
245

Az alábbi két írás a szakrészlegek kérdésével foglalkozó vitához érkezett újabb
hozzászólás. (Előzmények: H orváth  Tibor: A szakrészlegek kérdőjelei. = KF,
1982. 4. 384-388. p.; K iss Jenő: Szakkönyvtár-e a szakrészleg? = KF, 1983.
2. 15 9 -1 6 4 .p. ; P app  István : A szakrészleges közművelődési könyvtár. = KF,
1983. 2 .1 5 2 -1 5 8 .p.) (— a szerk.)

SZAKRÉSZLEGEK CÍMKE NÉLKÜL?

TAKÁCS MIKLÓS

Egy „hetvenes évek végén” keletkezett vitairat 1982-ben legkevesebb 4 -5  eszten
dős. Fél évtized tekintélyes idő; egyes tudományterületeken — állítólag — a legfrissebb 
ismeretek is elavulnak ennyi év alatt. A mi szakmánkban valamivel lassúbb a tempó. 
Horváth Tibornak a szakrészlegesítés kérdőjeleit megfogalmazó valamikori hozzászólása 
kibírta az idő múlását: nemcsak a szerkesztőség érdemesítette 1982-ben közlésre, de 
— úgy tűnik — képes ennek a hosszú vitának újabb tápot adni.1 A jószándékú olvasóban 
és a rosszmájú szakmabeliben persze egyaránt felmerülhet a kérdés: mi lehet az oka an
nak, hogy egy vitatéma ilyen életképes? A témát választottuk-e meg rosszul, vagy az ellen
tétes nézeteket vallók makacsabbak az átlagosnál? Az egészen rosszmájú szakmabeli még 
azt a kérdést is megkockáztatja, hogy vajon nem ál-vitáról van-e szó, az ún. „szakrészle- 
gesítésnek” a gyakorlatban nincs-e magától értetődő, természetes és esetleg több, egymást 
nem kizáró megoldási módja? Ha nehéz a válasz, ne feledjük el Mándy Gábor megállapí
tását, amelyet egy, a szakrészlegeket érintő nemzetközi felmérésből és az INTAMEL
1981. évi budapesti konferenciájának anyagából végső tanulságként levont: „. . .több év
tizedes története ellenére a szakrészlegesítési vita még mindig nem dőlt el, szélsőségesen 
ellentmondó nézetek élnek egymás mellett.”2

A vita évtizedei alatt persze sem külföldön, sem itthon az élet nem állt meg. 
A könyvtárügy általános fejlődését sem lehet kétségbe vonni, és úgy tűnik, hogy „a szél
sőségesen ellentmondó nézetekére épülő gyakorlat jól megfér egymás mellett. A szak
részlegesítés fortélyait kutató, több országra kiterjedő felmérés tekintélyes résztvevőinek 
egymással feleselő válaszai elsődlegesen azt sugallják, hogy a legjobb gyűjtemények, 
a legmagasabb szívnonalú tájékoztatással és szolgáltatási renddel párosulva olyan belső 
konstrukcióban érnek el kiváló eredményeket, amelyekben éppen a belső szervezeti fel
építés mikéntje — fontos, de csak másodlagos, vagy harmadlagos kérdés.

Horváth Tibor hozzászólásának számos megállapításával egyetértek. Ahol vitat
kozni valóm akad, ott meg — az ellenvéleményem fogalmazása közben — az az érzésem 
erősödik, hogy bizonyos alapfogalmak tisztázatlanok, meghatározásaink pontatlanok, 
a szakrészlegesítés irodalmát és szóhasználatát enyhe zavarosság lengi körül.
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Kezdjük rögtön a „szakrészleg” szóval. Ki mit ért alatta? H orváth  Tibor szerint:
. .nem arról van s zó , hogy a könyvtáron belül különleges kezelést kívánó dokumentum

