk közvetítőjének fogom fel, a közművelődési könyvtári olvasó 
és a széles körű, naprakész, információt nyújtó korszerűen szervezett könyvtári rendszer 
között. De — és ebben egyetértünk Horváth Tiborral —  sajnos egyforma messze vagyunk 
a korszerűen szervezett könyvtári rendszertől és ebben a szükséges feltételekkel rendel
kező szakrészleges közművelődési könyvtáraktól. Indokolatlan tehát az aggodalom, hogy 
az egyikben (szakrészlegek) történő esetleges előrehaladásunk, jóvátehetetlen akadályt 
okoz majd a másik (egységes könyvtári rendszer) funkcionálásában.
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Annál is inkább mert az előttünk járó országok gyakorlata azt bizonyítja, hogy a 
szakrészleges közművelődési könyvtár jól tud illeszkedni, sőt igényli a korszerű könyvtári 
rendszert „kábelekkel, terminálokkal, vizuális megjelenítőkkel”. A szakrészleges rendsze
rű nagyvárosi közművelődési könyvtárak olyan „klasszikus” példái, mint például a 
glasgow-i vagy a birminghami Public Library szakrészlegeikben teremtettek szoros kapcso
latot a megfelelő regionális és országos, sőt nemzetközi tájékoztatási rendszerekkel. Pedig 
náluk : is előbb volt szakrészleg mint az említett rendszerek létrejöttek. És nem is azért 
mert ezek az adott települések egyetlen könyvtárai, hiszen pl. a birminghami egyetemi 
könyvtár (amely mellesleg szintén „szakrészlegesen” működik) szintén kapcsolatban áll 
ugyanazokkal a rendszerekkel. Úgy vélen^a közművelődési könyvtári szakrészlegesítés 
nem autonom könyvtárakkal akar megfelelni a kor és a jövő kihívásainak (propagálói
nak sem ez volt a szándéka), ellenkezőleg  ̂képes rugalmasan illeszkedni bármilyen kor
szerű rendszerbe. Az az ellenérv pedig, hogy szervezeti megoldásokkal operál, holott 
feladatrendszerből kellene kiindulnia; csak akkor állná meg a helyét, ha a könyvtári rend
szer maga is nem szervezeti megoldás lenne.

A másik ellenérv, amelyet Horváth Tibor meglehetősen élesre köszörül — jól
lehet elismeri, hogy a szakmai információk ügye nem elsősorban a közművelődési könyv
tárak feladata -  hogy a szakrészlegek nem segítik, sőt bizonyos értelemben akadályozzák 
szakmai, tudományos igények kielégítését. Nem is akarják — mondom én — és attól 
függ kiét és hol, teszem hozzá.

Nyilvánvaló, hogy a szakrészleg nem szakkönyvtári szolgáltatást nyújt, hanem a 
közművelődési igényen belül jelentkező, szakmai érdeklődésből származó igényt elégít 
ki. A szakirodalmi igénynek ugyanis több szintje van, a barkácskönyvet kereső átlag
olvasótól a kutatásait megalapozó akadémikusig, ezen belül rengeteg átmenettel. Talán 
éppen az „általános olvasó” és kezdő egyetemista szintje — amelyet, MK. Rovesltadt-ra 
hivatkozva, Horváth Tibor pejorativen említ — jelöli a közművelődési könyvtárak szak
részlegeiben megcélozható szintet. Hogy túl alacsonyra ne tegyük a lécet hozzátehetjük a 
gyakorlati szakemberek jelentős részét, a „kultúraközvetítők” (újságírók, pedagógusok, 
ismeretterjesztéssel foglalkozók, stb.) széles rétegét és az amatőr kutatók népes táborát. 
Mindezek növekvő szakirodalmi igényéről ékesen szólnak az ,ismeretközlő” irodalom 
növekvő használati arányai.

Meg attól is függ, hol van a könyvtár? Hiszen például városaink legtöbbjében — még 
a megyeszékhelyeken is -  a közművelődési könyvtár „a könyvtár” ezért nyilván annak 
kell vállalnia a majdan megvalósuló egységes tájékoztatási rendszer közvetítő állomásának 
szerepét. Ennek megfelelően persze még magasabbra kell állítania a mércét. E feladatának 
éppen akkor tud megfelelni, ha a szakkönyvtári szolgáltatásokat közvetíti és nem fel
tétlenül maga állítja elő. Erre a szerepre talán éppen azáltal lesz a legalkalmasabb, mert 
felkészült rá szakrészlegei létrehozásával és így rászoktatta a helyi érdeklődőket, hogy 
ilyen igényeikkel is fordulhatnak „a könyvtár ”-hoz.

Messzemenően egyet lehet érteni Horváth Tiborral abban, hogy a szakrészlegesítés 
ne legyen a soron következő dogma. Annál is inkább mert van ilyen veszély. Mándy Gábor 
már idézett fejlesztési elképzeléseinek3 (hadd mondjam el itt a vele kapcsolatos aggályai
mat, ha az azzal foglalkozó szakértői értekezleten önhibámon kívül nem tehettem) kidol
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gozása során a kelleténél jobban odafigyelt Horváth Tibornak a „könyvtári rendszer 
kontra szakrészleg” megjegyzéseire. Abbeli igyekezetében, nehogy „rendszer” ellenes 
legyen, átesett a ló másik oldalára: könyvtárügyünk minden ügy ét-baját a szakrészlegek 
révén véli megoldhatónak. Logikai bukfenccel szakrészleges szolgáltatásnak (már a címe 
is félrevezető!) tekinti a könyvtári rendszer szinte minden funkcióját. („. . . a könyvtári 
rendszer egésze teljesíti a szakrészleg funkcióját”.) A szakrészleges rendszer itt már а В 
és C típusú könyvtárakban is javasolt megoldássá válik és — attól tartok — Horváth Tibor 
félelme, — nem az egyes könyvtárak, hanem a közművelődési könyvtári hálózat, autonom 
törekvéseitől — indokoltnak tűnik. Hiszen Mándy Gábor „országos szakrészleges szol
gáltatásokat” tervez, akár önállóan is, ha a szakkönyvtári kooperációs körök nem való
sítanák azokat meg. Valóban szükséges lenne mindaz}(központi ajánlójegyzékek, előre
gyártott referensz kérdésekre kidolgozott válaszok, bibliográfiai koordináció, lelőhely
kutatás, adatszolgáltatás, stb.) amit javasol, de nem azért, hogy szakrészleges rendszer 
legyen. Mindezeknek az országos rendszer szolgáltatásaiként kell létrejönniök, és — szak
részleggel vagy anélkül — a közművelődési könyvtárak is használói és közvetítői lehetné
nek ezeknek a szolgáltatásoknak. Én ugyanis azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nagy 
közművelődési könyvtáraink mindegyike nem lesz szakrészleges, a kisebbekről nem is 
beszélve. Mándy Gábor eddig is sokat tett a hazai szakrészlegekért. Tanulmányával akkor 
segítette volna jobban ennek a feladatnak a megoldását, ha a nagy közművelődési könyv
tárakra vonatkozóan dolgozza ki fejlesztési elképzeléseit és elsősorban a könyvtári rend
szerhez való kapcsolódásokra fordítja a fő figyelmet.

De mindezek teoretikus kérdések. Úgy vélem az elméleti megfontolások tisztázása 
nagyon fontos és előre elvégzendő feladat, de a szakrészleg elsősorban gyakorlati tenni
valóink (áttekinthetően kell elhelyezni a szabadpolcokon a megnövekedett állományt, 
válaszolni kell az olvasók által feltett kérdésekre, stb.) miatt fontos. Praktikus a szak
részleg kérdése azért is, mert kialakításakor számtalan egyéb gyakorlati adottságot (a te
lepülés nagysága, könyvtári ellátása, a könyvtárak működési feltételei, stb.) kell tekintet
be venni. Ennek során sok-sok kompromisszumot kötünk, az általános elveket a helyi 
adottságokhoz alkalmazzuk, ezért a gyakorlatban a szakrészleges közművelődési könyv
tárnak különféle megoldásai jönnek létre.

. . .  és Budapesten különösen

Sajátosan valósulnak meg a szakrészlegek Budapesten is, a Szabó Ervin Könyvtár 
hálózatában. A kérdés körüli vitához, hadd járuljak hozzá a mi problémáink, alakuló 
megoldásaink ismertetésével.

Ha Mándy Gábor kategóriáit elfogadjuk, a FSZEK-ben évtizedek óta működik szak
részleg, a Budapest-Gyüjtemény. A második — a Zenei Gyűjtemény — 1954-ben jött létre 
és az 1982-es bővítéssel teljeskörű szakrészlegként működik. Mindkettőre jellemző, hogy 
a klasszikus közművelődési könyvtári szakrészleg feladatain túlmenően, szakkönyvtári 
feladatokat is ellát. Elég ha a Budapest-Gyüjtemény feltárási rendszerére, kiadványaira
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utalunk, amelyekkel nemcsak mint igényközvetítő lép be az országos könyvtári rendszer
be, hanem a másutt folyó tájékoztatási munkát is segíti. A Zenei Gyűjtemény állományá
val, gazdag katalógus rendszerével, azzal, hogy a Központi Katalógus kliringállomásaként 
működik, terveink szerint a jövőben rendszeresen közreadja a külföldről beszerzett zenei 
könyvek országos gyarapodási jegyzékét és ezen kívül korszerű hangtechnikai berendezé
sekkel is rendelkezik, ugyancsak többet vállal és nyújt mint ami egy közművelődési 
könyvtári szakrészlegtől várható lenne. Az a tény, hogy ezt a második szakrészleget 
nem a központi épületben — de a Központi Könyvtár részeként — hoztuk létre^rámutat a 
budapesti szakrészlegesítés egyik jellegzetességére. A Központi Könyvtár épülete betelt és 
közeli bővítése nem várható, tehát — ha szeretnénk, ha nem — nincs módunk további 
szakrészlegek itteni létesítésére. (Az új központi könyvtár 1978-ban készült tervei egyéb
ként szakrészleges könyvtárról szóltak.) Szakrészlegeinket tehát nem a központi könyv
tárba, hanem a hálózatba „szétszórva” telepítjük.

Mi indokolja Budapesten szakrészleges közművelődési könyvtár(ak) létesítését? 
Az olvasótáborban jelentkező igényről fentebb már szóltunk, legfeljebb azt tehetjük hoz
zá, hogy a nagyobb befogadóképességű és gazdag kézikönyvtárral rendelkező olvasóter
mek létesítése tovább növelte az ismeretközlő és szakirodalom forgalmi arányát. Ugyan
akkor — noha szakmai körökben is az a közfelfogás érvényesül, hogy Budapest az ország 
könyvtárakkal legjobban ellátott területe - > súlyos hiányok vannak a nyilvános 
szakkönyvtári ellátásban. Jelentős tudományterületek (pl. természettudományok, nép
rajz, képzőművészetek) nincsenek „lefedve” nyilvános szakkönyvtárral, vagy ha igen 
(mint pl. a nyelv és irodalomtudomány) a könyvtárak befogadóképessége — különféle 
okokból — korlátozott. Éppen az az olvasói réteg (diákok, egyetemisták, érdeklődő át
lagolvasók, nem kutatási igénnyel jelentkező értelmiségiek) nem juthat megfelelő szak- 
könyvtárhoz, amely közművelődési könyvtári olvasóként már ,megszokta” a könyvtár 
használatát. Természetesen számolnunk kell a még fel nem ébredt, vagy fel nem ébresz
tett igényekkel is. Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy a városi közművelődési könyvtár- 
hálózat — amelynek ez egyébként kötelessége — vállalkozzék ellátásukra. A Szabó Ervin 
Könyvtár szakrészlegei tehát nekik készülnek és nem véletlenül az említendő tudomány- 
szakokban!

A „lehetőség” oldalon két tényezőt említhetünk: az utóbbi 6 -8  évben felépült né
hány olyan kerületi könyvtár, ahol a térbeli és technikai feltételek jobbak a korábbinál, 
1978 óta pedig részleges kötelespéldány-szolgáltatásban részesül a FSZEK. A köteles
példányként kapott könyvek egy részét (pl. művészet, irodalom, néprajz) éppen a szak
részlegek révén tudjuk nemcsak megőrizni, de hasznosítani is. Az is a sajátosságokhoz 
tartozik, hogy — noha a szóbajöhető könyvtárak legtöbbje eléri vagy meghaladja az 
Overington4 által említett 75 000 kötetes határt, amely felett már érdemes a teljes állo
mányt szakrészlegesen felállítani — nem az egyes könyvtárak teljes szakrészlegesítésére 
törekszünk, hanem egy-egy könyvtárban egy tudományterületen hozunk létre az átlagos
nál gazdagabb szakgyűjteményt, és fejlesztünk ki megfelelő szolgáltatásokat. Erre lehető
séget ad az, hogy ezek a könyvtárak mégiscsak egy városon belül vannak, viszonylag jól 
funkcionáló tömegközlekedéssel összekötve, sőt egy egységesen szervezett (központi cím
jegyzék, hálózaton belüli átkölcsönzés, helyi telefonnal való összeköttetés, stb.) hálózat
ban.
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Arra nem törekszünk, hogy minden „szakban” feltétlenül legyen szakrészlegünk, 
de a létező és létrehozandó szakrészlegek profilját és működését összehangoljuk. Termé
szetesen nem autonómiára törekszünk a hálózaton belül, hanem igyekszünk kiépíteni a 
kapcsolatokat a megfelelő országos szaktájékoztatási intézményekkel, igénybe venni és 
közvetíteni azok szolgáltatásait. Talán érzékelhető, hogy ez az elképzelés nem egészen 
az, amelyet Mándy Gábor említ5 tanulmányában (tehát saját lábukon megállni képtelen 
szakkönyvtárak), költségeiket —amely nem kevés—nem önmagukban, vagy Budapesten 
együtt kell számolni, hanem az adott könyvtár összköltségvetésének részeként (duplikált 
beszerzés, szaktájékoztató alkalmazása, a más célra is alkalmas technikai berendezések, 
stb.) és így már gazdaságosabbnak tekinthető működésük.

Eddig Budapesten négy ilyen „kihelyezett” szakrészleg jött létre, vagy — legyünk 
szerényebbek -  van alakulóban. Létrejöttük időrendjében: Kelenföldön biológia (1979), 
a Kertész utcában nyelv- és irodalomtudomány (1982), Angyalföldön néprajz-földrajz 
(1982), Kőbányán képzőművészetek (a könyvtár 1975 óta működik, a szakrészleg most 
van alakulóban). Állományukat a könyveken (az átlagosnál két-háromszor több) és fo
lyóiratokon Jkét-három-ötször annyi periodikum jár a szakrészlegekbe, mint hasonló 
nagyságú átlagos könyvtárainkba) kívül mindenféle dokumentumtípus (hanglemez, szalag, 
dia, videokazetta, metszet, mikrofilm, térkép, mintalap) alkotja, elvileg tehát minden 
olyan dokumentumfajta, amely az adott szakágban szükséges. Ez az elv viszonylag követ
kezetesen érvényesül a Kertész utcai, az angyalföldi és — terveink szerint — a kőbányai 
szakrészlegben, és csak részben a kelenföldiben. A tárolás dokumentumfajtánként tör
ténik, de a kölcsönzési és helybenhasználható anyag együtt van a polcokon. A katalógu
sokban ellenben együtt (fog) szerepelni mindenfajta dokumentum. Speciális feltárásra 
(amely leginkább a témába vágó folyóiratok analitikus feldolgozását jelenti) törekszenek 
és felhasználják a központi könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat is. Mint erre már 
utaltam, általános törekvésük az országos szakintézményekkel való szoros kapcsolat, de 
— legyünk őszinték: a „rendszer” még nem tökéletes — sokszor kelletlenséggel találkoz
nak, leginkább csak a személyes kapcsolatokra építhetnek. Minden szakrészlegben dol
gozik legalább egy könyvtáros, és a témába vágó szakos szakreferens (pl. könyvtár-bioló
gia, könyvtár-földrajz, történelem-földrajz, könyvtár-magyar szakos munkatárs.)

Ezek a szakrészlegek nem egy k̂aptafára húzottak, mindegyik arculatát, jellegét 
meghatározzák helyi sajátosságok is. így pl. a nyelv- és irodalomtudomány nem „igazi” 
szakrészleg, inkább szakolvasóterem, mert -  noha a dokumentumok legszélesebb válasz
tékát gyűjti és a hasonló nagyságrendű átlagos könyvtár könyvmennyiségének három
szorosát nyújtja — prézens jelleggel működik, annak minden előnyével-hátrányával 
(kölcsönzést az utca másik oldalán lévő anyakönyvtár folytat). Esetében leginkább az az 
elv érvényesül, hogy a mindenünnen kizárt középiskolások ellátásában tehermentesíti a 
Központi Könyvtárat. A néprajz-földrajz szakrészleg egyelőre inkább ígéret, mint meg
valósulás. Korszerű elvek alapján szerveződött, de a létrejötte óta eltelt fél évben még 
nem bontakoztathatta ki lehetőségeit. Adottságai jók, kihasználtsága a közlekedés közeli 
javulásával növekedni fog. A tervezett képzőművészeti szakrészleg lehetőségeit javítja, 
hogy ugyanebben a könyvtárban működik a hálózat vizuális műhelye és éppen a képző- 
művészettel kapcsolatban ez sokféle kombinációs lehetőséget ad. Terveink szerint a szak
részleghez kapcsolódni fog egy grafikai kölcsönzést folytató artotéka is.
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Működik a FSZEK hálózatában három, a hatvanas években létesített műszaki rész 
leg is. Ezeket ma nem tekintjük szakrészlegnek, de a későbbiekben tervezzük korszerűsí
tésüket, a mainál jobb hasznosításukat. Úgyszintén nem tekintjük szakrészlegnek a háló
zatban működő -  egyébként nagyon fontos közművelődési szerepet betöltő — 10 fono- 
tékát, vagy inkább zenei részleget sem. Ezek ma már a közművelődési könyvtárak termé
szetes részét alkotják.

E rövid ismertetést létező és tervezett szakrészlegeinkről két okból tartottam fon
tosnak. Részben, hogy pótoljam mulasztásunkat a szakmai közvélemény tájékoztatásá
ban, hiszen ezek a — különböző fejlettségi fokon álló — szakrészlegek is színezik a hazai 
képet. (Szakrészlegeink helyzetének, kihasználtságának, a fejlesztés irányának meghatá
rozására egyébként 1983-ban elemző vizsgálatot tervezünk.) Részben pedig azért mert 
úgy vélem — és itt kanyarodok vissza a cikk első felében írtakhoz — hogy a szakrészlege- 
sítés se nem dogma, se nem puszta elméleti fikció, hanem a mai magyar közművelődési 
könyvtárak gyakorlati kérdéseire adott válaszlehetőség. Ha sajátos adottságainkból indu
lunk ki, feladatrendszerünket vesszük figyelembe, a szakrészleg érvényes válasz lehet 
többféle gyakorlati problémánkra. Működő szakrészlegeink eddigi eredményei legalábbis 
ezt bizonyítják.
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KITEKINTÉS
TAPASZTALATOK SVÉDORSZÁGBÓL 

(a LIBRIS és a BUMS)

KONDORIMRÉNÉ

A tanulmányút célja a LIBRIS (a tudományos könyvtárak együttműködésén alapuló gépesített 
feldolgozási rendszer és a BUMS (a közművelődési könyvtárak gépesített rendszere) tanulmányozá
sa volt. Az egyes intézményekben tapasztaltakról a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban található 
útijelentés számol be. (a szerk.)

LIBRIS

A Libris rendszer a svéd tudományos könyvtárak együttműködésével megvalósí
totta az egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás elvét. A nem svéd dokumentumok 
vonatkozásában, az LC és a BNB rekordok felhasználásával az UBC célkitűzésének meg
felelően nemzetközi méretekben.

Jelenlegi formája három fázisban valósult meg. A Libris /. kísérleti időszakban 
1972—1975-ig az eredménnyel aránytalan munka- és költségfordítással — 14 tudományos 
könyvtár 1968-74 között beszerzett külföldi gyarapodásából állították össze és jelentet
ték meg évi 8 füzetben az országos gyarapodási jegyzéket.

1975—1978 között a Libris II. az output választék bővítését tűzte ki célul, de ebben 
a fázisban szünetelt a gyarapodási jegyzék közreadása. (Az 1880-tól folyamatosan meg
jelenő, a tudományos könyvtárak külföldi beszerzéséről tájékoztató gyarapodási jegyzék
nek az 1975—78 közötti lemaradását mind a mai napig nem számolták fel. A hiányt cé
dulakatalógus sem pótolja.) A Libris II. korszakra esik a nemzeti bibliográfia gépesítése. 
1978 augusztusában jelent meg az első gépesített heti füzet.

Az 1980-tól indított jelenlegi Libris III. rendszer 1976-tól tartalmazza a svéd nemze
ti bibliográfiá tételeit és 1972-től 21 tudományos könyvtár külföldi gyarapodását, össze
sen 700000 rekordot tartalmaz. A megosztott feldolgozásban részt vevő 21, intelligens 
terminállal rendelkező könyvtáron kívül teletype-terminálok és „diai up” kapcsolat 
segítségével kisebb könyvtárak: is kapcsolatba léphetnek a központi számítógéppel le
lőhelymegállapítás vagy feldolgozó munkájuk segítése céljából.
Terminál műveletek:

— katalogizálás
— lelőhelymegállapítás
— cédularendelés
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Produktumok:
— Svéd Nemzeti Bibliográfia (heti füzetek Jcumulációk),
— Külföldi Könyvek Gyarapodási Jegyzéke mikrofilmlapon évente háromszor 

(a tervek szerint háromévenként kötet formában),
— katalóguscédulák (a betáplálástól számított három napon belül, hetente kétszeri 

kiszállítás),
— kívánság szerint: egyes könyvtárak katalógusai kívánt adathordozón (mágnes- 

szalagon, mikroformátumban),
— egyes könyvtárak új gyarapodásának jegyzékei.
Mindehhez IBM 370/3033 számítógépet használnak, a központi offline printer a 

katalóguscédulák stb. előállítására IBM 1403-as, ALA/LIBRIS „print train”. 8 állandó 
vonaluk van (4800 bit/s) és 9 „dial-up” bemenet 300 baud. Az alkalmazott terminálok: 
30 „processing units” Nokia Mikka 3/16 és 3/26 (finn gyártmány), 170 „visual display 
units” Nokia VDU L 227 karakterrel, 40 printer Farit 4540 378 karakteres, 40 printer 
Texas Silent 743 RO 96 karakteres.

