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HOZZÁSZÓLÁS AZ OSZK KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ARATÓ ATTILA

A Könyvtári Figyelő tematikus számát (28. évf. 1982. 6. szám) lapozgatva ismerős 
témák sorával találkozik a könyvtáros szeme, s hajlamosak vagyunk azt hinni, a szerzők 
nem sok újat mondhatnak róluk. Ez az érzésünk azonban a cikkek olvasása során eltűnik, 
megszűnünk kivülállók lenni, beavatottakká válunk és észre sem vesszük, máris együtt 
gondolkozunk a szerzői kollektívával. Nem is lehet ez másként, az OSZK központi szol
gáltatásaival minden magyar könyvtár és könyvtáros lépten-nyomon találkozik minden
napi munkájában, egy megyei könyvtár vezetője pedig szinte saját könyvtárának ered
ményeit és fogyatékosságait, vagy azok forrásait látja felsorakozni az írásokban. Kialakul 
az a meggyőződésünk, hogy a saját munkánkról van szó és ezzel minden, amit már ismert
nek véltünk, érdekessé, mondhatni izgalmassá változik. Hamarosan rájövünk arra is, hogy 
nem kevés újat tudtunk meg a már ,ismertnek” tűnő kérdésekről.

Eddig jutva, már igazoltnak tekintjük a folyóirat szerkesztőinek elhatározását e te
matikus szám megjelentetésére, s jogosnak a központi szolgáltatások „leszűkítését” az 
OSZK által gondozott, nyújtott szolgáltatásokra.

A leszűkítés idézőjele azt a véleményünket jelzi, hogy bár a tematikus szám valóban 
az OSZK központi szolgáltatásait ismerteti, az írások szerzői ezt a kört mindig túllépni 
kényszerülnek, akár a szolgáltatások előállításáról, akár felhasználásáról, még inkább 
amikor fejlesztési elképzeléseikről szólnak. Ezt mi törvényszerűnek, az érintett központi 
szolgáltatások természetéből fakadónak tartjuk.

Egyetértünk a vendégszerkesztővel abban, hogy . .a központi szolgáltatások 
jelentős részét nem a nemzeti könyvtár, hanem más országos feladatkörű könyvtárak, 
hálózati központok nyújtják.” (Zircz Péter bevezetőjéből.) Egyetértünk abban is, hogy 
a magyar könyvtári és információs rendszer valóban „policentrikus” és visszavonhatat
lanul az. Ez a fejlődés természetes következménye, s nem is kell törekednünk megvál
toztatására. Nem érzem azonban teljesen „művinek”, szükség szülte megoldásnak a ta
nulmányoknak az OSZK szolgáltatásaira korlátozását. Ezek a tanulmányok olyan szol
gáltatásokról szólnak, amelyek egy lényeges vonatkozásban különböznek más országos 
jellegű könyvtárak szolgáltatásaitól. Ez pedig a szolgáltatások általános jellege és vala
mennyi magyar könyvtárra, az egész magyar könyvtárügyre kiterjedő érvénye.

Itt érkeztünk el az általunk legfontosabbnak tartott kérdéshez: mi a nemzeti 
könyvtár szerepe a mai, de még inkább a jövőbeni magyar könyvtári és információs rend
szerben? A magyar könyvtári rendszer egésze szempontjából az OSZK esetében első
sorban a központi szolgáltatások hordozzák, ületve jelenítik meg a nemzeti jelleget.
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Mivel a könyvtári munkának a használat ad értelmet, s a megítélés mércéje az igénybevé
tel, alapvető érdekünk az OSZK központi szolgáltatásainak, azaz nemzeti könyvtári 
szerepe lényeges elemeinek reális megítélése, a megvalósítható fejlesztés koncepciójának, 
irányelveinek közös kimunkálása, mérlegelése.

Az előzőekben már említettük hazai könyvtári rendszerünk visszavonhatatlanul 
policentrikus, vagy másképpen sokcsatornás jellegét, többszörösen tagolt hálózati struk
turáltságát. Véleményünk szerint éppen a jelenlegi helyzet, s az általa meghatározott fej
lődési irány visszafordíthatatlansága követeli meg az egész magyar könyvtári rendszer 
összehangoltabb tevékenységét. Ha pedig úgy véljük, hogy az országos koordináció leg
alkalmasabb intézménye az OSZK, mint nemzeti könyvtár, akkor gondoskodni kell en
nek a funkciónak további kibontatkoz tatásár ól, a szükséges feltételek biztosításáról.