fajták, vagy az általános feladatoktól eltérő funkciók teljesítése számára önálló szerveze ti 
egységek  létesülnek, hanem arról, hogy négy-hat átfogó tudománycsoport szerint létre
hozott új sze rve ze t alakuljon a könyvtárakban. . azután . .egy, a könyvtár egész 
tevékenységét meghatározó szerveze ti elvről van tehát szó. . továbbá: . .e részlegek
nek elég nagy a könyvtáron belüli önállósága. . .”, stb. Itt már a kötekedő kedvű vitat
kozó vérszemet kaphat! Hogyan van ez? Ha nem önálló szervezeti egységek létesüléséről 
van szó, akkor mit értsünk elég nagy önállóságon? Aminek elég nagy önállósága van, az 
végül is önálló-e, vagy sem? Ha elfogadjuk, hogy az „elég nagy önállóság” nem azonos 
az „önállóval”, akkor „a létrehozott új szervezet”, amely a könyvtár egész tevékenysé
gét meghatározza, miben különbözik a meglévőtől, a hagyományostól, mondjuk egy szak
rendi betűrendes állomány-elhelyezésű nagy, szabadpolcos rendszerű közművelődési 
könyvtári szervezettől? A kérdésekkel szembe kell nézni, mert következnek további meg
határozások, most már más szerzőtől.

M ándy Gábor „kulcsfogalmak” címszó alatt a szakrészleges szolgáltatásokról írt 
legutóbbi munkájában3 „. . .szakrészleg alatt egy közművelődési könyvtár olyan szerve
zeti egységét érti, amelyben a) az állomány egy körülhatárolt tárgykört ölel fel;b) az ál
lományt a témakörhöz értő szakemberek szakszerűen (!) alakítják; c) ezek a szakembe
rek a szóbanforgó tárgykörben bibliográfiai, ill. tényszerű tájékoztatást adnak.” „Ezen 
kívül sok helyen,” -  teszi hozzá Mándy Gábor — d) „.. .egy térben tartják mind a té
makörre vonatkozó kölcsönözhető, mind a csak helybenhasználható anyagot és e) egy 
térben tartják a különböző dokumentumtípusokat (mikrofilm, folyóirat, hanglemez, 
képanyag, stb.)”

Ebben a meghatározásban már nincs szó önállóságról, de nincs szó az új szervezet 
alakulását meghatározó szervezeti elvről sem. Az egyes pontokat külön-külön is értel
mezve az olvasóban egyre nő a bizonytalanság, hiszen olyan követelményeket kiáltanak 
ki, és sajátítanak itt ki a szakrészleg számára, amelyek minden valamirevaló közművelő
dési könyvtárral szemben — nemcsak egyes állományrészeikkel szemben — követelmé
nyek. A zavar akkor önti el az íróasztalt, amikor a definíciót követve hosszú példatár 
szól arról, hogy a gyermekrészleg, vagy az ifjúsági részleg (mi ez?) miért nem tekinthető 
szakrészlegnek, és miért szakrészleg a pedagógiai részleg és a vezetéstudományi részleg, 
vagy egy „keleti gyűjtemény” mikor fogható fel orientalisztikai szakrészlegnek, és vé
gül a helyismereti gyűjtemény is szakrészlegnek tekinthető, -  feltéve -  „ha az esetle
ges gyűjtemény jellegén túlmenően szakszerűen gyarapítják és tájékoztatási célra is hasz
nosítható.” (?) Még egyéb definíciókra is hivatkozik Mándy Gábor, amelyek 30-40  
évvel ezelőtti angol nyelvű forrásokban találhatók meg, de szerencsére ezeket nem közli. 
Hogy mennyire szerencsés a fogalmi tobzódás mérséklése, azt az is alátámasztja, hogy az 
1981. évi INTAMEL konferenciáján a szakrészleges vitaanyaggal szembeni legfőbb kriti
kai megjegyzés az volt, hogy ,,.. л е т  a d o tt  világos defin íc ióka t (mi a szakrészleg, mi a 
szakolvasó terem, mi a szakreferens); nem tett világos különbséget a helybenhasználat 
(referensz könyvtár) és a kölcsönzés funkciója (kölcsönzői könyvtár) között. . stb.4
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Definíció nincs, de a pontatlan meghatározásokból következő tetszetős kaval- 
kád tartósan jelen van a kérdés további tárgyalásakor is. A hazai közművelődési könyv
tárak szakrészlegeiről szóló, fentebb hivatkozott cikkben ezt olvashatjuk:

„Az első magyarországi közművelődési könyvtárak, amelyek összekapcsolták az 
állománycsoportok tervszerű fejlesztését az azonos témakörről szóló egyéb dokumen
tumok egy térben való elhelyezésével és a szaktájékoztatással (Szombathely, Tatabánya), 
nem vállalták a szakrészleg címkéjét, feltehetőleg érezvén, hogy a név követelményei
nek nem képesek teljes mértékben eleget tenni.’5 „A szakrészlegesítés jegyében” épült 
nagy megyei könyvtárakból (Miskolc, Nyíregyháza) „. . .mindezideig többé-kevésbé 
hiányzik a szakrészleges szolgáltatások rendszerbe foglalása, ’öntudata’ ” , „. . . az újabb 
próbálkozások (Kaposvár, FSZEK) ugyancsak nem idéztek elő valódi áttörést.”5

Tehát nemcsak pontos definiciónk nincs, de -  ezek szerint -  nincs még egyetlen 
szakrészleges könyvtárunk sem. Akkor ebből az is következik, hogy Horváth Tibor 
hozzászólásában oda rakott kérdőjeleket, ahol „semmi” sincs? Természetesen ez így 
nem igaz.

Azonban a kérdés kapcsán leggyorsabban visszajuthatunk oda, ahol vitatkozni 
valónk az ő írásával van. Legfontosabb kifogásom ugyanis az, hogy azt az „elméleties- 
kedő tupírozást” , amely „a cimke nélküli” és a kevésbé „öntudatos” szakrészlegeket 
Magyarországon beborítja, -  komolyan veszi.

Ha a valóságos és tényleges gyakorlatot, az utóbbi 20-25 év fejlődési irányait 
teszi meg vizsgálódása tárgyává, sokkal kevesebb kérdőjelet kell kiraknia. Sőt, nemcsak 
kérdőjeleket takarít meg, de következtetései is pontosabbak és találóbbak lesznek. Vita
iratában szinte fenyegető méretűvé válik a szakrészlegesítés, ezért egyes feltételezései 
komorak, borúlátók és tévesek.

Sok — és egyébként jogos — kérdőjel után kijelenti például: „A szakrészlegesítés 
leggyengébb pontja: . . .hogy a közművelődési könyvtáraknak -  és külön-külön mind
egyiknek -  önmagában kell megoldania tájékoztatási feladatait.” Továbbá még éleseb
ben: „Az autonóm könyvtár fejlődésének eredménye a szakrészlegesítés.” Dehát ez 
pontosan fordítva igaz! Ha kiemeljük a fejünket a sok vitairatból és megpróbáljuk túl
tenni magunkat az idevágó definíciók körében elviselt kudarcainkon, a megküzdött gya
korlat tényszerűen a megállapítás ellenkezőjét bizonyítja. Hogyan is történik ez?