A hét, Libris rendszerrel együttműködő könyvtárban szerzett tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a közel 10 éves kísérletező korszak után 1981-től a rendszer üzem
szerűen működik. A másodlagos1 és az elsődleges katalogizálás2 aránya 2:1-hez.
A túlzottan hosszúra nyúlt kísérleti korszak okai:

— a megfelelő szabványok hiánya: a „svéd” címleírási szabványról, (amelynek alap
ja a Porosz Instrukció volt) 1975-ben tértek át országosan az ISBD-k és az 
AACR alapján kidolgozott, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő új szabvány
ra. Ugyancsak 1975-ben vezették be a MARC II. formátum svéd változatát;

— kezdetben a számítógéppel való közvetlen kapcsolat hiánya, majd a beviteli 
adathordozók nehézkessége, hiányosságai (a libris I. szakaszban különböző 
típusú lyukszalagos bevitel, majd hiányos karakterű terminálok, csak néhány 
órás közvetlen kapcsolat a számítógéppel, a számítógépbe konvertálás hosszú 
átfutási ideje stb.) ;

— nem utolsósorban hibás döntésnek bizonyult, hogy a komplex könyvtári rend
szernek tervezett első szakaszban a nemzeti bibliográfia gépesítését megelőzve, 
az országos gyarapodási jegyzék gépesítése mellett döntöttek.

1982-ig a vállalkozást kísérletnek tekintették, a kísérletben részt vett könyvtárak 
gépi felszerelésén és a mikrofilmlapon megjelenő gyarapodási jegyzéken kívül> 1979-ig 
a Libris rendszert a SAFAD4 finanszírozta. A rendszert az FBR (Tudományos Könyvtá
rak Tanácsa)5 dolgozta ki és irányította. 1979-ben aFBR-tés ; a SINFDOK-ot (Tudomá
nyos Tájékoztatás és Dokumentáció Nemzeti Tanácsa) megszüntették és az Oktatásügyi 
Minisztérium keretében létrehozták a DFI-t (Tudományos és Műszaki Tájékoztatásért 
felelős Tanács), amelynek működését anyagilag a többi minisztérium biztosítja. A DFI fel
adata a könyvtár- és tájékoztatásügy fejlesztési terveinek kidolgozása, a koordinálás és 
kísérletek finanszírozása. A Libris-t 1982-től nem tekintik kísérletnek. Ott tartózkodásom 
idején folytak a tárgyalások a rendszer további működtetésének pénzügyi feltételeiről. 
A Libris III. költségei elérték az évi 5 miihó SK-t, a rendszer harmadik változata összesen 
20 millió SK-t emésztett fel6 . A jövőben előreláthatólag az eddigi ingyenes szolgáltatáso
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kon kívül a működtetés, szervezés, irányítás költségeit a könyvtárakra kell majd hárítani. 
Kérdés, hogy a könyvtárak képesek lesznek-e évi költségvetésükből az igen költséges 
rendszert tovább működtetni.

A rendszerben közreműködő könyvtárak új anyaguk katalogizálását teljes mérték
ben online üzemmódban végzik: az adatbázisban meglévő rekordok kiegészítésével (lelő
hely, leltári- és szakjelzet), vagy az adatbázisban még nem szereplő dokumentumok vonat
kozásában további felhasználásra alkalmas egyszeri feldolgozással. Az együttműködésen 
alapuló feldolgozással egyidejűleg megvalósult a központi cédulaellátás. Az adatbázis 
lelőhely-megállapításra is alkalmas. Megfelelő technikai felszerelés birtokában a kisebb 
tudományos és szakkönyvtárak és a közművelődési hálózat, vagyis a Libris hálózaton 
kívüli könyvtárak is használhatják a rendszert lelőhelymegállapításra7 vagy feldolgozó 
munkájuk egyszerűsítésére.
A rendszert nem tekintik befejezettnek:

-  a rendszerhez további könyvtárak is kapcsolódhatnak;
-  a szolgáltatások és felhasználás további bővítését, a következő lépésben a szak

tájékoztatás irányába való fejlesztést tervezik8 ;
-  a komplex gépesítési tervben a kölcsönzés gépesítése is szerepel.

A legsürgetőbb feladat az első két kísérleti szakaszban felgyűlt restancia felszámolása:
-  a Libris II. szakaszban elmaradt külföldi könyvek gyarapodási jegyzékének pub

likálása;
-  a gépesített nemzeti bibliográfia megindulása óta felgyűlt svéd dokumentumok 

feldolgozása9
A rendszer további működése, a kísérleti időszak alatt felgyűlt restancia felszámo

lása és a rendszer továbbfejlesztése még a gazdag Svédországban is anyagi-pénzügyi kérdés.

A BUMS

A BUMS a közművelődési könyvtárak kölcsönzési és szolgáltatási rendszere. (Len
ding and Media Central System for Public Libraries). A BUMS-ot az 1951-ben alapított 
Biblioteksjánst (Btj -  Könyvtárellátó) működteti. A Btj Kft. tulajdonosa a Svéd Könyv
táros Egyesület és a Közigazgatási Hatóságok Svéd Egyesülete. Az alkalmazottak száma 
325 fő, a BUMS részlegen belül a feldolgozók száma 40 fő. A gépesített rendszer 1978 
óta működik üzemszerűen, a kísérletek a 70-es évek elején kezdődtek. A rendszerben 
részt vevő 25 könyvtár10 retrospektív állományát és kurrens gyarapodását a Btj-ben dol
gozzák fel.

A  feldolgozás folyamata

A Btj a kiadóktól megkapja az imprimatúra példányokat. Ezekről készítik el az elő
zetes leírásokat, az annotációkat és a könyvrendelési lapokat, amelyeknek alapján a
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könyvtárak kiválaszthatják és a központi kötészettől megrendelhetik a szükséges példány
számot. A kötészettől a könyvtárak a gépesített kölcsönzéshez szükséges BUMS vonal
kódos címkével felszerelve kapják meg az igényelt példányokat.

(065 81 98 3072 C 7

Ua B o sch k e  D ot
o u t f o r s k c J d e  1 9 7 6
■44.40 o o  o o  oo

(A kölcsönző címke a bibliográfiai egység és a példányszám azonosítására szolgáló számot 
és annak kódolt formáját tartalmazza. Egy számot négy vonal fejez ki.) A BUMS könyv
tárak a gyarapítás, kölcsönzés, visszaadás, előjegyzés könyvtári műveleteit egy optikai 
leolvasó ceruzával felszerelt terminállal végzik.11 A terminálban regisztrált adatok telefo
non vagy mágnesszalag-kazettán jutnak el a központi számítógép megfelelő file-jaiban.

A nem a Btj-en keresztül beszerzett művekről a beszerző könyvtár bejelentése vagy 
a beküldött címlap-másolat alapján a Btj-ben készítik el az adatbázisba kerülő rekordokat 
és a kölcsönzési címkéket.

Az újonnan bekapcsolódó könyvtárak, az adatbázisban már szereplő címekhez meg
kapják a kölcsönzési címkét. A még nem regisztrált címeket ugyancsak központilag dol
gozzák fel.

Gépi nyilvántartások és az azokra épülő szolgáltatások

A bibliográfiai file kb. 700000 rekordot tartalmaz. Zömében svéd címeket, de a Btj 
évente kb. 1500 külföldi kiadványt is forgalmaz. Az adatbázis természetesen a BUMS 
könyvtárak teljes külföldi állományát is tartalmazza.

Külön file-t képeznek a helyrajzi adatok (példányszám, lelőhely, raktári jelzet).
A bibliográfiai és a helyrajzi file kombinációjából készülnek az állományokra vonat

kozó produktumok: tematikus, nyelvi stb. jegyzékek, gyarapodási jegyzékek, évente 
mikroformátumban az alapkatalógus és évente tíz alkalommal a kiegészítő katalógusok.

A műveleti file a BUMS számokat (kölcsönzési címke) tartalmazza. A műveleti fiié
ba naponta betáplálják a ki- és visszakölcsönzéseket.

A kölcsönzők adatait tartalmazó ffle-lal kombinálva állítják elő a lejárati jegyzéke
ket.

A központi gépi feldolgozás eredménye még a 35 éve folyamatosan megjelenő kül
földi könyvekről készülő gyarapodási jegyzék (negyedévenkénti és éves kumulációval), 
amely kb. 33 közművelődési könyvtár kurrens külföldi gyarapodását tartalmazza.

Szerző, cím, szakjelzet, BUMS szám, keresési adatok alapján az adatbázissal online 
kapcsolat is létesíthető.

A Libris-hez hasonlóan néhány nagyobb könyvtár és a három regionális központ 
a BUMS adatbázist is felhasználja a könyvtárközi kölcsönzés eszközeként.
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A két rendszer kb. egyidőben, egymástól függetlenül kezdte meg a működését. 
A svéd dokumentumok tekintetében az adatbázis 70—80%-a tartalmában megegyezik12, a 
lelőhelyek eltérőek. Mindkét rendszer az új címleírási szabványt és a MARC II formátu
mot alkalmazza. Az egyszeri feldolgozás — többszöri felhasználás elve Svédországban te
hát két rendszerben, párhuzamosan valósul meg. A DFI feladata a két rendszer együtt
működési lehetőségeinek vizsgálata és az együttműködés kialakítása.

A kéthetes tanulmányút nem tette lehetővé a rendszereknek részletekbe menő 
alapos tanulmányozását. De a körültekintően megválasztott 10 intézménybe szervezett 
látogatás, az ott szerzett tapasztalatok is bizonyították a rendszerek működését és hasz
nálatát.

JEGYZETEK

1. Amikor egy feldolgozandó dokumentumról az adatbázisban van már rekord; a dokumentumot 
valamely más könyvtár már feldolgozta, vagy LC és/vagy BNB rekord.

2. Ha egy dokumentumról az adatbázisban még nincs rekord és a dokumentumot a birtokló 
könyvtár dolgozza fel.

3. A jegyzéknek 465 előfizetője van, előfizetési ára 490 SK.
4. Szervezetileg a Pénzügyminisztériumhoz, költségvetésileg az Oktatásügyi Minisztériumhoz tar

tozó, az adminisztráció fejlesztésére létrehozott országos szervezet.
5. 1965-ben a Királyi Könyvtár szervezetében létrehozott Tudományos Könyvtárak Svéd Taná

csa. A Tanács elnöke a Királyi Könyvtár igazgatója volt; a titkárság 3 főből állt.
6. Az összeg 120 millió Ft-nak felel meg. Néhány összehasonlító adat:

1975-ben kutatásra és fejlesztésre 4700 millió SK-t, felsőoktatásra 1578 millió SK-t fordítot
tak; 1977-ben a tudományos könyvtárak 35 millió SK-t költöttek könyvbeszerzésre, a könyv
tárak alkalmazottainak fizetése 100 millió SK-t tett ki;
1979-ben a stockholmi Városi Könyvtárnak, a fiókkönyvtárakkal, a kulturális és szociális szol
gáltatásokkal együtt a költségvetése 73 560 ezer SK volt; 1981/82-ben a göteborgi Egyetemi 
Könyvtárnak, a hálózathoz tartozó négy könyvtárral együtt, az alkalmazottak íizetésén kívül 
a költségvetése 6547 ezer SK volt.

7. A három közművelődési regionális kölcsönző könyvtár egyikében, a stockholmi Városi Könyv
tárban tapasztaltam, hogy a könyvtárközi kéréseket a Libris adatbázisban is keresik.

8. Ennek legfőbb akadálya az egységes szakrendszer hiánya. A legelterjedtebb a „svéd osztályozá
si rendszer”. Számos szakkönyvtár azonban az UDC-t használja.

9. A nemzeti bibliográfiát gondozó Királyi Könyvtárban több helyiségbe bezsúfolva megszámlál
hatatlan azoknak a svéd dokumentumoknak a száma, amelyek 1976 óta nem kerültek feldol
gozásra. Ennek megfelelően a Libris könyvtárakban is külön tárolják a feldolgozatlan svéd 
anyagot. Sokszor fordul elő, hogy mind a retrospektív, mind a kurrens anyagból az adatbázisba 
elsőként nem a nemzeti bibliográfia hiteles rekordja kerül, hanem valamely Libris könyvtár rö
vidített feldolgozása.

10. Az országban 24 megyei könyvtár, 3 regionális könyvtár, 284 helyi könyvtár és a nagyobb 
könyvtárakhoz csatlakozó fiókkönyvtárak működnek. A 25 könyvtáron keresztül sokkal több 
könyvtár kapcsolódik a rendszerhez és a BUMS előnyeiben és szolgáltatásaiban megközelítően 
a teljes közművelődési hálózat részesül.

11. A könyvbe beragasztott kölcsönző címkén végighúzott optikai ceruza „leolvassa” és betáplálja 
a terminálba az azonosító kódot. A művelettől függően csak a könyvbe ragasztott címkén (gya
rapítás) vagy a könyvbe ragasztott címkén és a kölcsönző kártyán szereplő azonos típusú cím
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kén húzzák végig a tollat (kikölcsönzés). A kölcsönző karton felső, cimkével ellátott része a köl
csönzőnél marad, az alsó, a kölcsönző adatait tartalmazó részt a könyvtár beküldi a Btj-be, 
ahol az adatokat betáplálják a kölcsönzési file-ba. A könyvek visszaadásánál csak a könyvbe 
beragasztott címkén kell az optikai leolvasót végighúzni. A kölcsönzött művek kódjainak alap
ján a műveleti file automatikusan törli a kölcsönző kódját is.

12. Svédország évi nyomdai-sokszorosító termése kb. 220 ezer egység. 6000 könyv, 520 időszaki 
kiadvány 140 napilap, 44 hetilap jelenik meg évente.

WEKK—LOCKHEED ONLINE KAPCSOLAT. -  A Veszprémi Vegyipari Egyetem Köz
ponti Könyvtára 1982. október folyamán megkezdte az üzemszerű online szakirodalom
keresést a Lockheed központban hozzáférhető adattárakból. A retrospektív adattárak 
igénybevételéhez szükséges devizakeretet az OMIKK Technoinform biztosította. Az egye
tem terminálját az amerikai központtal a Magyar Posta vonalkapcsolt adathálózatán 
keresztül a Tymnet műhold köti össze. Az ember-gép párbeszéd formájában végbemenő 
információkeresést a WEKK szakembere végzi, akinek ebben kellő gyakorlata van. 
A Lockheed központban lekérdezhető kb. 140 féle adattárból az egyetemi oktatók és 
kutatók részére a könyvtár több évre visszatekintő szakirodalom-jegyzéket állít össze 
kívánságunkra. Az eddigi keresések tapasztalatai még nem elégségesek arra, hogy azok 
alapján értékelhessük az online módszer hatékonyságát. Az már azonban biztos, hogy a 
vonalkapcsolt adathálózat (MEDIX) a telefonnál jobb, zavartalanabb kapcsolatot biztosít. 
Az adatátvitel díját a Magyar Posta percenként 25 forintban határozta meg. Amennyiben 
a külföldi információs központok adattárainak lekérdezésére a jövőben is megmarad a 
lehetőségünk, az online szakirodalomkeresés országos szolgáltatássá válhat és javíthatja 
a kutatás-fejlesztés valamint a termelés információellátását a kémia területén. Az ember
gép párbeszéd oktatása bizonyára helyet kap rövidesen a W E  hallgatóinak tananyagá
ban is.

DÖMÖTÖR LAJOSNÉ 
híradása
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A KÖNYVTÁRI EGYESÜLETEK ÉS A MEGYEI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK SZEREPE A SKANDINÁV KÖNYVTÁRÜGYBEN

EISENBERG, A.: Das Verhältnis zwischen den Bibliotheksverbänden und den 
staatlichen Büchereistellen (IFLA, 1981. 14 p.) c. írása alapján KÁLMÁN 
HAJNALKA ismertetése.

A skandináv könyvtári egyesületek -  szoros együttműködésben az államilag támo
gatott módszertani központokkal meghatározó és döntő szerepet játszanak a könyv
tárügy fejlődésében. A skandináv könyvtári egyesületek közös vonása, hogy egyszerre 
politikai és szakmai jellegűek. Ez a tény elvileg biztosítja, hogy a könyvtárpolitikai dön
tések szakmai szempontból megalapozottak. A politikai csoport azokat a közigazgatás
ban dolgozó politikusokat fogja össze, akik az egyes helységeken belül a könyvtárügyért 
felelnek, a szakmai oldalt a közkönyvtárak munkatársai képviselik. A további szekciók 
vagy bizottságok a könyvtári munka egy-egy speciális területeivel foglalkoznak (mint 
gyermek és ifjúsági könyvtárak, kórházi könyvtárak, audiovizuális anyagok, könyvtár
technikai kérdések, stb.). Norvégiában az említett szekciók a könyvtári egyesület részei, 
míg Dániában az egyes részterületekre külön egyesületek alakultak.

A skandináv könyvtári egyesületek közös célja a „könyvtárügy előmozdítása”. 
Ennek érdekében minden egyesület kiad könyvtári lapokat, de sok szekció ad ki újságot. 
Rendkívül értékes kommunikációs formát jelentenek az egyesületek által rendezett szak
mai ülések, tanácskozások, melyek a kölcsönös tájékoztatást és az egyesületek együttmű
ködését szolgálják. Hatékony együttműködés és kommunikáció valósul meg a közműve
lődési, iskolai és szakkönyvtárak között, például a skandináv szintű, az összes könyvtár- 
típust képviselő tanácskozásokon, amelyeket általában a NORDINFO szervez. Az egyesü
letek kiemelten kezelik a könyvtártechnikai kérdéseket, mint bibliográfiai/katalogizálási 
feladatok, elektronikus adatfeldolgozás bevezetése a könyvtárakban, könyvtári leltár 
készítése és vezetése stb. A könyvtári egyesületek munkáját nagyban segíti, hogy kép
viselve vannak minden fontosabb könyvtári hatóságnál, valamint egy sor általános kultu
rális intézménynél. Ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy a szakkönyvtárak saját 
szervezettel is rendelkeznek, erős szakmai- és szakszervezeti közösségeket tartanak fenn és 
csupán képviseltetik magukat a könyvtári egyesületekben. A skandináv országokban 
tehát létezik ugyan néhány koordinációs pont a szakkönyvtárak, illetve a szak- és közmű
velődési könyvtárak között, az együttműködés azonban nem következetes.

Az államilag támogatott megyei módszertani központok a könyvtári törvények 
életbelépésével egyidejűleg alakultak meg; célkitűzéseik megfelelnek a törvényben fog
laltaknak, mely szerint a könyvtárak célja az oktatás és a felvilágosítás előmozdítása.
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(Az állami felügyelet alá csak a közművelődési és iskolai könyvtárak tartoznak). A mód
szertani központok tanácsadási, törvényelőkészítési és koordinációs feladatokat látnak el. 
Az 1970-es évekig meglehetősen nagyfokú cselekvési szabadsággal rendelkeztek, a gazda
sági válság miatt azonban változott a helyzet. A felügyelet feladata a csökkenő állami tá
mogatás kezelése. A nehezedő gazdasági helyzet következtében az iskolák és közművelő
dés gazdasági bázisát egyre inkább a városok, és a községek biztosítják. Ennek követ
keztében az állam egyre kevésbé állíthat követelményeket a könyvtárakkal szemben. 
Összefoglalva megállapítható, hogy az állami felügyelet szerepe fokozatosan gyengül.

A könyvtárügy további alakulását meghatározza az új információs technológia, a 
gazdasági helyzet, és rendszer. Az új információs technológia, mely nemcsak az elektro
nikus adatfeldolgozást, hanem mindenféle információ elektronikus kommunikációját, 
a nyomtatott médiumokon kívül egyéb eszközök használatát is felöleli, fantasztikus 
eszköze lehet a demokratizálódásnak, feltéve, hogy az információk a társadalom minden 
egyes tagja számára szabadon hozzáférhetők és azok szabadon kicserélhetők. Alapvető 
természetesen az is, hogy ne legyen korlátozott az információk köre. Mindez csak az 
egységes könyvtárügy megteremtésével lehetséges, amelynek szükségessége senki előtt 
nem ismeretlen, a megoldás azonban még várat magára.

A könyvtárak előtt álló feladatok megvalósítása feltételezi, hogy a könyvtári 
egyesületek szabadok és függetlenek legyenek. Amennyiben csupán az állam és a köz
ségek gazdasági és ideológiai politikájának eszközei maradnak, akkor csak a múlt társa
dalmi kérdéseinek megválaszolására alkalmasak. A könyvtáraknak meg kell felelniük a 
helyi, nemzeti és össztársadalmi elvárásoknak, ezért is szükséges az egységes könyvtár
ügy megteremtése, az ismereteknek az új információs technológia segítségével való 
kiszélesítése.

Ex libris a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjteményéből
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KÖNYVTÁRÉPÍTÉS AUSZTRIÁBAN

FRANZ KROLLER

A szerző Bibliotheksbau in Österreich c. kéziratát fordította HEGYKÖZI 
ILONA

Korunkban az élet valamennyi területén állandó strukturális változások mennek 
végbe, s ütemük a tudományos ismeretek bővülése és a technikai fejlődés eredményekép
pen egyre gyorsuk Ezért a kulturális intézmények (templomok, művelődési központok, 
színházak, múzeumok és könyvtárak) építésében is a szokványostól elférő formának kell 
érvényesülnie. Egyre inkább az ember kerül a történés középpontjába, amit a könyvtár
építésnél is fel kell ismerni; figyelembe kell venni bizonyos szociológiai és emberi szem
pontokat és számolni kell a helyszükséglet és a használói igények változásaival.

Az osztrák könyvtárépítés hagyományai messzire nyúlnak vissza. A XVIII. század 
közepéig a könyvtárak legtöbbje kolostori könyvtár volt. E teremkönyvtárak nagyméretű, 
áttekinthető termeiben a könyvek tömege térképző építészeti motívumot jelentett. 
E pompás termek ismert példái megtalálhatók Melk, St. Admont, St. Florian és Krems- 
münster kolostoraiban. Az akkori másik könyvtártípus jellemző példája, Fischer von 
Erlach udvari könyvtára (Bécs, 1723—26), világhírnek örvendett. A XIX. században épült 
a bécsi (1884) és a grazi (1895) Egyetemi Könyvtár, majd az innsbrucki (1924) és a linzi 
(1930) Egyetemi Könyvtár. 1960 és 1970 között jelentős új építkezések és átépítések 
folytak a bécsi és grazi Egyetemi Könyvtárban, valamint a Nemzeti Könyvtárban. A Tudo
mányos és Kutatási Minisztérium 1970-ben alakult meg, azóta kereken 42 000 m2-nyi 
könyvtári területet hoztak létre.