Ennek a feladatnak elodázhatatlanságáról bennünket könyvtárügyünk tartós fo
gyatékosságai, allergikus pontjai győznek meg. Azok a tények, amelyek arra mutatnak, 
hogy a könyvtárügyi törvényben, a Művelődési Minisztérium állásfoglalásaiban,,az OKT 
ajánlásaiban helyesen megjelölt alapvető feladatainkat mindmáig csak részben, igen rossz 
hatékonysággal tudtuk(juk) megvalósítani minden olyan területen, ahol a konkrét, rend
szerszerű együttműködés a végrehajtás előfeltételét képezte, vagy képezi. Gondoljunk 
a felesleges párhuzamosságokra, az eredményeket alig felmutató szakterületi és területi 
együttműködési körökre, a tanulmányokban is érintett együttműködési problémákra a 
szolgáltatások területén, a fejlesztések ötletszerűségére, a presztizsféltés megnyilvánulásai
ra, az „én házam az én váram” szemlélet elburjánzására.

Nem hisszük, hogy mindezek egy csapásra elmúlnak, ha az OSZK jobban betölti 
(és ehhez a feltételeket és a szükséges jogosítványokat is megkapja) nemzeti könyvtárként 
az első számú szakmai koordinációs központ szerepét, de abban hiszünk, hogy a számí
tógépes könyvtári szolgáltatások hasznosításának előfeltétele a szolgáltatásokat előállí
tó országos feladatkörű szakkönyvtárak jobb munkamegosztása és tevékenységük folya
matos összehangolása. Ez a feladat egyedül államigazgatási eszközökkel nem oldható 
meg. (Elegendő utalni a Művelődési Minisztérium különböző főhatóságok könyvtárirányí
tó munkájának koordinálását célzó ágazati tevékenységének problémáira.) Szükség van az 
ágazati főhatóság könyvtárpolitikai irányítását a gyakorlatba átültető transzmisszióra, 
vagyis a könyvtári rendszer szakmai szempontú koordinációjának megszervezésére. 
Erre leginkább az OSZK vállalkozhat a valamennyi könyvtárhálózatnak nyújtott szolgál
tatásaiban megnyüvánuló központi szerepe révén.

A különböző könyvtárhálózatok többé-kevésbé rendszeres és hatékony eseti együtt
működését a számítógépesítés szakaszában fel kell, hogy váltsa az egész országra kiterjedő 
rendszerszerű, az egymást feltételező és kiegészítő szolgáltatásokban realizálódó tudatos 
munkamegosztás. A tanulmányok arról győzhetnek meg bennünket, hogy ez a folyamat 
megindult, további kibontakozásában kitüntetett szerepe lehet az OSZK központi szol
gáltatásainak. Olyasféle, mint az emberi testet behálózó verőereknek, amelyek ellátják 
szerveinket a számunkra szükséges tápanyagokkal, és lehetővé teszik szervezetünk harmo
nikus egybehangolt működését. A továbbiakban néhány olyan általános kérdést vetünk 
fel, amelyek a különszám több tanulmányának a mondanivalójához is csatlakoznak, s 
a közművelődési könyvtárak szempontjából jelentősek.
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A honi folyóiratirodalom feltárása

Számunkra az MNB számítógépes rendszerében a kiadvány formában megjelenő 
bibliográfiák fontossága kiemelkedő. Jelentőségük elsősorban teljességükben, a feldolgo
zott dokumentumanyag bibliográfiai leírásának pontosságában, a megjelenés gyorsaságá
ban, folyamatosságában van. A nagy közművelődési könyvtárak túlnyomó többsége a 
kurrens füzetekre építi állománygyarapítását, és feltárási rendszerét. Jelentős szerepük 
van a tájékoztató munkában, alapját képezik különböző segédleteknek, nyilvántartások
nak.

Nem hihetjük, hogy egy ilyen jelentős változást, mint amilyen az MNB rendszeré
ben végbement, bármely országban hibátlanul lehetne végrehajtani. Ebből a szempont
ból az eddigi eredményekkel valóban elégedettek lehetünk. Vannak azonban olyan jel
legű problémák is amelyek nem magából a rendszerváltozásokból (számítógépesítés, új 
szabványok bevezetése) következnek, hanem a félmegoldásokból, a végiggondolás hiá
nyából. Ilyennek tartjuk az Időszaki Kiadványok Repertóriumának szerkesztésében be
következett változásokat is.