Egy valamirevaló nagyobb közművelődési könyvtár előbb-utóbb észreveszi, hogy 
a szabadpolcon tárolt dokumentumainak házon belüli mozgatásával hozzáférhetőbbé 
teheti az információkat, növelheti szolgáltatásainak hatékonyságát. Átrendezi tehát az 
állományt, — természetesen a szakrendi tárolás általánosan ismert előírásai szerint — 
és semmit sem kitalálva, hanem a tényleges társadalmi-használói igényeket kiszolgálva 
nyitottabb, komfortosabb terepet kínál látogatóinak. (Tételezzük fel egyébként, hogy 
ebben a képzeletbeli könyvtárban a gyűjtőkörben meghatározott témakörökhöz értő 
könyvtárosok szakszerűen(l) alakítják az állományt; ez az állomány tájékoztatásra is 
hasznosítható(Í); az intézmény szakemberei képesek a különböző tárgykörökben bib
liográfiai, ill. tényszerű tájékoztatást adni, stb., stb. Szerintem ez egy természetes és 
normális feltételezés!) Az átrendezést még be sem fejezték és azt is észreveszik, hogy 
tájékoztatási feladataikat színvonalasabban csak úgy tudják ellátni, ha saját — és véges —
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eszköztárukat minden lehetséges irányban gazdagítják. Kényszerré válik az intézmény- 
közi kapcsolatok szervezett kiépítése, sürgetőbbé a technika, a technológia fejlesztése, 
elkerülhetetlenné más könyvtárak szolgáltatásainak a közvetítése. Lehetetlenség elkép
zelni, hogy az a könyvtár, amely mindent megtesz saját ismeretközlő és szakirodalmi állo
mányának társadalmi hasznosítása érdekében, elzárkózó legyen, autonóm maradjon, tar
tósan „élni tudjon” más könyvtárak szolgáltatásai, bibliográfiák, referáló folyóiratok, 
indexek, lelőhely-jegyzékek, könyvtárközi kapcsolatok nélkül.

Tévedés ezért feltételezni azt, hogy az állományrészeit a használói igények szerint 
elhelyező, ennek megfelelően rugalmasabb és differenciáltabb munkaszervezetet kialakító 
könyvtár belső fejlődése, valamint az országos könyvtári és informatikai rendszer fejlesz
tése egymásnak ellentmondó, vagy egymást kizáró folyamatok lehetnek. Úgy érzem in
kább, hogy az egyetemes előrehaladásunknak ez a két iránya egymást feltételezi, köztük 
az egymásrautaltság kölcsönös. (Közbevetőleg: Horváth Tibor azt írja, hogy „a magára- 
hagyatottságot érző könyvtár ma még realitás”. Külön vitát is megérne e baljós állítás. 
A vitában valószínű nem lehetne az állítás ellenkezőjét teljesen bebizonyítani, de a köny- 
nyes együttérzés kifejezése mellett azt is meg kellene fogalmazni, hogy magára hagyni 
csak azt lehet, aki hagyja magát.)