A könyvtárépületek funkciói: egyrészt könyvraktárak, másrészt az olvasók „dolgo
zószobái” , harmadrészt a személyzet munkahelyei. Mindhárom funkciónak meg kell fe
lelniük, hogy a könyvtár munkája rendben folyjék. Mivel a könyvtárépületek élettartamát 
legalább 70—100 évre irányozzák elő, a gondos tervezésnek igen nagy a jelentősége. 
A könyvtárépítést hosszas fontolgatások előzik meg. Legsürgősebben azt kell eldönteni, 
hogy új épületet emelnek-e, vagy kínálkozik-e más lehetőség. Világszerte — különösen 
azonban az olyan; gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező országokban mint 
Ausztria, ahol sok az egyetemi város — az egyéb alternatívák (a meglévő helyiségek 
jobb kihasználása, átépítés vagy hozzáépítés, bizonyos állományrészek, funkciók vagy 
szakolvasótermek máshová telepítése) kerülnek előtérbe. Gyakran nyerhető tér a köny
vespolcok tengelytávolságának csökkentésével. A tömörraktárra való áttérés után ui. 
megkétszereződhet a rakodótér. A múlt század végéről — e század elejéről származó mo
numentális épületek viszonylag nagy lehetőségeket kínálnak a könyvtárbővítésre és át
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építésre. A világítóudvarok, a magas olvasótermek és a tágas lépcsőházak kihasználatla
nok. Egyes régi épületeket, pl. a grazi és az innsbrucki Egyetemi Könyvtárat eleve úgy 
helyezték el, hogy legyen mód a hozzáépítésre, toldásra. Ahol bányaművelés folyik, 
(pl. Salzburgban), nagy mennyiségű könyv tárolható a föld alatt. Egyes helyeken (grazi 
és innsbrucki Egyetemi Könyvtár) lehetőség ínyüt szabadon álló, új épületek emelésére. 
Másutt (pl. Klagenfurtban és Bécsben) újonnan emelt egyetemi épületekben jelöltek 
ki megfelelő helyet a könyvtárnak.

Az új és átalakított épületek, a hozzáépített szárnyak csaknem kivétel nélkül régen 
működő könyvtárak elhelyezésére szolgálnak, mivel ezekre jellemző, hogy elavult az épü
let és a műszaki felszerelése; nem elegendő a tárolóhely; váratlanul megnőtt a használók 
száma; fokozódtak az olvasói igények. Ezen túlmenően a könyvtár kivételezett helyet 
foglalt el az adott közösség életében, különösen a felsőoktatási intézmények esetében.

Ausztriában az új épületek tervezésénél azt az alapelvet tartják szem előtt, hogy 
az építkezést meg kell előznie a könyvtári munkaszervezet kialakításának. Az építészeti 
és a könyvtári struktúra között ugyanis szoros kölcsönhatás áll fenn. A könyvtárak 
számára azért olyan lényegesek az építési problémák, mert gyakran a könyvtári szervezet 
és a könyvtárpolitika alapkérdéseit érintik. A tervezést csak akkor érdemes elkezdeni, 
ha már tudjuk, milyen feladatokat és hogyan akarunk teljesíteni. A tervezési folyamatba 
bevonják mindazon csoportok képviselőit, amelyek az új könyvtár tervezési, szerkesztési 
és üzemeltetési munkálataiban részt vesznek. Ez azt jelenti, hogy az érintett könyvtári 
dolgozók mellett tapasztalt könyvtár építési szakemberek is közreműködnek a terve
zésben.

A Tudományos Kutatási Minisztérium egy 1972-es rendelete előírja, hogy a felső- 
oktatási intézmények könyvtárainak tervezésébe a lehető legkorábban be kell vonni a 
könyvtárépítési szakembereket. 1973 óta e szakembereket a könyvtárügyi reformmal 
foglalkozó munkabizottság építési csoportja delegálja. A csoport napjainkig több, mint 
25 tervet bírált el. A szakértők bevonása viszonylag kedvező eredménnyel járt: a haszná
lók jobb kiszolgálása érdekében törekedtek a szabadpolcos tér növelésére; a tankönyv
gyűjtemények felállítására; műszaki eszközökkel és szervezéssel igyekeztek gyorsítani 
a könyvek felhozatalát a raktárakból; korszerűen alakították ki az olvasói tereket. 
Az újonnan épülő könyvtárakban a munkamenet kevésbé létszámigényes, emellett kevés
bé időigényes lett. Ezt úgy érték el, hogy egyesítik a rokon szakterületek intézeti könyv
tárait; a helyiségeket a funkciók sorrendjében helyezik el (ezáltal csökken az időveszteség, 
és el lehet kerülni bizonyos munkák kettőződését); valamint a kijáratok számát egy ellen
őrző pontra csökkentik. A tervezéskor tekintetbe veszik a jövőbeni fejlesztés igényeit is: 
az átépítésekhez hasonlóan kiszámítják a várható gyarapodás helyigényét és meghatároz
zák az optimális helykihasználást. Törekszenek a nagyobb rugalmasságra is: növelik a 
födém terhelhetőségét, megfelelő berendezést és világítást terveznek, betervezik az 
audiovizuális és könyvtártechnikai berendezéseket is. A tanácsadói tevékenység termé
szetesen kiteljed a berendezés részletkérdéseire is (olvasói helyek, polcok elrendezése, 
világítás, klimatizádó stb.).

A könyvtárépítés fontosságát igazolja, hogy e témában gyakran kerül sor kongresz- 
szusokra és egyéb rendezvényekre. 1969-ben Bécsben „Moderner Bibliotheksbau” (kor
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szerű könyvtárépítés) címmel szimpóziumot tartottak, amelyen prominens francia, nyu
gat-német és magyar szakemberek is részt ve ttek.l 976-ban a grazi Egyetemi Könyvtárban 
tartottak e tárgykörben szemináriumot az osztrák nagykönyvtárak igazgatóinak részvé
telével. 1978 februárjában Bécsben újabb szimpóziumot rendeztek a modem könyvtárépí
tészetről. Ennek során a résztvevő építészek és könyvtárosok felkerestek egy sor nagy 
építkezést Bécs körzetében. Ausztriában a könyvtárépítés a tudományos kutatás tárgya 
is. Osztrák könyvtárosok közreműködtek az NSZK Könyvtáros Egyesülete Építési Bizott
ságának felmérésben, melynek adatait „Materialien zu neueren Bibliotheksbauten” (új 
könyvtárépületek dokumentációja) címmel két kötetben adták közre. Osztrákok állítot
ták össze a „Moderner Bibliotheksbau” (korszerű könyvtárépítés) vándorkiállítást, amely 
nemzetközi érdeklődést keltett és bejárta Európa több országát. Számos külföldi terv el
készítésében működtek közre osztrák szakemberek és versenyeken is sikereket értek el. 
Az IFLA Könyvtárépítési és -berendezési szekciójának elnöki tisztét osztrák szakember 
tölti be. Az osztrák szakértők számos előadást tartottak külföldi rendezvényeken.

1978-ban átfogó helyzetkép készült a bécsi szakkönyvtárak elhelyezéséről. Igen 
alaposan megvizsgálták egy esetleges fővárosi tárolókönyvtár létrehozásának kérdését. 
Már 1910-ben felmerült, hogy a város szélén raktárakat létesítsenek a bécsi Egyetemi 
Könyvtár ritkán használt állománya számára, amely rendszeres gépkocsijáratokkal lett 
volna elérhető az anyaintézményből. Javaslatok születtek egy hírlapkönyvtár felállítására 
is. A 30-as években merült fel egy teljesen új épület gondolata, amelyben — korábbi 
épületeik teljes elhagyása után — a Nemzeti Könyvtár, a bécsi Egyetemi és Műszaki 
Egyetemi Könyvtár adománya kapott volna helyet. Ez a tervezett könúakú épület lett 
volna a német nyelvterület legnagyobb könyvtára, amelynek befogadóképességét 10 
millió kötetre tervezték. A részletesen kidolgozott terv sohasem került kivitelezésre. 
A II. világháború után újabb, konkrét vizsgálódásokra került sor a tárolókönyvtár ügyé
ben. Két alternatíva között lehetett választani. Az egyik egy mélyépítmény az új Hofburg 
várkerti részén, a Ringstrasse és a Fischer von Erlach ősi nemzeti könyvtárához csatlako
zó ún. Bibliothekshof közötti területen. E terület csaknem teljességgel a Burggartenstrasse 
szintje alatt van, a Hofburg jelenlegi teraszait és alapjait az építkezések nem érintenék. 
A kb. 12 m mély könyvraktár létesítése nem károsítaná a várkert parkját sem, az értékes 
faállomány teljes egészében megmaradhatna. A másik alternatíva egy külterületi magas
építmény. A mély-és magasépítmény között az építési költségeket tekintve csak 20%-os 
a különbség a magasépítmény javára. Lényegesen eltérnek azonban a tartós terhek, ugyan
is a magasépítménynél ezek kereken négyszeresek a mélyépítményhez viszonyítva. 
A külterületen emelt magasépítményben több őrre van szükség, saját könyvtári személy
zetre, gépkocsi, másológépek, telexek üzemeltetésére. Végül tetemes költséggel járna az 
Osztrák Nemzeti Könyvtárban az állomány elkülönítése és annak jelzése a katalógusok
ban.

A várkerti mélyépítmény esetében csak a fűtés, szellőztetés, világítás és egy őr 
költségével kell számolni. A könyvek kivonására nem lenne szükség, mivel ez a raktár 
közvetlenül a Nemzeti Könyvtár meglévő raktáraihoz csatlakozna. A nagyraktárat hasz
nálná a Nemzeti Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár és más felsőoktatási könyvtárak, szá
mos hivatal és hatóság könyvtára, valamint a főváros egyéb könyvtárai, összesen mintegy
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26 intézmény. A mélyépítmény köb tartalma elérné a 63 000 m3-t, a magasépítményé 
52 000 m3 lenne. A befogadóképesség részleges tömörraktározás esetén mindkét meg
oldásnál kb. 6 millió kötet. A legtöbb érv a mélyépítmény mellett szól: rövidebb idő alatt 
megvalósítható, jobban használható, szervezete áttekinthető, gyors a diszpozíció jo b b ak  
az azonnali mentés feltételei katasztrófa esetén, az értékes darabok biztonságosabban 
tárolhatók a föld alatt. A mélyraktár előnye még az is, hogy Bécs központjában lenne 
(a Hochschulr ingen), a történeti állománnyal rendelkező nagy levéltárak és könyvtárak 
közelében. További érv e megoldás mellett, hogy hosszú időre biztosítja az Osztrák Nem
zeti Könyvtár gyarapodásának tárolását és közvetlenül lehet használni a Nemzeti Könyv
tár saját és központi katalógusait. A tervezés, az építés és az ellátás nem függ egyéb esz
közöktől. Mélyépítmény esetén nem okoz zavart az üzemeltetésben az sem, ha a szállító 
járművek elromlanák, vagy üzemanyaggondok lépnek fel. A mélyraktár több lépcsőben 
is megvalósítható, hogy se a Nemzeti Könyvtár működése, se a várkert látogatói ne szen
vedjenek lényeges hátrányt.

Az elmúlt évtized legjelentősebb építkezései: a Nemzeti Könyvtár új olvasótermei, 
katalógustermei és nyomtatvány tárának raktárai az új Hofburgban, a bécsi Tudomány - 
egyetem épületeinek átépítése és bővítése, a grazi és innsbrucki Egyetemi Könyvtár át
építése és toldása. Meg kell talán említeni az innsbrucki Tudományegyetem Építészeti Ka
rának új épületét is. Elkészültek a grazi Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának külső 
építési munkálatai. A tízszintes raktár befogadóképessége 370 000 kötet. Az olvasói és 
szolgálati tér, amely öt szintet foglal el, 300 olvasói helyet biztosít, és elegendő helyet ad 
a Műszaki Egyetem szakkönyvtárai központi irányításának is. Elkészült a klagenfurti 
Művelődéstudományi Egyetem Központi Könyvtárának vonzó épülete is, melyben 
100 000 kötet kerül szabadpolcra és további 400 000 kötet számára van hely a raktá
rakban.

A folyamatban levő építkezések közé tartozik a salzburgi Egyetemi Könyvtár bőví
tése, ahol az egykori Benedek-rendi tanintézet udvarán alakítottak ki központi könyv
raktárát, az eddigi raktári traktusban pedig átépítés után a könyvtári olvasószolgálat és az 
adminisztratív részlegek (gyarapítás, központi katalógusok, tájékoztató szolgálat, kölcsön
zés, könyvtárközi kölcsönzés, olvasótermek, szabadpolcos állomány és folyóiratok) 
kapnak helyet. Uj helyre került a salzburgi Mozarteum Zene- és Előadóművészeti Főiskola 
könyvtára is. Tervek készültek a bécsi Tudományegyetem Jogi Karának könyvtára számá
ra, mely a kar egyik új épületében kerül elhelyezésre érdekes, függesztett műszaki meg
oldással. Épül a bécsi Tudományegyetem Zoológiái Intézetének könyvtára. Előrehaladott 
stádiumban van a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtárának és az Orvostudo
mányi Kar könyvtárának tervezése. Itt kell megemlíteni a bécsi Műszaki Egyetemi Könyv
tár új, Karlsplatz-i épületének terveit is. A programban szerepel ezen kívül a bécsi, grazi 
és innsbrucki Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karának 
könyvtára, valamint a linzi Tudományegyetem Központi Könyvtára. Ausztria történeté
ben még nem épült annyi könyvtár, mint az utóbbi években. Az erőfeszítések ellenére 
fontos feladatok állnak még a Tudományos és Kutatási Minisztérium és az építési ható
ságok előtt. Ausztria szakkönyvtárainak állománya kb. 20 miihó kötet. Éves gyarapodá
suk megközelíti a 600 000 kötetet. Az olvasók száma, igényeik és általában a könyvtárak
kal szemben támasztott követelmények évről évre nőnek.
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A tervekből kitűnik, hogy a felelős intézmények felismerték, milyen jelentősen 
összefügg egymással az épületek beosztása és a könyvtári szervezet. A funkcionális építési 
tervezés és a könyvtári üzem átszervezése, megújítása elválaszthatatlan egymástól. Több és 
jobb helyet kaphatnak az olvasók a funkcionális elhelyezés révén, hatékonyabbá válik a 
könyvtári adminisztráció, az állomány < elhelyezése pedig biztonságos és célszerű.

Jóval kevesebb a nagyarányú építkezés Ausztria közművelődési könyvtáraiban. Csu
pán a Haus des Buches, amely a városi könyvtárak igazgatóságának székhelye, és az 
intézmény központi könyvtárának ad otthont, emelkedik ki jelentősen. Az épület alapte
rülete 3 100 m2, gyermekrészleg, felnőttrészleg és zenei részleg van benne.

Az osztrák közművelődési könyvtárak elsődleges feladata egyébként az, hogy el
juttassák a könyvet az olvasókhoz, ezért az építési és berendezési tervek hajlanak a de
centralizációra. A cél olyan könyvtári hálózat kialakítása, amely megfelel az igényeknek, 
s melynek fiókjai kedvet csinálnak az olvasáshoz. Ha az ellátandó terület nincs sűrűn be
építve, az olvasókat mozgókönyvtárak szolgálják ki. Új létesítmények építése esetén szí
vesen választják a ] könyvtár—iskola-zeneiskola—óvoda együttest. A könyvtár helyé
nek kijelölésekor egyébként is előnyösnek tartják, ha az iskola a közelben van.

A decentralizált könyvtárak minimális területe 300 m2. A hasznos alapterület egy- 
harmadát a gyermek és ifjúsági könyvtár kapja. Valamennyi új bécsi könyvtár szabadpol
cos. 1970 óta három új könyvtárépület létesült a bécsi agglomerációban: az egyik egy 
bevásárlóközponttal, a másik egy iskolával és óvodával, a harmadik pedig egy zeneiskolá
val és helyismereti múzeummal együtt, illetve egymáshoz kapcsolódva. Még két könyvtár 
terve készült el: egy önállóé és egy olyané, amely iskolához és óvodához kapcsolódó. 
Befejezés előtt áll egy fiókkönyvtár építése is. A fővárosi közművelődési könyvtárak hiva
talos építési terve elhelyezési és közlekedési szempontból kedvező helyeken hat, egyen
ként kb. 50 ezer kötetes főkönyvtár létesítését irányozza elő.

Az utóbbi években épült/épülő osztrák könyvtárak

Hasznos Tároló Olvasói
terület kapacitás helyek
(m2) (kötet) száma

Osztrák Nemzeti Könyvtár 1 160 70 000
(padlásraktárak építése) 
(könyvraktár) 4 000 11 000 000 200

Központi Fizikai Szakkönyvtár, 
Bécs 530 88
(könyvraktár) 280 100 000

Tudományegyetem, Bées a Katolikus Teológiai Kar 
könyvtára (régi épület átalakítása) 532 89 600 143

Közgazdaságtudományi Egyetem, Bécs, Egyetemi 
Könyvtár (bővítés) 1 025 120 000 66
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Műszaki Egyetem, Graz, Egyetemi Könyvtár 
(új épület) 4 200 70 000 181

Tudományegyetem, Innsbruck, Orvostudo
mányi- biológiai Szakkönyvtár (régi épület át
alakítása) 530 47 000 30

Zene- és Előadóművészeti Főiskola, Graz 250 100 000 
hanglemez 

20 000 
kötet

40

Tudományegyetem, Salzburg, a Katolikus 
Teológiai Kar Könyvtára (átépítés) 254 27 000 15

Mozarteum Zene- és Előadóművészeti Főiskola, 
Salzburg (átépítés) 1 200 215 000 62

Tudományegyetem, Klagenfurt (új épület) 5 100 474 000 282

Tudományegyetem, Bées a Jogtudományi Kar 
Könyvtára (új épület) 5 460 246 000 882

Tudományegyetem, Bécs az Orvostudományi 
Kar könyvtára (a bécsi Városi Kórház új épületében) 5 000 280 000 300

Az Althanplaz-i Biológiai Központ Könyvtára 
(új épület) 1 030 95 000 

(ebből 
25 000 
szabad
polcon)

Műszaki Egyetem, Bées, a Matematikai Intézetek 
Könyvtára (új épület üres telken) 400 30 000 30

Műszaki Egyetem, Bées a Fizikai Intézetek Könyvtára 
(új épület üres telken) 70 30 000 30

Közgazdaságtudományi Egyetem, Bécs (új épület) 8 050 500 000 
(ebből 

144 000 
szabad
polcon)

Tudományegyetem, Salzburg (bővítés) 6 016 800 000 160

Tudományegyetem, Linz (új épület) 5 000 560 000 270

Műszaki Egyetem, Bécs (új épület) 8 650 720 000 250

Tudományegyetem, Salzburg, a Természettudományi 
Kar Könyvtára 1 820 180 000 160
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EGY EGYETEMI KÖNYVTÁR KÖLTÖZÉSI TAPASZTALATAI

MÄLZER, G.: Die Bibliothek zieht um; Ein Bericht über die Erfahrungen 
der Universitätsbibliothek Würzburg {ABI-Technik, 1982.4 . sz.) és Eine neue 
Bibliothek für eine alte Universität; Der Neubau der Universitätsbibliothek 
Würzbuxg CZ eitschrift fü r  B ib lio theksw esen  u n d  B ibliographie  1982. 5.sz.) 
c. cikkei alapján tömörítette KOVÁCS LÁSZLŐNÉ

A würzburgi egyetem könyvtárának új épülete 1981. július 15-én készült el a város 
szélén, az egyetemtől 4 km-re. Az új épület birtokbavételét 1981 elején kezdték el, előbb 
a könyvek, majd a nyilvántartások (Verwaltung) átköltöztetésével. A munka az év végére 
fejeződött be, lehetővé téve 1982-re, az egyetem fennállásának 400 éves évfordulójára 
az üanepélyes megnyitást.

A könyvek költöztetése

Mintegy 1 millió kötetet kellett átszállítani, amelyből 66 ezer kötet volt a kézi- 
könyvtári anyag. A raktári állomány korábban több külső épületben nyert elhelyezést, így 
a költözéssel együtt egységes gyűjteménnyé is kellett szervezni. Szigorúan ügyelni kellett 
a könyvek sorrendjének betartására szállításnál és az új helyen is, hogy a kölcsönzés ideje 
alatt is minden könyv hozzáférhető legyen a használó számára, (kivéve az éppen átszállí
tás alatt levőket). A dolgot nehezítette még az a tény is, hogy az egyetem területén meg
kezdték a második világháborúban súlyosan sérült egyetemi templom renoválását, és az 
ezzel kapcsolatos felvonulás nehezítette a közlekedési eszközök útját a könyvtárhoz. 
Az új épületben a költözéssel egyidőben még folytak az építési munkák, csak azokba 
az épületrészekbe lehetett fokozatosan bevonulni, ahonnan a szakipari munkások már le
vonultak és így nem veszélyeztették az állományt.

A szállításhoz 85 speciális könyvszállító kocsit gyártatott a könyvtár, amelyek belső 
szélessége 100 cm volt, és lehetővé tette egyszerre 6 könyvespolc anyagának elhelyezését 
is. A kocsikból egyszerre 30 darab fért el a bútorszállító autóban. A könyvszállító kocsik
kal a régi épület állványaitól egészen az új állványokig biztosították az anyagmozgatást. 
A költözés lebonyolítása után a kocsikat megtartották a napi munkához, helyettesítve 
velük minden egyéb könyvszállító eszközt.

A szállítás bonyolításáért a könyvtár egyik vezető beosztású munkatársa volt fele
lős, közösen a szállítóvállalat egyik vezetőjével. A könyvek elviteléhez és az új épületben
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történő felállításához szükséges szakszemélyzetet a tapasztalt raktári alkalmazottak és a 
mellettük dolgozó szállító-vállalati munkások képezték, akik hamar elsajátították a raktári 
ismereteket. A költöztetés bizonyos szakaszában, főleg pedig a nyilvántartások költözte
tésekor a napi szállítási mennyiség olyan nagy volt, hogy további közép- és felsőszintű 
munkatársakat kellett a szervezési munkába bevonni. A könyvek szállításánál a pon
tosságot, a sorrend betartását előnyben részesítették a gyorsasággal szemben.