A könyvtári tájékoztatásban, az irodalomkutatásokban egyre jobban megnöve
kedett a folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok iránti igény. Ezért ezek sokolda
lú feltárása a megyei könyvtárakban is előtérbe került. Megyei könyvtáraink jelentős 
része ezt a munkát a reform előtti folyóiratrepertórium kurrens füzeteire építette. Több 
példányban rendelték meg, felvágták és -  teljeŝ  vagy különböző szempontok szerint 
válogatott anyagát — katalógusként folyamatosan szerkesztették. Hosszú évek munkája 
vált kérdésessé és folytathatatlanná a repertórium 1981-től megvalósított reformja miatt.

Nem azt tartjuk a bajok forrásának, hogy az OSZK-ban működő szerkesztőség 
— a párhuzamosságok megszüntetése érdekében — együttműködési megállapodást kötött 
három kiemelkedő fontosságú információs központtal. Hanem azt, hogy nem vizsgálták 
meg, vagy nem vették figyelembe a felhasználók szempontjait, nem egyeztették ponto
san az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, az Országos Orvostudományi 
Információs Intézet és Könyvtár, a MÉM Információs Központja, valamint a repertórium 
OSZK-beli szerkesztőségének munkáját. így megszűnt az a teljesség, amely valaha meg
volt.

A magyarországi cikktermésnek még válogatott teljességét sem vehetjük kézbe, 
mert egy helyett négy kiadványsorozatot kell (kellene) figyelnünk, melyek feldolgozási, 
válogatási, csoportosítási és indexelési szempontjai nem azonosak, megjelenési perio
dicitásuk, formájuk különböző! Hol van ma az az intézmény, amely a magyar cikk
termésről e segédletek alapján egységes szempontú, kurrens nyilvántartást (katalógust) 
tud vezetni, építeni és erre alapozva átfogó gyorstájékoztatást nyújtani? Ha van is olyan 
könyvtár, amelyik erre vállalkozik, ezt sokkal drágábban, többszörös élőmunka ráfordí
tással és kevesebb sikerrel teheti.

Ez az állapot semmilyen szempontból nem igazolható. Legfeljebb azt bizonyítja, 
hogy az együttműködő felek a saját szempontjaiknak adnak elsőbbséget a használók 
érdekeivel szemben. Megoldási javaslatunk az, hogy maradjon meg a munkamegosztás 
az érintett négy, vagy akár több intézmény között a cikkek válogatásában, feldolgozá
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sában és feltárásában, de egységes szempontok szerint szerkesztett, egyetlen, kiadvány
ban jelenjen meg az összegyűjtött cikkanyag. Meg kellene teremteni a lehetőségét az 
időszaki kiadványok szépirodalmi közleményeinek analitikus feltárására és regisztrá
lására is, ez valóban külön kiadványt igényel.

Az új bibliográfiai leírás a könyvtárakban

Az új szabványok kiadása valóban jó ütemben folyt. Alkalmazásuk azonban a 
közművelődési könyvtári hálózatokban rendkívüli mértékű munka- és időigényes fel
adatot jelent. Sok gondot és tévedést kerülhettünk volna el, ha az útmutatók és példa
tárak a szabványok bevezetését megelőzően jelentek volna meg. A jelenlegi helyzetre 
az jellemző, hogy az új szabványok különböző értelmezése és alkalmazása szinte könyv
táranként eltérő gyakorlatot eredményezett. Az egység utólagos megteremtése a háló
zati központokra szükségtelen, fölös terheket hárít a továbbképzés és a módszertani 
gondozás területén, különösen a szakképzett személyzettel nem, vagy alig rendelkező 
kiskönyvtárak vonatkozásában. Már most érdemes lenne megszívlelni a fentiekből le
vonható tanulságokat a jövőben (a nagyobb könyvtárak számára remélhetően nem túl 
távoli jövőben) feltétlenül bekövetkező számítógépes feldolgozási és feltárási rendszer 
bevezetését illetően.

Kiemelt jelentőségű számunkra a számítógépes kurrens nemzeti bibliográfiai rend
szer ,^nelléktermékként” előállított bibliográfiai leírások cédulaformában való megjelen
tetése a Könyvértékesítő Vállalat által. A közművelődési könyvtárak igényeihez 
igazított MNB-leírások — amelyek a katalóguscédula ellátás alapját képezik — sokat 
segítenek a fentebb említett problémák megoldásában is, elsősorban a kurrens beszerzés 
anyagának katalógusmunkáit illetően. Reméljük és igényeljük a Könyvértékesítő Válla
lat bibliográfiai szolgáltatásainak Fügedi Péterné írásában megfogalmazott mielőbbi 
kiteljesítését az MNB egyéb, számítógépes szolgáltatásainak fogadására és továbbítására. 
Nagyon nagy jelentősége lenne valamennyi könyvtár számára, ha a katalóguscédula-szol
gáltatás kiterjedne mindazokra a könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványok
ra is, amelyeket az MNB számítógépes rendszere feldolgoz. Teljesen egyetértünk Szűcs 
Erzsébet erre vonatkozó javaslataival. Kiegészítésül csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
Könyvértékesítő Vállalat nagyobb ráfordítását az érdekelt könyvtárak magasabb díj
tételek vállalásával tudnák ellensúlyozni, mivel kiadásaik megtérülnének a saját fel
dolgozás és cédulasokszorosítás megtakarításával vagy jelentős csökkentésével.