Téves következtetésre jut a vitairat az állományok feltárása tekintetében kirakott 
kérdőjelei után is. A hatékonyabb feldolgozási eljárások bevezetése valóban elkerülhetet
len, az egyre igényesebb könyvtárhasználó jelentkezése is ténykérdés, de a felsorakoz
tatott érvekből arra a feltételezésre jutni, hogy „a szakrészlegek nem segítik a valóban 
szakmai igények, tudományos igények kielégítését, sőt bizonyos értelemben akadályoz
zák azt” — tévedés. Úgy gondolom, hogy a kérdés megközelítése is rossz. Különböző dol
gokat, -  mondjuk itt — „a valóban szakmai igényeket, tudományos igényeket” könnyel
műen összevissza keverünk. Ha a gyakorlathoz és a fentebb tárgyalt képzeletbeli könyv
tárhoz visszatérünk, -  valamint számításba vesszük, hogy közben évek, sőt évtizedek 
telnek el — azt látjuk, hogy a kifelé-befelé egyaránt nyitott szervezet gyűjteménye egyre 
hatalmasabb lesz. Megőrzési kötelezettségeit legkritikusabban vizsgáló könyvtárakban 
is nő az az állomány, amelyet tárolni kell. A szakrendi-betűrendes (szakrészleges) elhelye
zésnek nemcsak a rendelkezésre álló terek természetes határai szabnak gátat, hanem az
— az elsősorban külföldi nagy könyvtárak gyakorlatából leszűrhető — tapasztalat is, 
amely szerint a szakrendben felállított, több százezres könyvtömegben tétova lesz az ol
vasó, a közvetlen tájékozódás körülményessé és fáradságossá válik, a könyv-dzsungelben 
a szabadpolc eredeti célja és értelme veszik el. Az állománynak az a része, amely közvet
lenül már nem hozzáférhető, tehát amely gazdaságosabb (mechanikus) elhelyezést 
kíván,egyre nagyobb lesz. Ebben a helyzetben a szakirodalmi igények kielégítése, ameny- 
nyiben a hatékony feltárás szerszámai, a referensz eszközök is kéznél vannak, zavartala
nul megtörténhet, nyilván olyan rétegződésben, ahogyan az egyes szakirodalmi szintek
— az egyszerűbbektől az összetettebb kérdésekig — követik egymást, és lesz olyan kér
dés, amely már a szabadpolcos terek általános részlegében válaszra lel, és lesz olyan, 
amelyhez a forrásokat a belső raktárból, vagy más könyvtár állományából tudják prezen
tálni. Nehéz belátni, hogy ebben a folyamatban a szakrészleges állomány-elhelyezés 
hátráltatná a szakirodalmi információ bármely szintjén az igények kielégítését.
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Vitathatónak és mesterkéltnek tartom a cikkben azt a gondolatsort, amely me
reven szembe állítja a magyarországi könyvtárak mai szerényebb gyakorlatát a holnap
utáni technikával. Erős csapásokat osztogat az uralkodó könyvtári katalógusrendszerek 
sokszoros elmaradottságára, a gyalogtempójú irodalomkutatásra és vitézül bírálja azokat, 
akik . .a könyvtári szolgáltatásokat lényegében a mai szinten képzelik el a szakrész
legekben. Kölcsönzést és helybenhasználatot. Micsoda leszűkítés! ”

Az indulat heve és a szembeállítás — újra csak a gyakorlat példáira hivatkozva — 
túlzottnak tűnik. Félreértés ne essék, nem a bevonuló technika módszereit, a szolgál
tatási arányokat megváltoztató hatását vonom kétségbe. Ez rövidlátás lenne. De kétlem 
annak az elképzelésnek a valósságát, — és mai tennivalóinkat érintően még lefegyver
zőnek, várakozásra késztetőnek is érzem, — miszerint az új technika máról-holnapra 
teremt új helyzetet, és az fogja megoldani valamennyi jelenlegi gondunkat. Meggyőző
désem, hogy a korszerű hírközlő eszközökkel és számítógépes álló mással rendelkező 
könyvtárakban is elfér a hagyományos katalógus. Sőt! Itt a szomszédban, a grazi egye
tem központi könyvtárát tengeralatti kábelek és műholdak kapcsolják össze tekintélyes 
nemzetközi információs rendszerekkel. A számítógép terminálján egyes tudományágak 
legfrissebb irodalmának teljes, értékelt és sorrendezett világlistáját kaphatja meg pilla
natokon belül a kutató. A mikroformátum használata, a másolási technika, az elektro
nika ilyen-olyan alkalmazása mindennapossá vált tartozéka az intézménynek. És bár ez 
a könyvtár nem közművelődési könyvtár, az előtérben nézelődő laikus számára is teljesen 
nyilvánvaló, -  látva a katalógusok körül dolgozók nagy számát, a zsúfolt olvasótermeket, 
a kölcsönzőpult fényceruzás berendezésének kihasználtságát —, hogy itt — leszűkítés 
ide, leszűkítés oda — két alapvető szolgáltatás az uralkodó, a tömeges forma: a kölcsön
zés és a helybenhasználat.

Ellenvetéseimet elsősorban gyakorlati tapasztalatokra alapoztam. Kétséges, hogy 
ezzel az alapozással sikerült-e meggyőzővé tenni érveimet, de ahhoz talán hozzájárul
hattam, hogy -  Horváth Tibor kivánságának megfelelően -  kevesebb esélye legyen bár
miféle könyvtári dogma kialakulásának.
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