Nem volt közömbös az állomány átszállításának sorrendje sem. Előzetesen kidol
gozott pontos terv alapján előbb a kevésbé használt irodalmat vitték át, hogy a haszná
latkor a hozzáférési idő ne növekedjék. Az új épületben levő anyagból a naponta közle
kedő bútorszállító kocsival küldték vissza a kért könyveket a régi épületbe. A használók 
csak hetekkel később, a költözés utolsó szakaszában érezték meg a kiszolgálási idő meg
hosszabbodását. A szállítást végző szakemberek, az egyetemi és a könyvtári alkalmazottak 
összehangolt jó munkájának volt köszönhető, hogy az olvasók kiszolgálása gyakorlatilag 
majdnem mindvégig lehetővé vált.

A nyilvántartások költöztetése

Három hetet vett igénybe a nyilvántartások, katalógusok költöztetése. Ezekkel 
együtt szállították át a 66 ezer kötetes olvasótermi állományt és a tankönyvgyűjteményt. 
Csak ezután került sor a régi, értékes könyvek átvitelére, ami kb. 200 ezer kötet. A külön 
gonddal, egyenként hullámpapírba és kartondobozokba csomagolt kéziratokat és ősnyom
tatványokat rendőri felügyelet mellett szállították új helyükre. A nyilvántartásokat két 
részletben költöztették. A „kis zárás” idején (hét nap) a leggyakrabban használt felszere
lések, katalógusok még a régi épületben hozzáférhetők maradtak, ekkor költöztették a 
szolgálati katalógust, a bibliográfiai apparátust, a kéziratolvasótermi és a helyismereti 
olvasótermi anyagot, valamint az intézeti központi katalógust. A „nagy zárás” (15 nap) 
ideje valóban teljes leállást jelentett a szolgáltatásokban, ekkor szállítottak át minden 
egyéb berendezést. Ezt megelőzően azonban még egy gyorsszolgálatot tartottak, aminek 
keretében 436 kérést teljesítettek.

A hivatal költöztetésében minden alkalmazott közreműködött, ez idő alatt a dol
gozók a szabadságukat sem vették ki. Hat munkacsoportot alkotva rendezték be a kataló
gusokat, a központi olvasótermet, a bibliográfiai olvasótermet, a kölcsönző- és könyvtári 
kölcsönző állomást, a tankönyvgyűjteményt, valamint a kéziratolvasótermet és az Unter- 
fränkische Bibliographie használói teret. Mintegy 100 könyvtáros munkahelyét is át 
kellett költöztetni.

Az új épületben 317 000 kötetet állítottak fel tárgyi csoportosításban a szabad
polcokra. Az addig raktárban őrzött folyóiratokból 120 000 kötet került szabadpolcra, 
amit a folyóiratolvasóban lévő állománnyal kellett összevonni. A katalógustermet ren
dező csoport 2,3 millió kartont helyezett át az új szekrényekbe.
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A munkacsoportok vezetői minden részletet gondosan megbeszéltek előre, ami ki 
is fízetődött, mert minden különösebb zavar nélkül sikerült a költöztetést határidőre le
bonyolítani. A bútorozási tervet is jóelőre elkészítették és részleteiben megtárgyalták. 
Idejében született döntés arról, hogy melyik bútorokat vigyék el a régi épületből az újba, 
ezekre cédulát ragasztottak és a terven feltüntették a helyüket. Többször szemrevételezte 
a szállítóvállalat képviselője a helyiségeket. Néhány speciális szállításra is sor került, a 
trezorok, a vágógép és más nehéz berendezések szállítására, amit ugyanaz a szállítócég 
vállalt. A másolóberendezéseket, nyomdagépeket és a számítógép hardware tartozékait 
a gyártó céggel szereltették le, szállítattak el és állítatták fel az új épületben.

Költöztetési terv

A költöztetési terv, amely már 1979 nyarán elkészült, alaptervből és kiviteli tervből 
állt. Az alapterv elsősorban a pénzügyi feltételeket tartalmazta, amit más egyetemi könyv
tári költözések példáján elindulva próbáltak meghatározni. (A költözködés költségei kb. 
520 000 DM-t tettek ki.) Dönteni kellett a könyvszállítás módjáról és eszközéről, meg 
kellett határozni a mennyiségi, az időtartam és a létszám keretet, a könyvszállítás sorrend
jét. A kiviteli terv a költözéssel kapcsolatos tevékenységek időben történő összehangolását 
tartalmazta. A megvalósítás végül is némileg eltért a tervtől, de szerencsére a „nagy zá
rás”, azaz a könyvtári szolgálat teljes leállása éppen júliusra esett, amikor a legalacsonyabb 
a könyvtárhasználat.

A költözéssel kapcsolatos tevékenységek közül nem elhanyagolható a közönség- 
kapcsolati munka. Idejében értesítették az új címről és a költözés időpontjáról a partner- 
intézményeket, bár a sajtóban lehetett volna többször és részletesebben is tájékoztatást 
nyújtani a könyvtár helyzetéről. Nem mellékes a belső közönségkapcsolati munka sem. 
A már megszokott belvárosi negyedből a könyvtár a város peremére került és ezzel együtt 
az új hely struktúraváltást is jelentett, a zárt rendszerű könyvtárból szabadpolcos könyv
tár lett, mindez lényeges változást jelentett az alkalmazottaknak, amire idejében nyújtott 
részletes tájékoztatással kellett felkészíteni őket.

Az új épület használatba vétele

Még a költözésnél is nehezebbnek tűnt az új épületet megszokni. Problémát jelen
tett az épület állapota, a nagy mérete, a struktúraváltás, valamint a munkaerőhiány (a tel
jes létszámhoz 27% hiányzott). Mint sok új épületnél, itt is probléma volt a fűtéssel és 
a kihasználással. A lapos tető és az építészetileg vonzó V alakú üvegbetét ismételt beázá
sok forrása. Számos belső munka befejezetlen maradt. Az építészek által rendkívül dif
ferenciált belső terek átlagon felüli igényeket támasztottak a világítással szemben, ami a 
használatbavétel során derült csak ki és nem is mindig könnyen korrigálható. Az új épü
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letben mind a használóknak, mind a munkatársaknak meg kellett tanulniuk tájékozódni. 
Szerencsére a nyitás utáni első nyolc hét július közepétől szeptember közepéig tartott, 
amikor az egyetemi könyvtárakban a használat mérsékeltebb.

Milyen hatása volt az épületnek az emberekre nézve? A dolgozók összehasonlít
hatatlanul kellemesebb körülmények és munkafeltételek közé kerültek. Gondot okoz 
ugyanakkor a megnövekedett távolság, a rosszabb közlekedési feltételek, a bevásárlási 
lehetőségek elvesztése és általában a korábban karnyújtásnyira levő, sokszínű belvárostól 
való elszakadás.

A munkafolyamatokra és a munkaszervezetekre nézve előnnyel is, hátránnyal is jár 
az új hely. A nagyobb terek lehetővé teszik az egymást követő munkafolyamatok egy
más mellett történő elhelyezését. Hátrányt jelentenek az épület adottságai, amelyek 
funkcionálisan nehezítik az üzemelést. A hatalmas terek miatt nem lehet a hosszú nyitva- 
tartást, az ügyeletet kevés emberrel biztosítani.

A használók szempontjából feltétlenül pozitívum a dokumentumokhoz való gyor
sabb hozzáférési lehetőség, amit a szabadpolc rendszer eredményez. Sok olyan szolgálatot 
is képes a könyvtár nyújtani, amire az öreg épületben nem volt tér, pl. kiállítások, elő
adások rendezése. A már említett munkaerő szükséglet, illetve a munkaerő hiány miatt 
viszont drasztikusan csökkenteni kellett a nyitvatartási időt (a korábban heti 70 órával 
szemben, kezdetben 41 órára, majd 53 órára, amely a szolgálatot hátrányosan érinti.)

A jövő adja meg a választ arra, hogy az új épülettel kapcsolatosan a jóléti időben 
szőtt nagyvonalú tervekből mit sikerül a csökkenő gazdasági helyzetben megvalósítani.

A könyvtárak költöztetéséről az OPEN c. folyóirat 1982. decemberi számában 
(vol. 14. no. 12. 578-580.p .) 36 tételes bibliográfia jelent meg. A folyóirat 
a KMK szakkönyvtárában hozzáférhető. ( -  a szerk.)

Ex libris a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjteményéből
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c s
SZAKEMBERT0BORZÂS ÉS KIVÁLASZTÁS 

AZ 1980-AS ÉVEKBEN

A Drexel Library Quarterly tematikus számának (17. vol. 1981. 3.no.: Perso
nal recruitment and selection in the 1980 s.) írásai alapján ORBÁN ÉVA szem
léje

A lap teljes számát a könyvtárak személyzeti politikájának szenteli — mondhatnánk, 
ha nem lenne tűi szűk e fogalom jelentéstartalma. A tematikus szám valójában a könyvtár- 
és információügy emberi erőforrásainak tökéletesebb, és — bizonyos vonatkozásokban — 
humánusabb kihasználásáról szól, és az amerikai könyvtári-információs szakemberek 
helyzetét, pályáját, munkájához és az intézményekhez fűződő viszonyát gazdasági-társa
dalmi összefüggésekbe ágyazva vizsgálja. Miért időszerű az ilyen elemzés a nyolcvanas 
évek elején az USA-ban? A legfontosabb indíték a gazdasági recesszió mélypontja felé 
tartó „információs társadalom” kiútkeresése: a gazdasági feltételek romlása különösen 
sújtja azt a látszólag nem produktív réteget, amelybe a könyvtárak és információs köz
pontok is tartoznak. A szolgáltatások az igényekkel lépést tartó javítása csak elsőrangú 
szakemberek „bevetésével” érhető el. Ugyanakkor az intézményhálózat bürokratizmusa, 
a szakma alacsony társadalmi presztízse nem a legkiválóbbakat vonzza. Ezen túl, a többi 
szakmával összevetve, de a könyvtáros társadalmon belül is olyan egyenlőtlenségek érvé
nyesülnek, amelyek több tízezer szakember ambícióját, elkötelezettségét ássák alá. E szo
rító gondok elemzését és megoldását célozzák a tanulmányok.

A könyvtáros-rekrutáció igazából már a képző intézményekbe való felvétellel kez
dődik. A könyvtáros iskolák hagyományosan passzívak voltak mind a pályaorientációban, 
mind a hallgatók kiválasztásában. A bekerülést elsősorban az határozta meg, hogy a 
könyvtáros iskola közel volt a fiatal lakóhelyéhez. Ezután következik az egyes könyvtáros 
egyéniségek hatása, korábbi könyvtári munkatapasztalatok, valamint a könyvtárosok irán
ti kereslet, a bőven kínálkozó állások vonzása. A képző intézmény hatása nem mutatható 
ki. A könyvtáros iskolák nem voltak érdekeltek a toborzásban, és 1930 óta alig változtat
tak felvételi követelményrendszerükön. Napjainkban a képző intézmények kezdeménye
zőbbek, ami összefügg a könyvtáros és információs állások számának és ezzel együtt a 
jelentkezők számának csökkenésével. A hallgatók megnyerésére direkt módszerként új
sághirdetéseket, felhívásokat és tanfolyam ajánlatokat küldenek szét, nyilvános szakmai 
üléseket tartanak, tájékoztatókat és plakátokat függesztenek ki. Az indirekt módszerek 
még jelentősebbek, ezek a képzés tartalmát, jellegét, a képző intézmények és a szakma 
viszonyát is érintik.

A képző intézmények részt vállalnak az elhelyezkedés megkönnyítésében: „munka- 
közvetítői” értesítéseket küldenek a potenciális munkaadónak, elviszik hallgatóikat kon
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ferenciákra, így bevezetik őket a szakmai közéletbe stb. Egy másik indirekt hatás a 
tananyag és a tanterv rugalmas átalakítása. Az alternatív pályaképeknek megfelelően 
új, nem hagyományos kurzusokat indítanak (pl. információs rendszerszervezői, adatbázis 
kezelői). Egyes egyetemeken a tanulmányi program gyökeres átalakítására törekszenek: 
felemelik a képzés idejét, mélyebb alapképzést, több, az egyéni elképzeléseknek meg
felelő specializációt nyújtanak, tisztábban választják szét a szak és nem szak feladatokat 
stb. Ugyanakkor a növekvő képzési idő és költségek ismét kizárnak egy sor tehetséges 
jelöltet. Hogy ezt elkerüljék másoddiplomásoknak, gyakorló könyvtárosoknak hétvégi és 
levelező kurzusokat nyitnak, a vidékieket pedig kihelyezett tagozatokkal próbálják be
vonni.

A hallgatók kiválasztásában korántsem ilyen gondosak. Garoogian néhány olyan 
vizsgálatra hivatkozik, amelyek szerint a korábbi iskolai teljesítmény, a szakmai tapasz
talat, az életkor, az apa foglalkozása nem függenek össze a könyvtáros iskolában elért 
teljesítményekkel, és — különösen tanulmányi vonatkozásban — már csak összevisszasá
guk miatt sem jó mutatók. Véleménye szerint az intellektuális teljesítmények egyoldalú 
hangsúlyozása közben elfeledkezünk a pályán oly fontos szociális készségekről. így 
— mivel az iskolarendszerben a konformisták érvényesülnek jobban — elveszítjük azokat 
az újító, kreatív egyéniségeket, akik életet lehelhetnének a szakmába, és megtörhetnék 
azt a társadalmi téveszmét, hogy a könyvtárosság csak szürkehajú, lompos, fűzőscipős 
vénlányoknak való. A könyvtáros iskolák „önpropagandája” is hozzájárulhatna a pálya 
presztízsének emeléséhez, és ezáltal ahhoz is, hogy más pályákról „elcsábítsuk” a tehet
ségeket. Kérdés, hogy mit tehet a képző intézmény és a szakma a munkaerőpiac szigorú 
korlátái között?

Az egyes szakmák kínálatát és keresletét gazdasági, demográfiai, kulturális és tech
nikai tényezők határozzák meg.

A Munkaerő Statisztikai Hivatal (Bureau of Labour Statistics) 1972-es elemzése 
szerint a munkaerőpiac az elkövetkező években a (1) kisebbségi csoportokkal (nemzeti, 
faji, etnikai, kisebbségek)f(2) hátrányos helyzetűekkel foglalkozó könyvtárosoknak, (3) 
a médiatárosoknak, (4) a gépesítés specialistáinak és (5) a tapasztalt vezetőknek kedvez. 
E csoportok közül az elsőből, a negyedikből (a robbanásszerű technológiai fejlődés miatt) 
és az ötödikből ma is hiány van. A második és a harmadik viszont beépült a könyvtári 
szolgáltatások rendszerébe, az alapvető könyvtárosi készségek körébe, ezért nem nőtt a 
kereslet a várt mértékben.

Nagyon nehéz előrejelzéseket adni a könyvtáros/informátor kereslet és kínálat 
alakulásáról, elsősorban azért, mert hiányzanak az alapvető, globális statisztikai adatok.

Megnehezíti a szakemberellátottság felmérését a munkanélküliségre vonatkozó 
adatok hiányossága is.

Nehéz követni a kezdők elhelyezkedését is, így csak nagyvonalú általánosításokra 
szorítkoznak.

Ha a „kínálat” oldalt vizsgáljuk, amely a jelenleg a pályán működőkből, a végző
sökből, más pályákról érkezőkből, mínusz a nyugalomba vonulókból és pályaelhagyókból 
áll össze, azt látjuk, hogy a végzősök száma 1960 és 1975 között nőtt, azóta évi 15—20 
százalékkal csökkent a kereslet beszűkülése következtében. A keresletet ugyanis két té
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nyező határozza meg: az új álláshelyek száma és az eltávozok pótlásához szükséges 
munkaerő mennyisége. Ezek aránya 1:2 vagy 1:3 az utóbbiak javára, annál is inkább, mert 
1972-ben a könyvtárosok 44 százaléka 45 évnél idősebb volt, tehát hirtelen sokan 
mennek majd nyugdíjba. (Az orvosok és fogorvosok után ez volt a „legöregebb” szakma.)

Érdekesek azok a vizsgálatok is, amelyek a kereslet/kínálat alakulásának minőségi 
jellemzésére törekszenek. Kimutatható összefüggés van a közművelődési könyvtárosi állá
sok száma és a népesség, valamint a helyi, állami költségvetés nagysága között. Az iskolai 
és felsőoktatási könyvtárosok iránti igényt elsősorban a beiskolázottak száma határozza 
meg.

A Drexel University School of Library and Information Science-hez 1980-ban ér
kezett állásajánlatok 48 százalékában számítástechnikai képzettséget kívántak. A felső- 
oktatási könyvtárak 60 százalékában, a szakkönyvtárak 65, a közművelődésiek 17 száza
lékában ragaszkodtak e speciális felkészültséghez.

Hasonló hiány területté vált a gyermekkönyvtárosság, a képzés hangsúlyeltolódása, 
a kedvezőbb feltételeket nyújtó iskolai könyvtárak elszívó hatása, az előrehaladási lehető
ségek hiánya és a nők szakmai mobilitásának növekedése miatt.

A munkaerőpiac alakulásának egy másik fontos tényezője a területi eloszlás. Általá
nos jelenség, hogy a kezdők az iskola körzetében próbálnak meg elhelyezkedni. (Az isko
laválasztást viszont a lakóhely-közelség befolyásolja.) A népesség általános megoszlásának 
és a munkaerővándorlás irányának megfelelően a könyvtárosok is a dél-nyugati ország
részben tömörülnek.

Ezen eredmények dacára határozatlan a könyvtárosi munkaerőpiac alakulása. Nehe
zen lehet kiszámítani a tágabb információs környezet (alternatív pályák) elszívó hatását, 
bizonytalan a gazdasági helyzet, nem működnek jól a rekrutációs és szelekciós csatornák. 
Kétséges, hogy a kereslet és a kínálat pillanatnyi egyensúlya meddig marad fenn.

Térjünk vissza a munkaerőpiacról a könyvtárba! Három tanulmány is foglalkozik 
a szakembertoborzás és — kiválasztás lebonyolításával, adminisztratív, de főként szak
mai — emberi kivitelezésével. Mindhárman megegyeznek abban, hogy a hatékonyság nö
velése a jelen helyzetben leginkább a munkaerő minőségétől függ. Gherman még azt is 
megjegyzi, hogy a költségvetés 50 százaléka személyi jellegű kiadás, így különösen fontos, 
hogy ezt a tetemes összeget ne szóljuk ki az ablakon.

A munkaerő felvételét alapvetően meghatározzák a vonatkozó rendeletek, irány
elvek, amelyek kimondják, hogy a jelentkezők közötti válogatás alapja elsődlegesen az 
adott munkakörnek való megfelelés, ezen túl pedig vigyázni kell arra, hogy a nők, a ki
sebbségek, a rokkantak ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Már az állás meghirdetésében 
is ennek a szempontnak kell érvényesülnie: pontosan ismertetendő a munkakör megneve
zése, szintje, a vele járó feladatok és kötelességek, a szükséges készségek, a bér és juttatá
sok. A pályázat lehet belső, helyi, regionális és országos. A meghirdetést és a jelentkezők 
közötti válogatást minden esetben a betöltendő munkakör elemzése, a szükséges ismere
tek, jártasságok, készségek és személyiségvonások egyértelmű meghatározása előzi meg. 
Különös jelentősége van ennek akkor, ha a felvétel egy bizottság feladata, és ebben egy
séges álláspontot, értékelési feltételrendszert kell kialakítani.
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Milyen előnyök származnak az ilyen testületi döntésekből? Minden munkakör, 
különösen a vezető poziciók, különböző érdekeket érintenek. A jelentkezők elbírálásakor 
hasznos, ha valamennyi érdek — a fenntartóé, a munkatársaké, a használóké — érvényesül. 
A felvételi testületet tehát úgy kell kijelölni, megválasztani, hogy valamennyi csoport 
képviseltethesse magát. Célszerű, ha a vezető, akire majd a végső döntés hárul nem, vagy 
szavazati jog nélkül vesz részt a bizottság munkájában. A bizottság előnye ugyanis, a pár
tatlanság biztosítása mellett, a vezetők tehermentesítése is. További pozitívum az eljárás 
demokratizmusa, és, hogy a jelölttel többen megismerkednek munkába állása előtt, akik 
majd segítik beilleszkedését.

A felvételi bizottság gyengeségei érdekes módon ugyanarról a tőről fakadnak, 
amelyről erősségei. A képviselt érdekek és látószögek sokszínűsége miatt zavarossá válhat
nak az elvárások; az eljárás sok időt és energiát emészthet fel; bizonyos vezetői posztok 
megítélésében fontos szempontok sikkadhatnak el, a bizottság tagjainak kisebb áttekin
tése, tapasztalata miatt. Működni kezdhetnek nemkívánatos csoportdinamikai tényezők, 
a viták elnyúlhatnak addig, míg a jelölt más állást választ stb.

Ha a felvételi testület hivatása csúcsán áh, hallatlanul megnő a helyes választás 
esélye. A bizottság már — a sajátos elvárásokat egyeztetve — pontosabb képet alkothat a 
betöltendő funkcióról. A jelölttel folytatott egyéni vagy csoportos beszélgetéssorozat 
lehetővé teszi a potenciális munkatársak alapos megismerését, és viszont: a jelentkező 
pontosabb képet kap a szervezet működéséről, a neki szánt feladatokról, a munkahelyi 
légkörről. A kölcsönös „ismerkedés” időtartama viszonylag szűk feladatkör esetén is több 
óra, de egy vezető állás betöltéséről való döntéshez — mindkét félnek — több napra van 
szüksége. Ez utóbbi esetben a bizottságnak tisztában kell lennie azzal, hogy az alsó szintű 
vezetőknél elsősorban technikai készségekre, a középszintűeknél az emberekkel való 
helyes bánásmódra, a felső szintűeknél pedig a stratégiai-koncepciós készségekre esik 
a hangsúly.

A személyes tapasztalatok eredményeit minden esetben érdemes megerősíteni a 
korábbi munkahelynél tájékozódva, természetesen a jelölt beleegyezésével és tudtával. 
Eme alapos tájékozódás után tesz a bizottság javaslatot, amit a vezetők, illetve a fenntar
tók hagynak jóvá.

Fontos mozzanat, hogy az egész folyamatot rögzíteni és minden jelentkezőt folya
matosan, pontosan tájékoztatni kell ügyének állásáról.