Számítógépre alapozott könyvtári és tájékoztatási rendszer

A tanulmányok íróinak többsége, kimondva-kimondatlanul megegyezik abban, 
hogy az MNB számítógépes rendszere magában hordja a hazai, majd a külföldi iroda
lommal kapcsolatos könyvtári és információs szolgáltatások további korszerűsítésének 
lehetőségét. Stratégiai célként egy számítógéppel kezelt országos adatbank létrehozását tart
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ják kívánatosnak, az országos nagykönyvtárak összefogásával, az anyagi erők koncentrá
lásával.

Kondor Imréné íija a Könyvek Központi Katalógusa c. tanulmányában: „Mind a 
hazai, mind a külföldi irodalomról készült adatbázis és a rájuk épülő szolgáltatások csak 
a könyvtárak közötti együttműködés keretében valósulhatnak meg. Ha megvan az együtt
működés valódi szándéka és biztosítva van a lehetősége, akkor ki kell jelölni a rendszer 
kidolgozásáért, az együttműködésért felelős központot.”

Teljesen egyetértünk Kondor Imrénével a fent idézettek tekintetében. Vélemé
nyünk szerint, ha a számítógépes központi adatbank alapja a nemzeti bibliográfia rendsze
re, akkor ebből az következik, hogy az együttműködés felelőse, szervező központja csak 
az OSZK lehet.

Az adatbank felé vezető úton jelentős lépés, hogy az MNB-központ munkáját a nem
rég beszerzett intelligens terminálra alapozták, amely az online kapcsolat kiépítésére és 
további számítógépes szolgáltatások nyújtására teremtett lehetőséget.

A rendszer teljes kiépítése szempontjából mindez nem elég. Szükséges még, hogy a 
számítógépe? rendszer koncepcióját ne korlátozzák csupán a számítógépes szolgáltatást 
nyújtó könyvtárakra és a központi szolgáltatások korszerűsítésére. Ez már áttervezés és 
a programkészítés időszakában is nagy hiba lenne, mert csakis a végső cél kezdetektől 
való szem előtt tartása, a feladatok ennek tudatában való átgondolása, elemzése és terve
zése biztosíthatja a szolgáltatások termelésének és fogyasztásának összhangját! A számí
tógépes szolgáltatások gazdaságossága és hatékonysága feltételezi és megkívánja az ilyen 
szolgáltatások fogadására és továbbítására képes könyvtárak országos hálózatát.

Őszintén szólva a mi legnagyobb aggodalmunk, hogy minden tanulmány elsősorban 
a központi szolgáltatások „termelésével” foglalkozik, a fogyasztói oldal pedig csak amo
lyan „lehetőség” formájában „lesz, ahogy lesz” alapon vétetik számításba.

Gondoltak-e a fejlesztők arra, hogy a központi adatbázishoz a jövőben a nagyobb 
könyvtárak, köztük a megyei könyvtárak is közvetlenül kapcsolódhassanak a náluk jelent
kező igények gyors, korszerű és teljes értékű kielégítése érdekében? Hogyan biztosítható 
az ehhez szükséges fejlesztés? Van-e rá egyáltalán szükség és lesz-e rá lehetőség? Ha igen, 
akkor a központi adatbázis megteremtésén túl tervszerűen fel kellene készíteni a szá
mításba jöhető könyvtárakat, a szolgáltatásokat fogadó, kezelő és továbbító könyvtáro
sokat, meg kellene tervezni a szükséges fejlesztések anyagi fedezetét, a gépi beruházásokat 
stb. Ha ezt nem tesszük, a fogyasztói oldal aggasztóan lemarad és országos rendszer 
helyett csak annak központját hozzuk létre. Márpedig az egész országra kiterjedő háló
zat kialakítása nélkül maga a központ sem működhet hatékonyan.

A feladat nagyságát és méreteit megvilágítja, ha röviden -  a tárgyalt kérdéskörre 
leszűkítve -  számba vesszük a megyei könyvtárak többségének jelenlegi állapotát.