A könyvtári személyzet alakulásában egy másik, hasonlóan demokratikus tendencia 
is megfigyelhető: az eddig nem szakmainak tekintett feladatkörök („kisegítő személyzet”) 
egyre több elismerést kapnak. Nem véletlen, hiszen — mint említettük — a könyvtárkeze
lők, az adminisztratív munkatársak nagy része fontos, érdemi munkát végez a gépesített 
rendszerekben. A munkaerőmegtakarításnak is egyik lehetősége a „kisegítő” állomány 
belső vagy iskolarendszerű továbbképzése.

Sajnos ez a pozitív változás sem sokat segít azon, hogy a főként nőkből álló könyvtá
ros társadalom a többi, hasonló kvalifikációt igénylő szakma képviselőinél kevésbé elis
mert, erkölcsileg és anyagilag egyaránt; sem azon, hogy a szakmán belül is a nők — statisz
tikailag kimutathatóan — minden ellenkező irányú szabályozás és erőfeszítés ellenére —
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hátrányos helyzetűek. Ez az egyik fő tanulsága a COSWL* felmérésnek, amely egy vélet
lenszerűen kiválasztott minta 739,1971 előtt diplomázott ALA tag adataiból a következő 
megállapításokat, tényeket szűrte le: (1) A vizsgált 195 férfi közül 69 igazgató, 69 közép
szintű vezető, 57 beosztott, 544 nő közül igazgató 76̂  középszintű vezető 1403 beosztott 
329, azaz a férfiak aránytalanul több vezető pozíciót töltenek be mint a nők. (2) A meg
kérdezett férfi igazgatók 69,6 százaléka úgy találta, hogy mind szakmailag, mind földrajzi
lag korlátlan a mobilitása. A nő igazgatóknak csak 47,3 százaléka érezte így. (3) A férfi 
igazgatók 85,5 százaléka, a középszintű vezetők 66,2 százaléka, a beosztottak 56,1 száza
léka házas. A nők megfelelő értékei: 52,6* 47,9,* 45,7 százalék. Nőtlen a férfi igazgatók 
7,2, középszintű vezetők 19,1, beosztottak 35,1 százaléka. Hajadon a nő igazgatók 30,3, 
középszintű vezetők 31,4, beosztottak 34,7 százaléka, vagyis a házasság karriertámogató 
tényező, elsősorban a férfiaknál. (4) A képzés idején a férfi igazgatók 41,5 százaléka, 
a nő igazgatóknak csak 26 százaléka kapott kitüntetést. (A beosztott férfiak 26,9 százalé
ka volt kitüntetett!) Ez mutathatja a két tényező közötti függetlenséget, de utalhat arra 
is, hogy már a képző intézményekben a férfiakat részesítik előnyben. (5) A szakmai élet- 
utat vizsgálva egyértelműen a legkedvezőbb a többszöri, munkakörváltással együttjáró 
munkahelyváltoztatás. A férfi igazgatók 67,7 százaléka érte el így jelenlegi státuszát, a nő 
igazgatóknak csak 45,8 százaléka.

A COSWL felmérést ismertető Heim—Estabrook szerzőpár a könyvtáros pálya fo
nákságaira rávilágító statisztikai elemzésen túl néhány — nemcsak a nők beszorítottságára 
utaló — problémát is felvet. Kétféle szakembert különböztetnek meg: a „kozmopolitát”, 
aki újító, ötletadó, a szakmával és annak ideológiájával azonosuló, társadalmi szerepét 
átlátó, élénk érdeklődéssel és szakmai kapcsolatrendszerrel bíró, „presztízsnövelő” tagja 
a szervezetnek; és az „otthonülőt”, aki az intézményhez, a szakmai tevékenységét alkotó 
specifikus feladatokhoz kötődik, akinek a vállán a napi teendők és a szervezet stabilitása 
nyugszik. E kettősséggel párhuzamosan ütköznek a szakmai elvárások (autonómia, ön
irányítás, innováció) és az előrelépés tényleges feltételei (lojalitás a szervezethez), 
valamint a „vagy vezet vagy dolgozik” kettősség. Egy szakember társadalmi presztizsét 
(azoktól a ritka kivételektől eltekintve, amikor magának a munkának a hasznossága nyil
vánvaló, például az orvosoknál) általában az határozza meg, hogy hány ember és mennyi 
pénz fölött rendelkezik. Sajnos ez a mérce szakmai berkekben is: a bürokratikus rang
létrán való előrehaladás — a karrier -  az értékmérő, és nem a szakmai fejlődés, az egyre 
önállóbb és alkotóbb tevékenység stádiumai. Az egyéni teljesítmények reális értékelésé
nek pedig éppen az adja a fő szempontját, hogy az illető a tőle elvárható szakmai fejlődési 
fokhoz képest mit végzett, de e fejlődési modellek határozzák meg az egyéni szakmai 
programok kidolgozását is. Ezeket kell számbavennie a vezetőnek akkor is, amikor az 
intézmény céljairól, fejlődéséről gondolkodik, ezért egyre sürgetőbb feladat a pálya- 
modellek általános és specifikus (könyvtártípus, munka-jelleg, szervezeti célok szerinti) 
kidolgozása. Amíg csak az előrelépés elismerés az emberi erőforrások pocsékolódnak, a 
szakmai érdeklődés satnyul, és a pályaelhagyók érvei: szorító a bürokrácia, nincsenek 
izgalmas szakmai feladatok, rugalmatlanok a szervezetek, alacsony a jövedelem, -  meg- 
cáfolhatatlanok lesznek.

^American Library Association C om m itte  on the Sta tus o f  Women in Librarianship
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ELÖSZERZEMÉNYEZÉSI NYILVÁNTARTÁSOK BESZERZÉSI, 
KEZELÉSI ÉS TÖRLÉSI SZEMPONTJAI

CAMERON, K. J.—ROBERTS, M.: Desiderata maintenance: purging and its 
politics. A Journal of librarianship (14. vol. 1982. 4. no. 12-13.p.) című 
folyóiratban megjelent cikket ZOLTÁN Imre fordította

A felső szintű oktatási intézmények szerzeményezésében az ún. kifogyott (out 
of print) anyagok száma évek óta növekszik. Ezért is vált szükségessé mind az újabb brit 
és amerikai egyetemi könyvtárakban, mind a fejlődő országok könyvtáraiban e dokumen
tumok felkutatására megfelelő csoportokat létrehozni.

Ebbe a kategóriába sorolhatjuk többek között a ritka könyveket, amelyeket főleg 
a régebbi és nagyobb intézetek tekintenek gyűjtési programjuk szerves részének, de 
ugyanebbe a dokumentumfajtába tartoznak az az ún. „eltűnő” (elusive) könyvek is, 
valamint a kereskedelmi forgalomba nem kerülő értékes publikációk is.

Dezideráta nyilvántartások

A szóban forgó állománygyarapítás lényeges előfeltétele, hogy olyan előszerzemé- 
nyezési nyilvántartás álljon rendelkezésre, amely hűen tükrözi a szükségleteket. Számos 
ilyen deziderata file ismeretes az USA-ban, terjedelmük 150-től 40 ezerig terjed. Felméré
sekből azonban kiderült, hogy a deziderata-file-ok kezelése általában elhanyagolt, a ben
nük levő címek bizonytalanok, nem adnak támpontot az egyes tételek változatlan érvé
nyességéhez; nem törlik rendszeresen az időközben már befutott anyagokat, a bevitel 
előtt nem tisztázzák megnyugtatóan, hogy a kérdéses dokumentumot valóban érdemes-e 
beszerezni.

A nyilvántartások időszakos reviziójának szükségességéhez eddig sem férhetett két
ség, az elmúlt évek során mégsem sikerült ehhez megfelelő mechanizmust kidolgozni, 
ugyanis a korábbi manuális kártyaformátumra felfektetett deziderata listák a megkívánt 
műveletekhez nem voltak elfogadhatóak.

A dundee-i Egyetemi Könyvtár legutóbb kikisérletezett és bevezetett módszere 
jól példázza, hogy miként lehetséges már egy viszonylag csekély mélységű számítógépe
sítés révén is a dezideráta file törlési műveletét megkönnyíteni és egyben hasznos keresési 
eszközhöz hozzájutni.
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A Könyvtár 1960 óta törekszik a felmerült dezideráta igények gyors kielégítésére, 
a file indokolható szinten tartására. Ezért vállalkoztak 1970-ben részleges revízió végre
hajtására. A szűrés azonban akkor csak a változatlan utánnyomások (reprint) és az új 
kiadások (new edition) egybevetésére szorítkozott, de arra már nem volt alkalmas, hogy 
a dezideráta file továbbra is lassan és ellenőrizhetetlenül ne gyarapodjék. A viszonylag 
kis könyvtárban 1980-ban a kifogyott (out-of-print) anyagot tartalmazó lista 2000 tétel
ből állt.

Az évek során felhalmozódott kielégítetlen tételek körüli bizonytalanságot csak 
fokozták olyan körülmények, mint pl.: a kereskedők, amennyiben rövid időn belül kész
letükből nem tudtak szállítani, úgy a könyvtár rendelését törölték; általában az eladók 
határidő nyilvántartási rendszere elégtelen volt, de egyébként is a könyvtártól eltérően 
fogták fel a keresés ésszerű időtartamát. Ilyen és hasonló okok érlelték meg a könyvtár 
elhatározását, hogy meg kell teremteni a dezideráta file kezelésének, rendezésének, szű
résének, a megmaradt igények szabályos időközökben való megismétlésének egyszerű 
és gyors mechanizmusát. A döntés egyértelmű volt: a múlt manuális gyakorlatát a szá
mítástechnika nyújtotta előnyökkel kell felváltani.

Automatizált nyilvántartás

A dezideráta file számítógépes formátumra való áttétele tulajdonképen a hiányzó 
láncszem volt, ugyanis a dundee-i Egyetemi Könyvtárban a szerzeményezésen kívül 
már valamennyi könyvtári tevékenység automatizálva volt.

A gyakorlati megvalósítás során a billentyűzet szabad kapacitását vették igénybe; 
a kártya file-ról az adatokat kötegelve vitték át lemezekre (DEC-10-re); mindvégig a meg
engedhető legnagyobb egyszerűségre törekedtek. Néhány jellemző adat: rekordonként 6 
sor, soronként maximum 75 karakter; a rekordokon csak a lényeges adatok: szerző, 
cím, kiadás, kötetszám, impresszum, sorozat, példányszám; az osztályozási séma 26 ka
tegóriájának megválasztásánál a meglévő dezideráta file tartalmát, az egyetem oktatási és 
kutatási szempontjait, és az ismert antikvár szakkereskedők adatait vették figyelembe; 
a szakterületeket megfelelően csoportosították (pl. a történelemnél), ill. a rokonterüle
teket közös kód alá soroltak (pl. filozófia/vallás). A program minden egyes rekordhoz 
egy folyószámot rendelt hozzá, amelynek révén az egyes tételeket könnyen ki lehetett 
emelni a file-ból anélkül, hogy az eredeti szerző/címre hivatkozni kellett volna. Végül 
is, a könyvtár kívánságra képes volt előállítani: a) betűrendes listákat szerző, cím vagy 
tárgy szerint, és b) folyamatos kártyákat (5 x 3 ) a szakkereskedők közötti szétosztásra.

Törlés

Jogosan elvárható, hogy az automatizálás a szerzeményezés hatékony eszköze 
legyen, de természetesen ilyen szerepet csak akkor tölthet be, ha már az áttérés előtt
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gondoskodunk az idejét múlt file megszűréséről. Mindenekelőtt szakosított listákat kel
lett összeállítani és átvizsgálás céljából a felsőoktatási szakgárda elé terjeszteni. Ezt a 
meghatározó lépést megkönnyítette az a jóviszony, amely a könyvtár és az oktatói gárda 
évek során kiépített együttműködésében nyilvánult meg. A szakosított listákat az egye
tem területén az egyes oktatási tagozatokhoz kijelölt könyvtári együttműködési felelő
sök (Library liaison officer) hálózatán keresztül osztották szét.

Az együttműködési felelősök a szakosított listákat munkatársaik között avval a 
kéréssel körözték, hogy az azokban szereplő tételeket az alábbiak szerint jelöljék meg: 
„A” — feltétlenül megtartandó.
„B” — tagozatunk érdeklődési körén kívül esik.
„C” — törlendő.

A „B” csoport felvételével egyrészt két vagy több tagozat igénye közötti esetleges 
átfedésekről kaphattak képet, másrészt ezáltal elkerülhető volt a teljes dezideráta listák 
valamennyi tagozathoz való szétküldése, felesleges túlterhelés okozása.

Mivel a könyvtárnak az egyetemi igények összességéről kell áttekintéssel bírnia, 
a begyűjtött javaslatok felülbírálása után reá hárul a döntés felelőssége, hogy mi kerüljön 
ki és mi akarni megtartandó a file-ban. Alapelvnek tekintették mégis, hogy a nyilván
tartásból törölni csak gondos mérlegelés után szabad, s ezen az alapon mentettek meg 
tételeket pl. nyilvánvaló belső értékük, vagy hézagpótló szerepük  ̂esetleg interdiszcip
lináris voltuk miatt.

A rendteremtési eljárás említett szakaszában az egyes szakok törlési aránya a sze
rény 1,4% és 88,9% között mozgott, átlagban 28,2% volt. A törlésre javasolt arányok 
újra bizonyították a humaniórák változatlan érvényességét, időszerűségét, és ugyan
akkor az egyéb tudományoknak, a „tegnap technológiájának” viszonylagos redundanciá
ját, gyors kopását.

A file kb. egynegyedének kiszűrése kielégítőnek mondható. A felesleges ballaszttól 
már az első menetben megszabadított file meglehetősen hűen tükrözte az egyetem 1980- 
as követelményeit.

A számítógépesítés révén most már kielégíthetők voltak olyan kívánságok, hogy a 
tagozatok a saját szakterületükre vonatkozó s törlés alá vont file kivonatokat kézhez 
kaphassák.

Másodfokú revízió

A kurrens és várható szükségletek relevanciája szempontjából megejtett átvizsgálás 
után is szükségesnek ítéltek egy további, másodfokú revízió el végzését ; mielőtt a meg
maradt tételek felkutatásához kezdenének. Ez abból állt, hogy a még kielégítetlen téte
leket a saját könyvtári katalógusukkal, valamint az utánnyomások (reprint) és kapható 
könyvek (books-in-print) jegyzékével hasonlították össze.

Kiderült, hogy a keresett dokumentumokból 130 a könyvtár állományában is meg
található. Úgy találták, hogy az ilyen hibalehetőségek fő forrása az idő- és létszámhiány- 
nyal küzdő könyvtár dezideráta nyilvántartásának manuális kezelése.
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Az utánnyomások és kapható könyvek jegyzékével történt egybevetés révén további 
145 kártyát lehetett megszüntetni.

Kiegészítették és befejezték a másodfokú revíziót további 60 cím kiemelésével, 
amelyeknél elsősorban az ésszerű takarékosságra voltak tekintettel. A lehetőségek szerint 
ezeknek a tételeknek elbírálásakor előzőleg az eredeti igényt támasztó tudóssal konzul
táltak^ általában egyetértettek a törlésben az érték és ár lényeges különbsége ismere
tében.

Végül is, a vázolt többlépcsős átvizsgálás eredményeként az eredeti file-t mintegy 
a felére sikerült leapasztani.

Hangsúlyozottan időszerű a gazdasági visszaesés jelenlegi szakaszában a dezideráta 
nyilvántartások rendszeres megszűrése, amikor a dokumentumok egyre drágulnak s a be
szerzésükre fordítható összegek szűkülnek, amikor napirenden vannak a váratlan hang
súlyeltolódások a kutatás és az oktatás területén. Az új körülményekhez való alkalmaz
kodás a könyvtártól is az eddigieknél nagyobb rugalmasságot követel meg.

NYITVATARTÁSI VILÁGCSÚCSOT állított fel Zirl tiroli község könyvtára: az 1982. 
július 1-8. közötti héten folyamatosan, 168 órán keresztül fogadták a látogatókat. 
A kellőképpen beharangozott „világcsúcsjavítás” elérte célját: a könyvtár és dolgozói 
az érdeklődés központjába kerültek, népszerűvé váltak — ami az olvasók és a kölcsön
zések számának megugrásában is megnyilvánult.

Erwachsenenbildung Büchereiheft, 1982. 4.no.
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SZEMLE
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Die Deutsche Bibliothek. Armter und Organisationen der 
Bundesrepublik Deutschland 58. Hrsg. SAEVECKE, 
Rolf-Dieter. Düsseldorf, Droste, 1980. 224.p.

Zentrale Dienstleistungen und Bibliotheksorganisation. 
AfB Materialien 25. Berlin, Deutscher Bibliotheksverband, 
Publikationsabteilung, 1979.115.p.

A Deutsche Bibliothek és az NSZK bibliográfiai rendszere

Jól szervezett, jól működő országos könyvtári rendszer ma már aligha képzelhető el 
központi szolgáltatások nélkül. Ez indokolja, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban, 
ahol az országos könyvtári-információs rendszer fejlesztésére nagy súlyt helyeznek, 
külön munkabizottság foglalkozott e problémakör optimális mértékének meghatározásá
val, némiképp elkülönítve a tudományos és a közművelődési könyvtárak szükségleteit. 
Munkájuk kiinduló tézisei voltak:

a központi szolgáltatások igénybevétele
— a könyvtárak szolgáltatásainak tartós erősödéséhez és javulásához vezet;
— összességében az üzemeltetési, működtetési költségek csökkentését eredményezi;
— feltétlen előnyöket jelent a használók szempontjából.
A bizottság első lépésként számba vette a legfontosabbnak ítélt, az NSZK-ban 

működő és igénybe vehető központi szolgáltatásokat, nem a teljesség igényével, inkább a 
tényleges hasznosíthatóság szempontjai alapján és javaslatokat tett továbbfejlesztésük 
legsürgetőbb területeire.

Az általuk vizsgált szolgáltatások köréből most csupán egyetlen területet emelünk 
ki, a nemzeti bibliográfia rendszerét, mely a nemzeti könyvtárat is a legközvetlenebbül 
érinti.

Az NSZK nemzeti könyvtárának, a Deutsche Bibliofileknek (DB) (Frankfurt am 
Main) alapfeladata valamennyi német nyelvű könyv, folyóirat, újság, kotta és audio-vizuá
lis eszköz gyűjtése, megőrzése, és bibliográfiai regisztrálása, vagyis a nemzeti könyvtárak 
hagyományos megőrző, archivális funkcióján túl a Szövetségi Köztársaság nemzeti bibliog
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ráfiai információs központjának feladatait is ellátja. Természetes kiegészítője és velejárója 
mindennek a használók — állampolgárok és intézmények -  igényeinek kielégítése, hiszen 
sem a gyűjtés, sem a feltárás nem öncélú. Feladatai ellátását segíti a kötelespéldány-ren
delet: valamennyi említett dokumentumféleségből -  a kiadást követő egy héten belül -  
a könyvtár díjmentesen egy példányt kap. A DB 1945 májusa óta,tehát jogilag szabályo
zottan gyűjt minden dokumentumot, vagyis nemcsak a hagyományos papíralapanyagú 
kiadványokat, hanem az audio-vizuális dokumentumok széles skáláját (lemez, hang
szalag, kazetta, film) éppúgy, mint az ún. új információhordozó formákat, a mikrodoku- 
mentumokat, melyek az NSZK-ban jelentek meg, német nyelvűek vagy német vonatkozá- 
súak. Nyilvánvaló, hogy ez a bő dokumentumbázis mind gyűjteményi, mind bibliográfiai 
szempontból számos problémát jelent, elég csupán a Germanika-gyűjtőkör teljesség-igé
nyére utalnunk az információhordozók e széles skáláján, hivatásos és nem hivatásos 
kiadók, belső — olykor bizalmas — anyagok, egyedi előállítások stb. viszonylatában is. 
Többek között ez eredményezte a könyvtár bizonyos fokú széttagoltságát, a Deutsches 
Musikarchiv (Berlin) kiválását is, melyet a dokumentumok számának rohamos növekedése 
csak meggyorsíthatott. 1946-ban, a DB hivatalos alapításának évében az évente regisztrá
landó publikációk száma mintegy 10 000 volt, 1979-ben ez elérte a 180 ezret. Ha pedig 
figyelembe vesszük a létszámhelyzetet is (1946-ban a bibliográfiai feltárással négy munka
társ foglalkozott, 1951-ben már 40), egyértelmű, hogy a megnövekedett dokumentum
terméssel csak a feldolgozási módszerek korszerűsítésével tudott megbirkózni a könyvtár. 
(Ennek természetesen szintén voltak létszámkihatásai, noha fordított irányúak: a könyv
tár 1972-ben 507 főt foglalkoztatott — ekkor már kivált a Musikarchiv —, s ezt a korsze
rűsítés, a később említendő számítógépesítés teljessé válásával 1980-ra 330 főre csök
kentette.)

A Német Szövetségi Köztársaságban a bibliográfiai számbavétel tehát — a német 
bibliográfiai tradíciók tiszteletben tartásával — az NSZK német és idegen nyelvű do
kumentumainak és a külföldi (főként az NDK-ban, Ausztriában és Svájcban megjelenő) 
német nyelvű kiadványoknak a regisztrálására szorítkozik.

A DB Deutsche Bibliographie címen általános és speciális bibliográfiákat tesz 
közzé, melyek alapbibliográfiákból és kiegészítő jegyzékekből, indexekből állnak. Az el
sődleges bibliográfiák gerincét a hetente megjelenő bibliográfiai füzetek alkotják.

A bibliográfiai leírások már 1966 óta a RAK (Regeln für die alphabetische Kata
logisierung -  betűrendes katalogizálási szabályzat) alapján készülnek, mely lényegében 
nem más, mint az ISBD (International Standard Bibliographie Description) német nyelv- 
területre való adaptálása. így már évek óta lehetőség van az elektronikus adatfeldolgozás
sal egyidejűleg a nemzetközi adatcserében való részvételre is. A DB munkatársai szerint 
a számítógépesítést az a tény tette égetően szükségessé — természetesen a bevezetőként 
már említett nehézségek mellett - ,  hogy hagyományos módszerekkel egy idő után a 
bibliográfiai füzetek még előállíthatóak voltak ugyan, a kumulációkra azonban képte
lenek voltak megoldást, kapacitást találni, így azok egyre nagyobb késéssel jelenhettek 
csak meg. Ezáltal a füzetekben a visszakeresés előbb nehézkessé, majd csaknem lehetet
lenné vált. Ennek a problémának a kiküszöbölésére kezdték meg 1966-ban a nemzeti 
bibliográfia számítógépesítésének programját, melynek eredményeként ma a DB már a
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legtöbb bibliográfiáját, azaz a nemzeti bibliográfiai rendszer legtöbb elemét számítógép 
segítségével állítja elő, s így végtermékként lehetőség nyűik a hagyományos nyomtatott 
jegyzékek mellett mágnesszalagos és mikrofúmlap-kiadványok közzétételére, ill. cserében 
való alkalmazására is.

A bibliográfiai rendszer legfontosabb eleme az 1947 óta hetente megjelenő A-So- 
rozat. 1975 óta hozzáférhetőek a jegyzék ún. előnyomatai a számítógépes adatlapok 
alapján, 1976 óta a címfelvétel a nyomtatott füzet mellett katalóguscédulán is meg
rendelhető, s 1976 márciusa óta mágnesszalagon is rendelkezésre áll a sorozat.

A heti füzetek több variánsban látnak napvilágot: Normál kiadásban (I.), Könyvtári 
kiadásban (III.) és úgynevezett Könyvkereskedelmi kiadásban (II.) Ez utóbbi lényegében 
annyiban különbözik a Normál kiadástól, hogy mellékletként közli az osztrák és a svájci 
nemzeti bibliográfiát is, míg a Normál és Könyvtári kiadás közti különbség az anyagbő
ségben rejlik elsősorban. A jegyzék a DB kötelespéldány-rendelet által biztosított német 
és idegen nyelvű NSZK-beli és Nyugat-berlini kiadványai alapján készül (elvileg teljes 
körűen), s ez kiegészül az NDK-ból, Ausztriából és Svájcból beszerzett (tehát elvileg 
messze nem teljes körű) dokumentumok leírásaival valamint más országok német nyelvű 
első kiadásainak címleírásaival.

A heti jegyzékek gyorsaságának érdekében bizonyos dokumentumokat (főiskolai 
dokumentumok, zenei hangfelvételek, zeneművek, stb.) az А-Sorozat helyett speciális 
bibliográfiákban dolgoznak fel és tesznek közzé. így a kiadványok megjelenését követően 
átlagosan 8—12 héttel vehetik kézbe a használók a nyomtatott jegyzékeket.

A sorozat valamennyi kiadásához minden negyedév első és második hónapjában 
havi regiszter, az első és harmadik negyedév harmadik hónapjában pedig kumulált negyed
éves regiszter tartozik. Ugyancsak valamennyi kiadáshoz szervesen (és automatikusan) 
kapcsolódik a kéthetente megjelenő В-Sorozat (nem hivatásos kiadók kiadványai), az 
1965 óta negyedévenként megjelenő С-Sorozat (térképek), mindezek éves indexei, igény 
szerint a kereskedelmi forgalomba kerülő művek heti gyorsjegyzéke (CIP ill. N-Sorozat 
— Neuerscheinungen -  Új megjelenések) és ezek havi és negyedéves kumulációi. Az I. és 
a III. kiadáshoz igény szerint mellékelik mindazon tudományos munkák jegyzékét, me
lyek bármiféle okból nem kerültek sokszorosításra (ezt 1958 óta regisztrálják).

A szolgáltatás füzetei megrendelhetők akár egy, akár kétoldalas nyomtatásban, 
egyes részek (szakterületek szerinti csoportosításban) előnyomatként is megkaphatok.

A bibliográfia fő része 26 szakcsoportra bontja az anyagot, ezen belül a publikációk 
egyszerűsített cím/tárgyszó szerinti betűrendben követik egymást. A bibliográfiai leírások 
mellett az egyes füzetek nyomda, ill. kiadó szerinti, ISSN/ISBN, szerző, сйг, tárgyszó és 
szakrendi indexeket tartalmaznak. Az index-kumulációk mellett félévenként és ötéves 
időszakonként készül el maguknak a bibliográfiai leírásoknak a kumulált jegyzéke. 
Rendszeresen készít a DB ún.konkordancia-jegyzéket az ISSN/ISBN számok és a heti 
füzetek sorszámai, egyedi azonosító számai között, ezek megrendelésre ma már bármilyen 
időszakra elkészíthetők.

A központi szolgáltatásokat vizsgáló munkabizottság azt javasolta, hogy az A-Soro- 
zatot első lépésként már a közeljövőben egészítsék ki a közművelődési könyvtárak számá
ra szükséges raktározási jelzetekkel, a későbbiekben pedig adjanak közzé e könyvtártípus 
számára is hasznosítható szak szerinti feltárást is.
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A nemzeti bibliográfia В-Sorozata, mint már említettük, a nem hivatásos kiadók 
kiadványait regisztrálja 1965 óta, szakterületi korlátozás nélkül, teljességre törően az 
NSZK, NDK, Ausztria (teljeskörűen 1978 óta) és Svájc (1945 óta) területéről. Meg kell 
említeni, hogy az NSZK könyvkereskedelmi gyakorlatából adódóan a nem hivatásos ki
adók termékei nem minden esetben egyeznek meg a könyvkereskedelmi forgalomba nem 
kerülő művekkel, hiszen egyéni megegyezés alapján a művek kereskedelmi hálózatban for
galmazhatók. A kéthetente megjelenő jegyzék átlagosan a dokumentumok kiadása után 
9—12 héttel regisztrálja a címeket, az éves indexnél ez maximálisan három hónapos ké
sést jelenthet. Felépítése, szerkesztési elvei valamint kiegészítő apparátusa megegyezik 
az А-Sorozatéval. Példányszáma szintén, hiszen az А-Sorozat előfizetői automatikusan 
megkapják, ára is beleértendő az alapárba.

Az NSZK nemzeti bibliográfiai rendszerének talán legrugalmasabb pontja az ún. 
CIP (Cataloguing-in-Publicaüon), a publikációba kerülő címleírás.

Egy nyomdatermék leglényegesebb bibliográfiai adatait (rövidített címleírás) már a 
megjelenés előtt regisztrálja a nemzeti bibliográfiai információs központ, s így azok mind 
speciális formában (kartoték, jegyzék vagy füzet) mind magában a nyomdatermékben 
a mű megjelenése előtt ül. azzal egyidőben napvüágot láthatnak. A CLP szolgáltatás ma 
már mágnesszalagon is hozzáférhető (sőt, még CIP-formában betáplálják a számítógépes 
adatbankba az adatokat), két hagyományos megjelenési formája a könyvben található 
címleírás mellett pedig a füzetforma (Új kiadások gyorsszolgálata 1975 óta),ül. a számí
tógépes előnyomatok (1976 óta). A szolgálat szakterületi korlátozás nélkül, teljeskörű
en terjed ki az NSZK, részlegesen Ausztria és Svájc hivatásos kiadók által forgalmazott 
nyomdatermékeire. Jelenleg csak a monográfiák és a folytatásos művek kerülnek ily mó
don előzetes feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy 1977-ben 8178 címet vettek fel, 500 
kiadó kiadványait, s ez az А-Sorozat címanyagának csupán mintegy 20%-át jelentette.

Az előnyomatok általában hat, a füzet mintegy 2 héttel előzi meg a dokumentum 
megjelenését. A műben közölt címleírás alapján utólag katalóguscédula is rendelhető, s 
ma már maga az előnyomat is megrendelhető cédula-formátumban.

A CIP leírásai -  szemben a későbbi bibliográfiai regisztrálás adataival -  csupán a 
legszükségesebb, hagyományos azonosító adatokat közlik, a tartalmi feldolgozásra a mű 
megjelenése után kerül sor és a bibliográfiai füzetekben jelenik meg a teljessé vált leírás.

A CIP-jegyzék éppúgy 26 szakcsoportba rendeződik, mint a nemzeti bibliográfia 
egyéb füzetei. A CIP-szolgáltatás teljessé válásával, vagyis akkor, ha egyéb dokumentum
kategóriákra is kiterjed majd, a tervek szerint a kumulációk havonta, kéthavonta és ne
gyedévenként jelennek meg keresztkatalógus formájában.

Az előnyomatok ára 1978-ban darabonként 0,80 DM volt, a füzeté — a kumulált 
indexekkel együtt — 21,10 DM, természetesen csak azoknak, akik a teljes nemzeti 
bibliográfiai szolgáltatásra nem tartottak igényt, mivel abban az esetben a teljes szolgál
tatás árában értelemszerűen benne van a CIP-szolgáltatásé is.

A tervek alapján -  mely lényegét tekintve megegyezik a munkabizottság javas
lataival is -  a legfontosabb tennivalók közé tartozik, hogy az előnyomatokat csak szak- 
területi válogatásban is hozzáférhetővé kell tenni. A regisztrációs kör teljessé tételekor 
elsősorban azokra a dokumentumokra kell súlyt helyezni, melyek a közművelődési
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könyvtárak gyarapítási tevékenysége szempontjából lényegesek (szépirodalom, gyermek- 
irodalom), s kívánatos a folytatólagosan megjelenő összegyűjtött művek ClP-szolgálta- 
tásba való bekapcsolása is.

Itt kell szólnunk néhány olyan bibliográfiai vállalkozásról, is melyeket a DB nem 
önállóan lát el, ám ezek is Deutsche Bibliographie címen jelennek meg, jelezve ezzel 
is, hogy a nemzeti bibliográfiai rendszer szerves részét képezik. A főiskolai dokumentu
mok, a zenei hanglemezek, a zeneművek stb. elsődleges bibliográfiái a heti jegyzékek 
mellékleteiként jelennek meg, s hamarosan elmondható lesz ugyanez a folyóiratok, 
hivatali anyagok és a német nyelvű művek angolul. francia nyelvű fordításairól is.

Az előbb említett dokumentumféleségek közül a folyóiratok jegyzékét(1970 óta) 
és a hivatali dokumentumok összeállítását is közzéteszik, noha ma még csupán hagyomá
nyos formában, eltérően a bibliográfiai rendszer többi tagjától, még nem számítógépe
sen. Das Deutsche Buch címen a kisebb — főleg a közművelődési — könyvtárak számára 
jelenik meg ajánló bibliográfia amely, részben — a heti alapjegyzékekhez kapcsolódóan — 
már számítógépesített formában áll rendelkezésre, a német tudományos folyóiratokról 
készült összeállítás még csak hagyományos módon.

1972 óta a DB a főiskolai könyvtárakkal együttműködve adja ki a főiskolai doku
mentumok jegyzékét, mely havonta jelenik meg, noha azokat az anyagokat, melyek e 
bibliográfia tárgyköréből könyvkereskedelmi forgalomba kerülnek, ma már a fősorozat is 
közli (disszertációk, tézisek, értekezések, stb.). 1979 óta a címek mellett rövid tartalmi 
ismertetéseket is tartalmaz a kiadvány, s a szerző, cím és tárgyszó szerinti index teszi 
teljessé ezeket az összeállításokat is, melyeket éves indexben is kumulálnak.

A Deutsche Musikarchiv, a DB Berlinben található részlege 1974 óta teszi közzé a 
zenei hanglemezek jegyzékét, s itt szerkesztik e negyedéves kiadvány mellett 1976 óta 
a zeneművek jegyzékét is, mely eleinte szintén negyedévente jelent meg, ám 1979 óta már 
havonta lát napvilágot.

A bibliográfiai rendszer talán legkevésbé stabil pontja a folyóiratok regisztrálása. 
Feltárták ugyan külön jegyzékekben mindazon folyóiratokat, melyek 1945—1970 között 
jelentek meg, s melyeket a kumulált általános bibliográfia nem vett fel, ismét külön jegy
zékek tartalmazták, az 1945-1952 és az 1953-1957 időszakot. Az 1957-1970-es kor
szaktól már csak az újonnan induló folyóiratokat regisztrálták és a megjelenési adatokban 
történt változásokra tértek ki (cím, kiadó, periodicitás, stb.). Ez az összeállítás tartalmaz
za mindazokat a kalendáriumokat, almanachokat és egyéb dokumentumokat is, melyek 
nem minősíthetők hivatali kiadványoknak, de regisztrálásra érdemesek. Az 1971—1976- 
os időszak folyóiratállományát már számítógépes feldolgozásban adták közzé, ezt követő
en a folyóirat-regisztrálás is csatlakozik a nemzeti bibliográfia А Ш. B-Sorozatához. 1965 
óta jelenik meg a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásával a német tudományos 
folyóiratok jegyzéke, mely lényegében inkább ajánló bibliográfia. Ennek 8. kiadása 
(1975-ben) mintegy 2100 címet tartalmazott.

Visszatérve a nemzeti könyvtár önálló vállalkozásaihoz, említést kell tennünk arról, 
hogy itt működik a nemzeti folyóirat-adatbank, az ISDS-központ is. Jegyzékük tartalmaz
za az NSZK valamennyi 1971.1.1. óta megjelenő folyóiratának, időszaki kiadványának, 
sorozatának címadatait, ill. az adatok bárminemű változásait. Az összeállítás szabálytalan
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időközönként jelenik meg, az 1978. évi 2. kiadás mintegy 7500 címet regisztrált. Minden 
bejelentés tartalmazza az ún. kulcs-címet (Key title), az ISSN-számot és a kiadót. A jegy
zék ma még csak nyomtatott formátumban készül, a heti bibliográfiai jegyzék szak
csoportjai szerinti bontásban, betűrendes és ISSN-index egészíti ki. A tervek szerint 
hamarosan megjelenik egy 10—12 000 címet tartalmazó bővebb kiadás, mely a címen 
kívül már a folyóiratok lényeges kiegészítő adatait is közli (korábbi/későbbi cím, címrövi
dítések, ETO-szerinti szakszám, stb.).

1976 óta áll rendelkezésre a nyugatnémet nemzeti könyvtár katalóguscédula-sok
szorosítással. Valamennyi, a nemzeti bibliográfia rendszerében közölt dokumentumról 
rendelhető szabvány méretű katalóguscédula, akár a teljes anyagról, akár válogatva. 
A cédulák lehetőséget biztosítanak az egyes könyvtárak egyedi, helyi katalogizálási-osz- 
tályozási-jelzetelési gyakorlatának megfelelő módosításra, miközben kész katalógus- 
cédulaként is alkalmazhatók. Egy cédula ára 1978-ban 0,06 DM volt. A DB tervei között 
szerepel e szolgáltatás továbbfejlesztése a központi szolgáltatásokat nyújtó egyéb szer
vekkel (könyvtárellátó, közművelődési könyvtárak ajánló bibliográfiáinak szerkesztő
ségei, stb.) való együttműködésben.

Említettük többször, hogy a nemzeti bibliográfiai rendszer legtöbb eleme ma már 
számítógépes formában is hozzáférhető. A mágnesszalag-szolgáltatás periodicitása meg
egyezik a nyomtatott kiadványokéval, de mintegy 3 -4  héttel megelőzi azokat. 1976 óta 
él a DB adatbankja, a Biblio-Data 1. Ez valamennyi^ DB-ban 1972 óta regisztrált cím 
adatait tartalmazza mindazon sorozatok esetében, melyeknek gépesítéséről már szóltunk. 
1980 májusában az adatbankban 976 121 adat állt rendelkezésre, mely több mint 900 
ezer dokumentumot jelentett. Az adatok tárolása nem egyezik meg a bibliográfiai leírá
sokéval, csökkentett mennyiségű és más elrendezésű adatokat tárol az adatbank, ám az 
egyes leírások valamennyi érintett eleme (szerző, cím, kiadó, ISBN, tárgyszó, szakjelzet 
stb.) alapján visszakereshetők és rendezhetők.

SZINAINÉ LÁSZLÓ ZSUZSA
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sekkel és ajánlásokkal

Az utóbbi években a könyvtári szolgálatot az jellemezte — állapítja meg Joe W. 
Kraus, az Illinois Állami Egyetemi Könyvtár igazgatója a könyvhöz írt előszavában —, 
hogy csökkent az éles választóvonal a könyvtártípusok és a velük szemben támasztott 
igények között. Ha a könyvtári szolgálatnak az a célja, hogy mindenkinek a lehető leg
hatékonyabban álljon rendelkezésére, talán itt az ideje átgondolni a közművelődési 
könyvtárak szerepét, elsősorban a gyermekek és fiatalok körében. Ez a könyv nem 
ajánl kész recepteket, melyek mindenütt alkalmazhatók — a téma sokkal összetettebb 
annál, semhogy az egyszerűen megoldható lenne. Rámutat azonban azokra a kérdésekre, 
melyek végiggondolása mindenki számára célszerű, aki egyesítést tervez.

Wooland tanulmánya ténymegállapító jellegű, ismerteti azokat az Amerikában 
működő könyvtárakat, amelyek igyekeznek a kettős funkciónak (iskolai és közművelő
dési) megfelelni és egy-egy lakóterület gyermek- vagy teljes lakosságának rendelkezésére 
állni. Az első két fejezetben az iskolai és közművelődési könyvtárak kapcsolatának ala
kulását tekinti át — a megjelent publikációk alapján — a gyarmati időszaktól 1960-ig, 
majd 1960-tól a hetvenes évek közepéig. Bár az Egyesült Államokban több helyütt már 
a század elején volt példa iskolai és közművelődési könyvtárak egyesítésére, a mozgalom 
új lendületet vett a 60—70-es években. Ennek több oka is volt:

— nyomás nehezedett az adókból támogatott intézményekre, hogy a közpénzeket 
gazdaságosabban használják fel ;

— a könyvtárak részére nyújtott szövetségi támogatás összege csökkent;
— a nagyközönség felismerte a könyvtár szerepét és fontosságát a permanens mű

velődés eszközeként, s mint információforrást az élet bármely területén felmerü
lő problémák megoldásához;

— s végül elterjedt egy új elképzelés: a közösségi kulturális központé (nagyjából 
megfelel a mi komplex művelődési intézményünknek), amelyik a tradicionális 
iskolaépületet felváltva a lakosság széles körét szolgálná. Helyet adna a gyermek- 
és felnőttoktatásnak, a szakmai képzésnek, az öregek otthonának, foglalkozna 
állásközvetítéssel és jogsegélyszolgálattal, s egyben biztosítaná minden kor
osztály számára a szórakozási lehetőségeket is.
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A következő fejezet egy 1976-ban végzett felmérésről ad számot, amelyet annak 
kiderítésére végeztek: életképes-e a közös iskolai/közművelődési könyvtár. Levéllel és 
kérdőívvel fordultak az egyes államok oktatási vezetőihez, s a már működő könyvtárak
hoz. A 128 egységből 94-et választottak ki, s ezeknek mintegy fele válaszolt érdemben: 
a település jellegére, a használók körére és számára, a helyet adó iskola típusára, az irá
nyításra, a személyzeti és működési feltételekre, a nyitvatartásra stb. vonatkozó kérdé
sekre.

Ezt a részt ismerhetik már a magyar szakemberek abból a Library Journal-ban megjelent ta
nulmányból, amelyet a KDSZ az 570/1978-as tételszámon ismertetett. (The combined school
and public library; can i t  work? = Library Journal 103.vol. 1978 .4.no. 435—438.p. Életképes-e
az egyesített iskolai és közművelődési könyvtár?)

Ugyanezeknek a könyvtáraknak 1979-ben ismét kiküldtek egy kérdőívet, amely
nek kérdései a három év óta bekövetkezett változásokra vonatkoztak (programok és szol
gáltatások, használók száma és forgalom, alkalmazottak). Wooland bevezetőjében meg
határozza, mely kérdésekkel kíván foglalkozni. Ezek:

— melyek azok az iskolákon és közösségeken belül már meglévő adottságok ame
lyek ösztönzik az iskolai és közművelődési könyvtár egyesítését;

— hogyan döntöttek a személyzet és az irányítás kérdésében;
— milyen problémák merültek fel, mik a gyenge pontjai és korlátái az egyesítés 

lehetőségének;
— mi a közös iskolai/közművelődési könyvtárak előnye;
— egyedi vagy irányadó programok legyenek-e az Egyesült Államokban?
A könyv számunkra legérdekesebb fejezetében, a „Következtetések és ajánlásoké

ban kapjuk meg mindezekre a választ.
Az már az első oldalakból kiderül, hogy Amerikában a kutatások időszakát éljük. 

A Total Community Library Service (talán úgy fordíthatnánk, hogy Teljeskörű Közös
ségi Könyvtári Szolgálat) 1972-ben konferenciát tartott a könyvtári szolgáltatások koor
dinálásáról. Wooland felsorolja a tanácskozás ajánlásait, amelyeket röviden úgy foglal
hatnánk össze, hogy ezek a szolgáltatások és erőfonások koordinálásának szükségességét 
hangsúlyozzák, különösen helyi szinten. A javaslatok a koordinált könyvtári kutatások 
szervezésére, finanszírozására, irányítására, valamint az eredmények minél szélesebb 
körben történő felhasználásának biztosítására vonatkoznak. A szerző elég részletesen 
ismerteti a -  hazai gyakorlathoz nagyon hasonló -  együttműködési formákat és mód
szereket: két önállóan működő iskolai és közművelődési könyvtár alkalmankénti együtt
működésétől, a részterületek szerint összehangolt tevékenységen keresztül, egészen az 
egységesen szervezett, tárgyi, személyi és tartalmi kérdésekben integrált könyvtárig. 
Azt, hogy az együttműködésnek melyik szintje üdvözítő az adott település esetében, 
azt sok körülmény együttese dönti el.

Azok a következtetések, amelyeket Wooland levon arra vonatkozóan, hogy mikor 
célszerű közös iskolai/közművelődési könyvtár létesítése -  lényegében megegyeznek 
azokkal, amelyeket szakembereink több helyütt -  publikációkban, és különböző fóru
mokon, legutoljára 1981 őszén Tatán, az iskolai könyvtárügyi tanácskozáson — már meg
fogalmaztak. Ezek közül talán legfontosabb, és alapelvnek tekinthető, hogy az egyesi
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t e t t  k ö n yv tá r  szolgáltatásaiban m in d k é t fu n kción ak  az addiginál magasabb színvonalon  
k ell megvalósulnia.