A szolgáltatások szempontjából a megyei könyvtárak legnehezebben megoldható 
gondját a gépesítettség alacsony fokában látjuk. A meglévő gépek technikai szinvonala 
sem felel meg mindenben a követelményeknek. A gépesítés sorrendjét sok esetben nem 
a tényleges szükségletek, hanem a beszerzés, a gyártás, a forgalmazás pillanatnyi lehető
sége, a pénzszerzés módja szabta meg. A helyzetet nemcsak a szükséges gépek hiánya, 
hanem a meglévők karbantartásának problémái is súlyosbítják.
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A munkaerő mennyisége csak a ma kialakult szolgáltatási szintet teszi lehetővé. 
A megyei könyvtárakban országosan irányított tervszerű létszámfejlesztés nem történt. 
Még az új épületbe költöző megyei könyvtárak is elsősorban a nagyobb épület működte
téséhez szükséges — főként technikai — létszámot kapták meg. Tehát az igények és a 
tájékoztatás fejlődése nincs megfelelő létszámmal, még kevésbé szakembergárdával le
fedezve. Emiatt nem lehetett megfelelő munkamegosztást és homogén munkaköröket 
kialakítani, a munkaerőmérlegen belül nem jött létre a kívánatos szakemberstruktúra. 
Ez a legfőbb akadálya többek között a szakrészlegesítés térhódításának is.

A számítógépes technika értelmes és gazdaságos alkalmazása tehát a magyar könyv
tárügy egész rendszerének tudatos átformálását igényli. Feltételezi a könyvtári munka- 
folyamatok, a hagyományos munkaszervezet átértékelését és átalakítását. Ki kell dolgozni 
a számítógépesítés különböző szintjeinek intézményi modelljeit, s nemcsak a munka- 
folyamatok gépesítését tekintve, hanem annak szervezeti, személyzeti, képzési vonzatait is. 
Aligha kell hangsúlyoznunk az idejekorán elvégzett tervezés szükségességét, ismerve 
gépesítési lehetőségeinket, a felkészülés időigényét és az elvégzendő feladatok bonyolult
ságát. A mielőbb elkészítendő, átgondolt, teljes körű program intézménytípusonkénti 
modellezése lehetővé tenné az egységes, egymáshoz jól illeszkedő gépi rendszerek beszer
zését, esetleg hazai gyártásuk megszervezését, vagy szocialista országból való megvásár
lását. Megszüntethetné azt a veszélyes és pazarló gyakorlatot, amelyet Vajda Gábor fogal
mazott meg az Intelligens terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográfia számító- 
gépes rendszerében c. írásában: . .ahány nagyobb könyvtár, annyi önmagában szép,
de együttműködésre képtelen gépi rendszer jön létre.. . ”

A fejlesztési terv végrehajtása során természetesen elsőbbséget kell kapniok a meg
valósítás logikai sorrendjének megfelelően a központi szolgáltatásoknak és a velük össze
függő feladatoknak, s a rendszer aktiv elemeinek. De már ekkor meg kell kezdeni az 
intézmények széles körének felkészítését a számítógépes szolgáltatások fogadására, majd 
a munkamegosztásban való szervezett részvételre.

A szakma képes kidolgozni a kor követelményeit és hazai könyvtárügyünk lehető
ségeit reálisan figyelembe vevő átfogó számítógépesítési programját, de ezt lehetetlen 
megvalósítani a hazai könyvtárfejlesztés eddigi gyakorlata szerint. Ha a feltételek bizto
sítása, de már a program puszta elfogadása is a különböző főhatóságok és könyvtárfenn
tartók belátásától és hozzáállásától függ, kevés esélyt látunk a sikerre; a magyar könyv
tár- és tájékoztatásügy számítógépre alapozott rendszerként való működtetésére. Ez pedig 
meghatározza képesek leszünk-e bekapcsolódni a világszerte kibontatkozó információs 
forradalomba, vagy pedig reménytelenül a perifériára szorulunk.

Az egész magyar könyvtári és információs rendszer számítógépesítésének országos 
programját és végrehajtási tervét nem a könyvtárak és nem is a könyvtárosok miatt szük
séges kidolgozni és megvalósítani, hanem az ország gyorsabb gazdasági, társadalmi fej
lődése, felzárkózása, de még a lépéstartás érdekében is. Egy olyan világban ahol a gyors és 
pontos információ az általános fejlődés ütemét döntően befolyásolja, az elfogadott prog
ram megvalósításától függ, hogy évtizedekkel mérhető lemaradásunk az ezredfordulóig 
csökkenthető-e, vagy oly mérvűvé válik, hogy negatív hatásaival egész társadalmunk fejlő
dését megkérdőjelezi.
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