Ez csak bizonyos körülmények és feltételek figyelembe vételével lehetséges. Ilyen 
pl. a településnagyság, a felelősség meghatározása, a pénzügyi szükségletek reális meg
ítélése, a könyvtár elhelyezése (megközelíthetőség, belső terek, biztonsági intézkedések, 
nyitvatartás), a személyzet kiválasztása. Ezekkel kapcsolatban Wooland így fogalmaz: 
„némelyek kétségkívül képesek lesznek szolgáltatásaikat megindítani anélkül is, hogy az 
itt felsorolt szempontok mindegyikéhez ragaszkodnának. Azonban minél több ilyen 
intézmény jön létre, egyre inkább kialakulnak a gyakorlat során olyan tapasztalatok, 
szabályok, amelyek segítik az egységes, a működés hatékonyságát eredményező mód
szerek kidolgozását.”

Mindehhez elkerülhetetlen, hogy a közösség mindazon csoportjainak képviselőit, 
akiket az egyesítés érint, már a tervezés kezdeti szakaszába bevonják, s a tervezési időnek 
elegendőnek kell lennie a közösségi szükségletek felméréshez,sa szükségletek szerinti 
programok tervezéséhez. A bizottságoknak, tanácsoknak, vagy az egyes személyeknek 
képesnek kell lenniük kompromisszumok elfogadására, vagy előnyeikről való lemondás
ra, ha ezzel egy hatékonyabban működő szervezet valósítható meg. . .” Tatán, a már 
idézett alapelv egyértelmű megfogalmazása mellett a minisztériumi állásfoglalás is alter
natív megoldásokat engedélyezett a végrehajtásban, javasolva a legésszerűbbek alkalma
zását.

Wooland helyi kezdeményezésekre bátorít, de hozzáteszi, hogy amennyiben a kö
zös iskolai/közműveiődési könyvtárak irányzata elteljed, bizonyos kérdéseket a felső
fokú oktatási intézményeknek és kormányzati szerveknek kell rendezniük. Ezek: az ilyen 
könyvtárak munkatársainak kettős képzése (könyvtárosi és pedagógusi), új építészeti meg
oldások keresése, mindenre kiterjedő költségtanulmányok készítése, az egyesített könyv
táraknál alkalmazható normák kidolgozása, a szolgáltatások kialakítását segítő irányelvek 
kiadása, az összevonás jogi vonatkozásainak tisztázása, s végül a kutatások és folyamatos 
vizsgálatok nemzeti szintű tervezése és szervezése.

Ügy tűnik, hogy gondjaink és a megoldásra váró feladatok e kérdésben hasonlóak. 
Mindannyiunk számára megszívlelendő a köteten végigvonuló szemlélet is: „az ilyen 
könyvtárak létesítésekor is elsődleges szempont az ellátandók szükségleteinek és igényei
nek a kielégítése.”

Jól felhasználható a kötet végén található gazdag bibliográfia és a felméréshez hasz
nált kérdőív, amely egy hazai vizsgálathoz is adaptálható lenne.

BÁNHEGYI GYULÁNÉ
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Irányelvek a közművelődési könyvtárak gépesítéséhez

A közművelődési könyvtárak gépesítési lehetőségeiről és gyakorlatáról szóló kézi
könyv annak a kutatásnak az eredménye, amelyre az Aslib (Association of Special Lib
raries and Information Bureaux) 1973-ban megbízást kapott az oktatási minisztérium mű
vészeti és könyvtári osztályától. A projekt legfőbb célja volt megállapítani, hogy a könyv
tári munkahely területei a legalkalmasabbak a gépesítésre, Ш. milyen tényezők játszanak 
szerepet a releváns rendszerek kiválasztásában. Kapcsolódtak egy másik vizsgálathoz, 
amely valamennyi könyvtártípusban számbavette a gépi szolgáltatásokat és az ehhez szük
séges feltételek megteremtésének módjait.

Kérdőívek és helyszíni tapasztalatgyűjtés alapján felszínre kerültek azok a — fő
ként — gyakorlati problémák, amelyekkel a számítástechnikát alkalmazó könyvtárak 
szembekerültek. Ez bizonyos fokig meg is határozza a könyv szerkezetét, mert minden 
fejezet az adott részterület legfőbb kérdőjeleivel indul, igyekszik azokat mind alaposab
ban körüljárni, keresve a választ.

A gépesítést elősegítő tényezők

Külső és belső tényezők egyaránt fontos összetevői a brit könyvtárügy fejlődésének. 
Különösen jelentős a közigazgatás átszervezésének hatása, amely egyben a helyi könyv
tárirányítás átcsoportosításával is járt. Ennek eredményeként 314-ről 75-re csökkent 
Angliában a könyvtári fenntartók száma. Walesben 37-ről 12-re. Az ellátandó népesség 
a nagyvárosi körzetekben átlag 280 000 másutt 608 000 fő. Az összevonás következtében 
felhalmozódott nagyobb könyvállományok hatékonyabb használatához központi kataló
gusok létrehozására volt szükség. A könyvtári ellátás javítása érdekében ezeknek adott 
területeken a közművelődési könyvtárak mellett a szakkönyvtárak állományát is tartal
mazniuk kell.

Másik, nem kevésbé fontos tényező a British Library megalakulása, amelytől nyil
ván nem függetleníthető a könyvtárközi együttműködés körének szélesedése. Ez a köl
csönzés mellett kiterjed a beszerzés, raktározás, bibliográfia készítés, stb. összehangolásá
ra is. Kifejlődtek azok a kereskedelmi szolgáltatások, amelyek a könyvválasztáshoz, ren
deléshez, katalogizáláshoz egyaránt segítséget nyújtanak.
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A közművelődési könyvtárakkal szemben támasztott fokozódó társadalmi igények 
növelik a gépesítés fontosságát, már-már alapvető követelménnyé avatják.

Az új technika mellett szól, hogy kisebb a helyigénye, mint a megfelelő hagyomá
nyos apparátusé és az minden könyvtárban fontos szempont. Az áttérést motiválja az a 
várható fejlődési tendencia is, amely a munkaerő fokozatos drágulását, a gépek árának 
viszonylagos csökkenését jelzi, de éppígy a műszaki fejlődés, mint pl. a miniszámítógépek 
megjelenése.

Az automatizálás területei, megoldásai

A számítógép alkalmazása a könyvtári munka három nagy területére terjed ki: 
beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés.

Néhány könyvtár egy-egy területen próbált átállni, mások integrált rendszerek ki- 
fejlesztésére törekedtek. Bár az utóbbi tűnik a legjobb megoldásnak és végső célnak, az 
adott szakaszban a magas költségek mellett olykor egyéb hátrányokkal is járt* ilyen töb
bek között a túlzott komplexitás. Ugyanakkor pl. a kölcsönzés gépesítése egyszerűbben 
megoldható, viszonylag kevés szakértői segítséget igényel. A vizsgálat során megismert 
könyvtárak tapasztalataiból levonható fő következtetés, hogy a gépesítés egészét kell 
megtervezni, így az egyes részterületek gépesítése a későbbi igények szerint tovább
fejleszthető.

Részletes leírását kapjuk a könyvrendelés és elszámolás folyamatának. A fiók- 
könyvtárak egyénileg válogatnak, az összesítés azután történik és ennek alapján a feles
leges duplikálások kiküszöbölhetők. A megjelent könyvek adatainak megállapításához 
a MARC szalagokat, a Brit Nemzeti Bibliográfia és más nemzeti bibliográfiák szolgál
tatásait veszik igénybe. (Bár a MARC szalagok használata elég általános, kifogásként 
felmerült, hogy sok a könyvek vagy más dokumentumok megjelenésétől számított 6 hét 
átfutási idő.)

A katalógusok gépesítésénél a már említett megnövekedett szerepű központi ka
talógusok kifejlesztése mellett a tervezésnél az olvasók számára készített valamennyi 
feltárást, bibliográfiát és minden egyéb célra készülő jegyzéket, szolgálati katalógust 
számításba kell venni. Gondos mérlegelést igényel, hogy milyen és hányféle szempont 
szerint tanácsos a könyvet feldolgozni, hogy az állomány kihasználtsága, az információ 
színvonala emelkedjék, de a felesleges adatok ne nehezítsék a keresést és ne drágítsák 
a folyamatot. A tárgyszóindex készítése az áttérésnek nagyon fontos mozzanata, bár 
olyan jó példa is van, amikor más könyvtártól átvett indexet tudtak felhasználni. A vizs
gált katalógusok főként a tudományos és ismeretterjesztő állományt tárták fel, a szép- 
irodalmatlemezgyűjteményeket, különgyűjteményeket nem. A katalógusok többsége 
COM formátumú. A tapasztalatok alapján ezt ajánlják, többek között kis helyigénye 
miatt is.

Az inputok könyvtáron belüli készítésére vagy megrendelésére vonatkozó javaslatok 
az előnyöket és hátrányokat egyaránt felsorolják, szólnak a kurrens állomány feldolgo
zásáról és a retrospektív feltárásról. A kölcsönzés gépesítésénél figyelmeztet arra, hogy
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számításba kell venni a megtakarítható személyzetet és hogy milyen forgalomnál érdemes 
bevezetni. Általában Plesseÿ, ALS és Olivetti berendezéseket használnak. Az első kettő
vel szembeni elvárás 6—700 művelet elvégzése óránként. A gép regisztrálja a kölcsönzést, 
kimutatja a kéréseket, számontartja az előjegyzéseket és különféle statisztikai kimutatá
sokat készít, amelynek alapján elemzések végezhetők. A féléves vagy éves összesítések 
mellett például kimutatható a könyvtár óránkénti igénybevétele, amely a nyitvatartás 
megállapításához lehet fontos mutató. A gép regisztrálja a könyvtárközi kölcsönzéseket is.

Gépi ellátottság

A közművelődési könyvtárak jelentős része a helyi közigazgatás számítógépét 
használja munkájának automatizálására. A gépek kapacitása ezt többnyire lehetővé teszi 
és ez a legolcsóbb megoldás. Általában naponta egyszer használják a gépet ami a beszer
zésre és feldolgozásra elegendő is, a kölcsönzés gépesítésére pedig sokhelyütt miniszámí
tógépet használnak. Természetesen regionális vagy országos rendszerekhez, kereskedelmi 
irodákhoz is lehet kapcsolódni. A közművelődési könyvtárakban is a legjobb megoldásnak 
az online rendszer kialakítását tartják.

Noha tudjuk, hogy a brit gyakorlat néhány ponton már meghaladta a kézikönyv
ben foglaltakat, az itt közölt tapasztalatok, javaslatok jól felhasználhatók a gépesítés ter
vezéséhez, előkészítéséhez, az átállás lebonyolításához.

GÁLNÉ BALLAGI ÁGNES
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BROWN, E. F.: Cutting library costs. Increasing productivity and 
raising revenues. Metuchen, London, Scarecrow Press, 1979. 264 p.

Könyvtári költségek csökkentése. A termelékenység fokozása és a 
bevételek növelése.

Aligha van olyan aspektusa a könyvtári költségek csökkentésének, amelyet Brown 
ne érintene könyvében. Harmincéves vezetői gyakorlatának tapasztalatait — s természete
sen a szakirodalomban található megoldások sokaságát -  adja közre a kötetben a hazai 
olvasó számára talán kissé szokatlan módon. A mű tetemes része táblázatokból, mintául 
szolgáló kérdőivekből, űrlapokból stb. A lpontokba szedett főtanácsokból” áll, ami nem 
könnyíti meg az olvashatóságot, de jelentős mértékben szolgálja a munka gyakorlati 
felhasználhatóságát. (Ez utóbbit egyébként a fejezetek végén és a függelékben található 
bibliográfiákfll. a részletes tárgymutató is segítik.)

Nem ő az első szerző aki rámutat arra, hogy a könyvtárakban mint hagyományosan 
„intellektuális elzárkózásban” létező intézményekben igen lassan terjed a költségorientált 
szemlélet, pontosabban a költséggazdálkodás fontosságát helyesen értékelő megközelítés. 
A folyamat azonban feltartóztathatatlan, még ha a vélemények eltérőek is a könyvtárak 
általában vett pénzügyi helyzetét („túlélésért küzdeni vagy alkalmazkodni”) illetően. 
A hatvanas években a felmerülő finanszírozási gondokat elsősorban a sokat vitatott in
formációrobbanásnak, az oktatási módszerek és az ismeretek változó szerkezetének, az 
új könyvtárak számbeli gyarapodásának; ill. a meglevő intézmények terjeszkedésének 
tulajdonították. Mindezekhez a hetvenes években olyan tényezők járultak, mint a könyv
tárvezetés minőségének alakulása, (alacsony volt a tényleges vezetői,Ш. gazdasági isme
retekkel rendelkező vezetők aránya), a gazdasági recesszió, a rohamosan fejlődő és forra
dalmian új technikai eljárások könyvtári alkalmazása. Van azonban,aki a pénzügyi gondok 
forrását nem a fenti körülményekben, hanem abban látja, hogy a változások egyre gyor
suló mértékben hatottak a könyvtárak tradicionálisan lassú és konzervatív intézményére.

Bármi legyen is az ok, a költségvetések zsugorodása mellett a szolgáltatások jelentős 
részének megőrzése, szintentartása,ill. továbbfejlesztése csak a gazdasági életben honos 
költségcsökkentési és termelékenységnövelési módszerek á tv é te lü l ,  azok könyvtári 
feltételekhez való alkalmazása útján valósítható meg. Emellett a helyesen megválasztott 
és végrehajtott költségcsökkentő programok jónéhány származékos előnnyel is járnak: 
rendszerint javul a könyvtár és a fenntartó intézmény közötti kapcsolat, a programok 
sok esetben lehetővé teszik a munkakörök „gazdagítását”, a célok újrafogalmazásával 
és pontosabb kitűzésével kedvezőbbé válnak a vezetés feltételei, stb. Mindazonáltal gyak-
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ran nagy az ellenállás a hasonló programok végrehajtásával szemben, ami főként a progra
mokhoz szükséges pótlólagos anyagi és szellemi erőfeszítésekkel áll összefüggésben. (Nem 
árt egyébként a költségcsökkentési tervezetek ellenzőiben tudatosítani azt, hogy a pót
lólagos erőfeszítésekre többnyire csak a program kapcsán, egyedileg kerül sor, míg a 
sikeresen végrehajtott program évek hosszú során át érezteti vagy éreztetheti hatását.)

Közismert, hogy a költségcsökkentés két módon, azaz a pénzbeli költségek tény
leges (abszolút és/vagy relatív) csökkentésén, ill. a termelékenység növelésén keresztül 
valósulhat meg. A csökkentést szolgáló eljárások tárháza igen gazdag (rendszerelemzés, 
munkaegyszerűsítés, idő- és mozdulatelemzés, folyamatkialakítás, minőségszabályozás, 
munkaelosztás, stb.), alkalmazásukat azonban mindig alapos helyzetelemzésnek kell 
megelőznie, s kellőképpen mérlegelni kell a módszerek könyvtári feltételek közötti hasz
nálhatóságát,ill. a használhatóság feltételeit. A „tudományos munkaszervezés” fent em
lített eljárásain kívül természetesen a sajátosan könyvtári módszerek skálája is széles: 
ezek főként a könyvtárak közötti együttműködés valamilyen formájához (közös 
állomány gyarapítás, központi katalógus, stb.) kapcsolódnak.

Speciális felelőssége van a könyvtárvezetésnek a költségcsökkentési programok
ban, annál is inkább, mivel — külső szaktanácsadó igénybevétele híján — az igazgató
nak és a vezető munkatársaknak kell a program megtervezéséről és végrehajtásáról gon
doskodniuk. Ugyanakkor hangsúlyt kap a könyvtár többi dolgozójának bevonása 
is, amelynek külön fejezetet szentel a szerző. Rámutat arra, hogy a programok iránti 
kedvező fogadtatás biztosítása a dolgozók körében önmagában is döntő jelentőségű lehet, 
a programok sikerét vagy kudarcát illetően.

A költségcsökkentés tényleges lehetőségeit a szerző -  számtalan példa, sőt kon
krét üzleti vállalkozások címeinek felsorolásával — a könyvtárak főbb tevékenységei 
szerint (irányítás-adminisztráció, kölcsönzés, az ún. technikai szolgáltatások, a mellék- 
tevékenységek, referensz és audiovizuális tájékoztatás, készletgazdálkodás, „public 
relations” ill. közönségkapcsolatok) tárgyalja.

Az ismertetett módszerek köre rendkívül tág. A költséghatékonysági vizsgálatok 
leggyakrabban visszatérő témáit ma az olyan kérdések jelentik, mint a számítógépek 
alkalmazásának szükségessége és a hálózatokban való részvétel előnyei és hátrányai, 
ill. a könyvtár rendelkezésére álló területekkel való gazdálkodás. Ezen kívül azonban 
igen sok olyan javaslatot is tartalmaz a könyv, amelyek a munkaasztalok legmegfelelőbb 
elhelyezésére, a felesleges időráfordítások feltárására és megszüntetésére, a legmegfelelőbb 
és legtakarékosabban felhasználható irodaszerek beszerzésére, stb. vonatkoznak. Sokak 
számára talán furcsának tűnhet, hogy a szerző csaknem azonos terjedelemben elemzi a 
számítógépek alkalmazásának és a költségek alakulásának összefüggéseit az előző évi 
karácsonyi dekoráció ismételt felhasználásának,Ш. az egyéb hasonló jellegű takarékos- 
sági intézkedések hatásával, ez azonban a könyv hangsúlyozottan praktikus jellege miatt 
(s tegyük hozzá: az amerikai szakirodalom egy részének ismeretében) nem meglepő. 
(A könyv írója az előszóban egyébként is amerikai könyvtárakkal kapcsolatos rossz 
tapasztalataira hivatkozik: ismeretei szerint gyakran még a legegyszerűbb költségcsökken
tési lehetőségek alkalmazására sem kerül sor a könyvtárak legnagyobb részében.) Ha az 
ötletek,ill. a lehetőségek részletes ismertetésére nincs is mód, érdemes azon irányzatokat
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sorra venni, amelyek a szerző szerint, a (külső és belső) jövedelmek növelése és a könyv
tárak működtetése terén a legnagyobb jelentőséggel bírnak a kívánt gazdasági hatások 
elérésében:

— munkaelemzés és munkaegyszerűsítés mint a költségcsökkentés eszközei;
— könyvtárak kooperációjául, hálózatok kialakítása;
— időt és pénzt ténylegesen megtakarító gépi és automatizált módszerek alkalma

zása;
— a társadalmi támogatás növelése a könyvtáraknak „közjavakként” történő érté

kesítése útján (ami azt jelenti, hogy a felhasználók voltaképpen dollárbefekte
téseik „ellenértékét” kapják meg a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokon ke
resztül);

— külső adományok „megszerzésére” irányuló erőfeszítések;
— speciális programok végrehajtása külső alapítványoktól, ill. állami és szövetségi 

forrásokból származó pénzügyi eszközök segítségével;
— gyakori és rendszeres vizsgálatok folytatása a költségek minimális szinten való 

tartásának érdekében;
— a teljesítmény szerinti költségvetés alkalmazása a lehető legnagyobb költségvetés 

biztosítása céljából;
— a könyvtárak számára pénzügyileg kedvező állami és szövetségi szintű jogi szabá

lyozás elérése;
— új jövedelemforrások kialakítása bizonyos szolgáltatások térítési díj melletti ren

delkezésre bocsátásával,ill. a jelenlegi díjak emelésével;
— a könyvtárépítés lehető legtakarékosabb kivitelezése;
— az iskolai és a közművelődési könyvtárak egyesítése (a több könyvtárat megfele

lő szinten fenntartani nem képes kisebb közösségek esetében);
— művelődést segítő intézmények (könyvtárak, múzeumok, iskolák, stb.) adott 

területen való egyesítése,egységes irányítás és költségvetés keretei között;
— társadalmi munka alkalmazása a könyvtáron belüli egyszerűbb feladatok s egyes 

külső szolgáltatások (pl. testi fogyatékosok könyvekkel történő ellátása) terén.
Mint látható, csaknem minden téma részletes elemzést igényelne hazai körülmények 

között is, sőt a könyvtárak gazdasági vizsgálatának el nem hanyagolható aspektusát 
jelenti. Vélhetőleg egyet lehet érteni a könyv azon megálllapításával is, miszerint 
„a könyvtári költségek olyan jellegűek, hoy a megnövelt termelékenység és költséghaté
konyság ellenére továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak. A költségcsökkentés késlel
tetheti vagy mérsékelheti ezt a folyamatot, de csodák e módszertől sem várhatók” . Ha 
csodát valóban nem is remélhetünk, annyi bizonyos, hogy a költségorientált megközelí
tés a könyvtárirányítás és könyvtárvezetés elidegeníthetetlen részeként hatékony eszköze 
nemcsak a könyvtári munkában rejlő tartalékok feltárásának, de a külső kényszerítő 
erejű feltételekhez való zökkenőmentesebb alkalmazkodásnak is.

HEGEDŰS PÉTER
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AACR Anglo-American Cataloguing Rules — Angol-Amerikai Címleírási Sza
bályzat

ALA
ASLIB

American Library Association -  Amerikai Könyvtári Egyesület 
Association of Special Libraries and Information Bureau — Szakkönyv
tárak és Tájékoztató Irodák Szövetsége (Anglia)

BLS
BNB
Btj
BUMS

Bureau of Labour Statistics — Munkaerő Statisztikai Hivatal 
British National Bibliography — Brit Nemzeti Bibliográfia 
Biblioteksjänst — a svéd Könyvtárellátó
Biblioteksjänst Utlanings och Mediakontrol System — a közművelődési 
könyvtárak gépesített rendszere (Svédország) most: BICEPS

CIP Cataloging — in-Publication (LC-USA) -  könyvben közreadott címfel
vétel

COM
COSWL
DB
BUVÁTI
DFI

Computer Output on Microfilm
Committee of the Status of Women in Librarianship (ALA-USA) 
Deutsche Bibliothek -  Nemzeti Könyvtár (Frankfurt am Main) 
Budapesti Városépítési Tervező Vállalat 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Tanács 
(Svédország)

FBR Forskningsbiblioteksradet, 1965 — Swedish Council of Research Li
braries -  Tudományos Könyvtárak Tanácsa (Svédország)

IBM
ISBD
LC
LIBRIS

International Business Machines Corporation (USA)
International Standard for Bibliographic Description 
library of Congress -  Nemzeti Könyvtár (Washington)
Library Information System; Sinköpings Högskolaus Bibliotek — A tu
dományos könyvtárak együttműködésen alapuló gépesített feldolgozási 
rendszere (Svédország)

MARC
NORDINFO

Machine Readable Cataloguing
Nordiska Samarbetsorganet för Vetenskapli g Information -  Scandi
navian Cooperative Organisation for Scientific Information -  az északi 
államok 1976-ban alapított tudományos tájékoztatási és dokumentációs 
szervezete

PPBS Planning, Programming, Budgeting System — Program-költségvetési 
eljárás
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RAK

SAFAD

SINFDOK

UDC

Regeln für die alphabetische Katalogisierung — betűrendes katalogizá
lási szabályzat — (NSZK)
Swedish Agency for Administrative Development — Svéd Kormány
fejlesztési Hivatal
Statens Rad för Vetenskaplig Information och Dokumentation — Tu
dományos Tájékoztatás és Dokumentáció Nemzeti Tanácsa (1979-tó'l: 
DFI)
Universal Decimal Classification — Egyetemes Tizedes Osztályozás
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SUMMARY

VÁLYI GÁBOR: Hungarian import of journals for the year 1983. -  Independent of 
central provisions the National Council for Librarianship has supervised the capitalist 
press orders for 1981. The data were fed into a computer then analysed. It turned out 
that many journals were ordered several times by institutions with quite another profile. 
The committee suggested the withdrawal of orders subscribed unnecessarily by different 
institutions but the call had no result. The orders for 1983 had to be reduced due to a 
central instruction. An ad hoc committee of the National Council for Librarianship 
supervised the orders for 1983 on the basis of experiences from the supervision of 1981 
orders. As a result the assortment of journals ordered with foreign currency did not 
decrease, the identical titles subscribed by several institutions were left over to large 
libraries and special libraries of national authority. In order to ensure services, parallel 
with the provision, the technical basis of libraries of national authority are extended 
and the National Széchényi Library prepares a central location list for information 
purposes. [ 117—122.p.]

HEGEDŰS PÉTER: Economic analysis and the library. -  Hungarian literature relating 
to the economic analysis of libraries is relatively poor, although factors demanding a 
more disciplined economy of libraries are more and more rigorous. On the basis of 
foreign examples the author describes several economic methods respectively their 
principles, such as estimates of economicalness, system analysis, budgetary methods and 
cost-profit analysis, index-estimates, investigation of effect on the introduction of new 
technology. Further on, Hungarian cultivators of „library economy” have to proceed 
with theoretical research in accordance with political economy and practical research 
required for Hungarian conditions. The value analysis could be the method furthering 
a more effective economy of libraries which would supply the value of library products 
on the basis of a joint survey on functions and costs. [123—131 .p.]

GYURIS GYÖRGY: The new home of the Somogyi Library, Szeged is being built.
-  The new building of the Somogyi Library, Szeged to be opened before long, houses
— besides the library — some parts of the County Archives and a restaurant too. This 
has a bad effect on the useful basic area of the library. The library siting became more 
difficult because when planning the building the fundamentals and collections of the 
library were not considered and due to the arising financial difficulties the original 
ideas have suffered further restrictions. [132-145.p.]
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GOMBA SZABOLCSNÉ: Subject specialists in university libraries. — The article deals 
with the system of subject specialists in university libraries, the different interpretation 
of subject specialists’ tasks, the professional and scientific requirements raised towards 
them. The subject specialist system functioning with good results at the University 
library, Debrecen for 15 years, are described in details. Here the professional and 
scientific development of subject specialists is supported systematically, and efforts are 
made to strengthen them in their information work. The author also presents the con
ception concerning the role of subject specialists working in an automated library system. 
[146- 152.p.]

PAPP ISTVÁN: The subject departmentalized public library. -  The elaboration of the 
subject departmentalized public library model started in the seventies. It became ne
cessary because professional programmes had to be prepared for the new buildings of 
county libraries. Foreign examples and experiences in Hungarian practice served as a basis 
for the model. When areas of 5—6000 m2 were organized, the standpoint of the library 
workshop and the service of the subject departmentalized library had to be enforced in 
order to meet the different readers’ demands. The three key elements of a subject depart
mentalized library are: the general information department, the subject departments and 
the general department. The subject departments must emerge in course of the special 
libraries’ organic development, in accordance with the needs of the social environment. 
[153—160.p.]

KISS JENŐ: Is the subject department a special library? — The author discusses two 
extreme ideas in connection with subject departments. 1. The subject department 
solution is not opposed to the development of library system, it does not strive after the 
setting up of „autonomous” libraries. 2. Subject departmentalization does not solve all 
problems of librarianship, it is a possible way for the improvement of large public 
libraries. The article refers to English and German examples and describes how the public 
library of Budapest develops subject departments in the city district libraries.
[161-166.p.]

O u t l o o k

KONDOR IMRÉNÉ: Experiences in Sweden. -  The author describes her study tour 
experiences when she has studied the work of the BUMS and LIBRIS systems.
[167—174.p.]

EISENBERG, A.: Das Verhältnis zwischen den Bibliotheksverbänden und den Staatlichen 
Büchereistellen. (The connections between the library associations and the county 
methodological centres in Scandinavian librarianship.) IFLA, 1981. 14 p. [175-176.p.]
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KROLLER FRANZ: Bibliotheksbau in Österreich. (library building in Austria). Sum
mary on the basis of the author’s manuscript. [177—182. p.]

MÄLZER, G.: Die Bibliothek zieht umJEin Bericht über die Erfahrungen der Univer
sitätsbibliothek Würzburg. (ABI Technik, 1982. 4ло.) Eine neue Bibliothek Würzburg.
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 1982. 3.no.)(Removal experiences 
of a university library.) Description on the basis of above articles. [183—186.p.]

Personnel recruitment and selection in the 1980s. (17.vol. 1981. Зло1) On the basis of 
the article published in Drexel Library Quarterly. [187-191 .p.]

CAMERON, J.—ROBERTS, M.: Desiderata file maintenance. On the basis of the article 
published in Journal of librarianship. 14.vol. 1982. April. [192-195.p.]

R e v i e w s

Die Deutsche Bibliothek. Ed. SAEVECKE, Düsseldorf, Droste, 1980. 22 p. (Central 
services and library organisation). AFB Materialen 25. Berlin, Deutscher BibÜotheksver- 
band, 1979. 115.p. Die Deutsche Bibliothek and the German Federal Republic biblio- 
grafical system. (Rev.: SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa) [196—201 .p.]

WOOLAND, W. L. B.: Combined school public libraries. Metuchen, London Scarecrow,
1980. 184 p. (Rev.: BÁNHEGYI Gyuláné). [202-204.p.]

VICKERS, P. H.: Automation guidelines for public libraries. Department of Education 
and Science, London, HSO. 1975. 52 p. (Library Information Series, 6.) (Rev.: BALLAGI 
Ágnes). [205-207.p.]

BROWN, E. F.: Cutting library costs. Metuchen, London, Scarecrow. 1979. 264 p. (Rev.: 
HEGEDŰS Péter). [208-210.p.]
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ZUSAMMENFASSUNG

VÁLYI GÁBOR: Zeitschriftenimport in Ungarn für das Jahr 1983. — Unabhängig von 
den zentralen Bestimmungen hat der Nationalrat für Bibliothekswesen die kapitalistischen 
Bestellungen für das Jahr 1981 überprüft, die Daten in die Rechenmaschine eingegeben 
und analysiert. Es hat sich herausgestellt, dass viele Zeitschriften in mehreren Exempla
ren bestellt wurden und auch von solchen Instituten, zu deren Profil dieselben nicht 
gehören. Das Komitee hat vorgeschlagen, auf die von verschiedenen Instituten über
flüssig bestellten Zeitschriften zu verzichten. Der Aufruf war erfolglos. Die Bestellungen 
für das Jahr 1983 mussten aufgrund zentraler Anordnung gekürzt werden. Das Komitee 
des Nationalrates für Bibliothekswesen hat die Bestellungen für das Jahr 1983 aufgrund 
der Erfahrungen die sie anlässlich der Überprüfung der Bestellungen im Jahre 1981 
sammelte, revidiert. Das Ergebnis war, dass die Zeitschriftensorten die für 1983 impor
tiert werden, das ganze Land betreffend, nicht vermindert wurden. Die identischen Titel 
die von mehreren Instituten abonniert waren, wurden den grossen öffentlichen Biblio
theken und den Fachbibliotheken von nationalem Aufgabenbereich überlassen. Um die 
Dienstleistungen zu sichern, wurde parallel mit der Bestimmung die technische Basis der 
Bibliotheken von nationalem Aufgabenkreis erweitert. Die Nationalbibliothek Széchényi 
verfertigt ein zentrales Standortverzeichnis, um die Informierung zu sichern. [117—
122.p.]

HEGEDŰS PÉTER: Wirschaftliche Analyse und die Bibliothek. — Die einheimische 
Fachliteratur, die sich mit der wirtschaftlichen Analyse der Bibliotheken befasst, ist 
verhältnismässig ärmlich, obzwar die Wirkung jener Faktoren die eine diszipliniertere 
Wirtschaft der Bibliotheken erfordern, immer kräftiger wird. Aufgrund ausländischer 
Beispiele beschreibt der Verfasser die in den Bibliotheken verwendeten einigen wirt
schaftlichen Methoden, bzw. deren Grundsätze, Berechnungen der Wirtschaftlichkeit, 
Systemanalysen, Haushaltsmethoden — und Haushalt — Nutzenanalysen, Indexberech
nungen und die Wirkungsprüfung in der Einführung neuer Technologien. Die einheimi
schen Pfleger „der Bibliotheksökonomie” müssen im weiteren einerseits im Einklang 
mit den Kategorien der politischen Ökonomik theoretische, andererseits den ungarischen 
Umständen entsprechende praktische Forschungen durchführen. Die Wertanalyse könnte 
eine fördernde Methode für die wirkungsvollere Ökonomie der Bibliotheken sein, die 
den Wert der Bibliotheks produkte aufgrund der gemeinsamen Untersuchung der Funktion 
und Spesen ergibt. [123—131 .p.]
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GYURIS GYÖRGY: Das neue Heim der Somogyi Bibliothek in Szeged ist im Bau. — In
dem neuen Gebäude der baldigst zur Übergabe gelangenden Somogyi Bibliothek in Sze
ged werden ausser der Bibliothek einige Teile des Komitatsarchivs, und ein Restaurant 
untergebracht werden. Dies beeinflusst schädlich die Grösse der Bibliotheksgrundfläche. 
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Unterbringung der Bibliothek, da anlässlich 
der Planung des Gebäudes die Gegebenheiten, Sammlungen der Bibliothek nicht berück
sichtigt wurden und die ursprünglichen Konzeptionen wegen den materiallen Schwierig
keiten weiteren Schaden erlitten. [132-145.p.]

GOMBA SZABOLCSNÉ: Fachreferenten in der Universitätsbibliothek. — Der Artikel 
beschreibt das in den Universitätsbibliotheken funktionierende Fachreferentensystem, 
die verschiedenen Deutungen der Fachreferent- Aufgaben und die ihr gegenüber gestellten 
beruflichen und wissenchaftlichen Forderungen. Das Fachreferentensystem wird aus
führlich dargestellt, welches in der Universitätsbibliothek in Debrecen seit 15 Jahren 
erfolgreich funktioniert, wo man institutionell die professionelle und wissenschaftliche 
Entwicklung der Fachreferenten unterstütz und trachtet die Fachreferenten als Infor
matoren zu kräftigen. Die Verfasserin beschreibt auch die Konzeptionen die über die 
Rolle der Fachreferenten, die in dem automatisierten Bibliothekssystem arbeiten, aus- 
gebüdet wurden. [146-152.p.]

PAPP ISTVÁN: Fachabteilungen in den öffentlichen Bibliotheken. — Das Modell der 
öffentlichen Bibliothek mit Fachabteilungen wurde in den 70er Jahren ausgearbeitet. 
Dies wurde notwendig, da man für die neuen Gebände der Komitatsbibliotheken 
berufliche Programme anlegen musste. Die ausländischen Beispiele und die Erfahrungen 
der einheimischen Praxis dienten als Grundlage für das Modell. Im Laufe der Orga
nisierung von 5—6000 m2 Raumfläche musste man die Standpunkte des Bibliotheks
betriebes und des spezialisierten Bibliotheksdienstes im Interesse der Erfüllung ver
schiedener Leseransprüche geltend machen. Die allgemeine Informationsabteüung, die 
Fachabteüungen und die allgemeine Abteüung bÜden die drei Schlüsselelemente der 
Bibliotheken mit Fachabteilungen. Im Laufe der organisatorischen Entwicklung von 
Bibliotheken müssen die Fachabteüungen den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Um
gebung entsprechend entfaltet werden. [153-160.p.]

KISS JENŐ: Ist die Fachabteüung eine Fachbibiiothek? -  Im Zusammenhang mit den 
Fachabteüungen argumentiert der Verfasser mit zwei extremen Standpunkten. 1) die 
Lösung mit Fachabteüung steht nicht im Gegensatz zu der Entwicklung des Biblio
thekssystems und trachtet nicht „autonome” Bibliotheken zustandezubringen. 2) die 
Fachabteüungen lösen nicht alle Probleme des Bibliothekswesens, sie bieten nur einen 
möglichen Weg zur Weiterentwicklung grosser öffentlicher Bibliotheken. Der Artikel 
hezieht sich auf englische und deutsche Beispiele und steüt dar, wie die Budapester 
Öffentliche Bibliothek Fachabteüungen in den Stadtbezirksbibiliotheken ausbaut. [161 —
166.p.]
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A u s b l i c k

KONDOR IMRÉNÉ : Erfahrungen in Schweden. — Die Verfasserin beschreibt ihre Er
fahrungen, die sie anlässlich ihrer Studienreise sammelte. Sie studierte die Funktion 
der BUMS und LIBRIS Systeme. [167-174.p.]

Das Verhältnis zwischen den Bibliotheksverbänden und den Staatlichen Büchereistellen 
im skandinavischen Bibliothekswesen. — EISENBERG, A. Artikel (IFLA, 1981. 14 S.) 
wird beschrieben. [175—176.p.]

KROLLER, FRANZ: Zusammenfassung der Artikel ,3ibliotheksbau in Österreich.” 
[177—182.p.]

MÄLZER, G.: „Die Bibliothek zieht um; ein Bericht über die Erfahrungen der Univer
sitätsbibliothek Würzburg” (veröffentlicht in ABI Technik, 1982. 4.No.) und „Eine 
neue Bibliothek Würzburg” veröffentlicht in Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio
graphie, 1982. No.3.) werden zusammengefasst. [183-186.p.]

Anwerbung und Auswahl der Fachleute in den 80er Jahren. — Aufgrund des Artikels 
Personnel recruitment and selection in the 1980s, veröffentlicht in Drexel Library Quar
terly 17.Jg.1981.3.NO. [187—191 .p.]

Nachweise der Vorerwerbungen.- Zusammenfassung aufgrund des Artikels: CAMERON, 
J.—ROBERTS, M. Desiderata file maintenance, veröffentlicht in Journal of Librarianship. 
14Jg. 1982. April. [192—195.p.]

R e z e n s i o n e n

Die Deutsche Bibliothek. Hrsg. SAEVECKE, Düsseldorf, Droste 1980. 22 S. Zentrale 
Dienstleistungen und Bibliotheksorganisation. AFB Materialien 25. Berlin, Deutscher 
Bibliotheksverband 1979. 115 S., Die Deutsche Bibliothek und das bibliographische 
System in der Budesrepublik Deustchland. (Réz.: SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa) [196—
201.p.]

WOOLARD, W. L. B.: Combined school-public libraries. (Gemeinsame Schul-und öffent
liche Bibliotheken). Metuchen, London, Scarecrow, 1980. 184 S. (Réz.: BÁNHEGYI 
Gyuláné) [202—204.p.]

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



Zusammenfassung 219

VICKERS, P. H.: Automation guidelines for public libraries. (Richtlinien für die Auto
matisierung der öffentlichen Bibliotheken) Department of Education and Science. Lon
don, Her Majesty’s Stationary Office. 1975. 52 S. (Library information series 6.) (Réz.: 
BALLAGI Ágnes) [205-207.p.]

BROWN, E. F.: Cutting library costs. (Ermässigung der Bibliotheksspesen) Metuchen, 
London, Scarecrow, 1979. 264 S. (Réz.: HEGEDŰS Péter) [208—210.p.]
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ВАЙИ ГАБОР: Импорт журналов Венгрии на 1983 г. — Независимо от централь
ного распоряжения Венгерский совет по делам библиотек пересмотрел заказы на 
журналы из капиталистических странна 1981 г., данные ввели в ЭВМ и проана
лизировали. Выяснилось, что многие заказы касались журналов, выписаемых 
институтами во многих экземлярах и часто не входящих в их профиль. Комиссия 
предлагала отказаться: от заказа журналов, выписаемых разными институтами 
излишне. Призыв оказался безрезультатным. Согласно центральным инструк
циям заказы на 1983 г. надо было уменьшить. На основе опыта проверки заказов 
на 1981 г. комиссия Венгерского совета по делам библиотек пересмотрела заказы 
на 1983 г. В результате этого разновидность журналов из капиталистических 
стран не уменьшилась в стране, и тождественные заглавия, выписаемые многими 
учреждениями, оставили для больших публичных библиотек и специальных биб
лиотек, выполняющих круг задач государственного значения. Параллельно с рас
поряжением в интересах обеспечения услуг расширят течническую базу библиотек, 
выполняющих круг задач государственного значения, а Государственная библио
тека им. Сечени составит указатель местонахождения в интересах обеспечения 
информации. [ 117-122. стр.]

ХЕГЕДЮШ ПЕТЕР: Экономический анализ и библиотека. — Венгерская литера
тура по экономическому анализу библиотек относительно небогата, несмотра на 
то, что влияние факторов, требующих более воздержанной экономии библиотек, 
становится все сильнем. На основе зарубежных примеров автор показывает такие 
методы, примененные в библиотеках и их принципы, как расчеты экономичности, 
анализы систем, бюджетные методы и анализы затраты-прибыли, расчеты ин
декса и изучение воздействий внедрения новой техники. Венгерские профессио
налы библиотечной экономики должны продолжить с одной стороны теоретиче
ские исследования, соответствующие категориям политической экономики а с 
другой практические исследования, отвечающие отечественным обстоятельствам. 
Методом, способствующим более эффективной экономии библиотек, может 
быть анализ стоимости, который дает стоимость библиотечного продукта на основе 
совместного изучения функции и расходов. [ 123—131. стр.]
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ДЮРИШ ДЬЕРДЬ: Строится новое здание Библиотеки им. Ыомоди в городе Сегед.
— Новое здание Библиотеки им. Шомоди, сдаваемое скоро в эксплуатацию, 
включает в себя некоторые части областного Архива и также ресторан. Это не
выгодно влияет на величину полезной площади библиотек. Размещение библио
теки затруднило и то, что при планировании здания не учитывали условия и фонд 
библиотеки, и оригинальные представления тоже потерпели ущерб из-за возник
ших материальных трудностей. [ 132—145. стр.]

ГОМБА САБОЛЧНЭ: Отраслевые специалисты в университетских библиотеках.
— В статье представляется система отраслевых специалистов, работающая в 

университетских библиотеках, разные интерпретации задач отраслевых специа
листов и к ним предъявленные профессиональные и научные требования. Подроб
но говорится о системе отраслевых специалистов, работающей уже 15 лет в Уни
верситетской библиотеке в городе Дебрецен, где организованно поддерживают 
профессиональное и научное развитие отраслевых специалистов и стремятся 
крепить отраслевые специалисты как информаторы. Автор показывает и пред
ставления о роле отраслевых специалистов, работающих в автоматизированной 
библиотечной системе. [ 146-152. стр.]

ПАПП ИШТВАН: Массовая библиотека со специальными отделениями. — В 1970- 
ых годах разработки модели массовой библиотеки со специальными отделениями 
требовал тот факт, что для новых зданий массовых библиотек надо было соста
вить профессиональные программы. В основу модели сдужили зарубежные при
меры и опыт отечественной практики. В ходе организации пдощадей в 5—6 тысяч 
квадратных метров в интересах удовлетворения читательских потребностей надо 
было осуществить точки зрения как библиотечного механизма, так и специали
зированной библиотечной службы. Тремя ключевыми частями библиотеки со 
специальными отделениями являются общее информационное отделение, спе
циальные отделения и общее отделение. В ходе органического развития библиотек 
специальные отделения должны сформироваться в соответствии с потребностями 
социальной среды. [ 153-160. стр.]

КИШ EHE: Является ли специальное отделение специальной библиотекой? —
В связи со специальными отделениями автор полемизирует с двумя крайними 
позициями. 1./ фор мирование специальных отделений не противоречит развитию 
библиотечной системы, не стремится к созданию ’’автономных” библио
тек. 2J образование специальных отделений не решает все заботы библиотечного 
дела, является только одним возможным путем лалынего развития массовых 
библиотек. Статья ссылается на английские и немецкие примеры и в ней пред
ставляется, как массовая библиотека Будапешта формирует специальные отделе
ния в районных библиотеках. [ 161-166. стр.]
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КОНДОР ИМРЕНЭ: Опыт из Швеции. — Автор публикует опыт своей научной 
командировки, в ходе которой она изучала работу систем BUMS и LIBRIS. 
[167-474. стр]
Роль библиотечных ассоциаций и областных методических центров в библиотеч
ном деле Скандинавии. — Суммирование на основе произведения EISENBERG,
A.: Das Verhältnis zwischen den Bibliotheksverbänden und den Staatlichen Büchereis
tellen. (IFLA, 1981.14 p.) [175-176. стр.]

КРОЛЛЕР, ФРАНЦ: Библиотечное строительство в Австрии. — Суммирование на 
основе рукописи автора Bibliotheksbau in Österreich. [ 177—182. стр.]

Опыт переселения одной университетской библиотеки. — Суммирование на основе 
статей MÄLCZER, G.: Die Bibliothek zieht um; Ein Bericht über die Erfahrungen der 
Universitätsbibliothek Würzburg. (ABI Technik 1982. no. 4.) и Eine neue Bibliothek 
Würzburg. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 1982. no. 5.) [ 183—
186. стр.]
Вербовка и подбор кадров в 1980-ых годах. — Обзор на основе статей журнала 
Drexel Library Quarterly (vol. 17.1981.no.3.) под заглавием Personnel recruitment 
and selection in the 1980s. [ 187-191. стр.]

Картотеки дезидерат. — Суммирование на основе статьи CAMERON, J. -ROBERTS, 
М.: Desiderata file maintenance (Journal of Librarianship. vol.14.1982. April.)
[192-195. стр.]
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BROWN, EE.: Cutting library costs. Снижение расходов библиотек. Metuchen, Lon
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