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A SZ A K K Ö N Y V T Á R A K  É R Z É K E N Y  JELENE É S  
V E SZ É L Y E Z T E T E T T  JÖVŐJE

ZSIDAI JÓZSEF

Vállalt tisztem szerint arra a kérdésre kellene válaszolnom, hogy „mi lesz veletek 
szakkönyvtárak?”. A kérdésfeltevést a könyvtárak általános helyzetképének nagyarányú 
romlása és a jövőkép elbizonytalanodása indokolja.

A szakkönyvtári ellátásban vezető szerepet vivő könyvtárak — véleményem szerint — 
három alapvető nehézséggel küzdenek:

•  az állománybeszerzés kritikus helyzete,
•  a korszerű számítógépesítési információszolgálat kiépítésének lassú üteme,
•  a szakemberellátottság romló tendenciája.
Számos egyéb gondot, feladatot, törekvést fel lehetne még sorolni, azonban azt gondo
lom, hogy a három témakör markánsan súlyozza mind a jelenlegi helyzet lényegét, mind 
a tennivalók csomópontjait.

Mielőtt a megnevezett témakörrel kapcsolatban kifejteném személyes véleménye
met, elengedhetetlennek tartom, hogy a mögöttünk álló évek néhány jellegzetes vonását 
visszaidézzem.

Visszatekintés...

A pillanat, része a folyamatnak. Nincsen magában lévő jelen, és nincsen jövőkép a 
múlt tárgyilagos ismerete és ésszerű integrálása nélkül. Nemcsak azért, mert az építőkövek 
időrendben egymásra épülnek (néha ugyan összenyomódnak), hanem azért is, mert okulni 
kell a tévedésekből és a kudarcokból.

Az elmúlt 20—25 év eredményei miatt nincsen szégyenkezni való. Szépívű pályán 
haladtak a könyvtárak. Emlékezzünk csak vissza az 1950-es évekre, amikor a nagyobb 
könyvtárakban is alig-alig volt szaktájékoztatás. Tervszerűen kiépült és szakszerűen meg
valósított referensz szolgálat talán csak a budapesti Egyetemi Könyvtárban volt Szent- 
mihályi János vezetésével. Az Országos Széchényi Könyvtárban sem voltak tájékoztatók 
ebben az időben. Waldapfel Eszter 1957-ben készített, az OSZK felszabadulás utáni mű
ködéséről számot adó terjedelmes tanulmányában a tájékoztatás, mint feladat, mint mun
kaféleség meg sincs említve.1 Az Országos Műszaki Könyvtár is szinte ünnepelte az 1951-es 
esztendőt, amikor az első tájékoztató könyvtáros az olvasók elébe állt. „Az 1951-es év 
eredményes volt a könyvtári tájékoztatás történetében. Az év elején főfoglalkozású tájé
koztató könyvtárost kapott a nyilvános szolgálat...” — írja Benedek Jenő az OM1KK cen
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tenáriumi könyvében.2 Szóbeli tájékozódás alapján feltételezhető, hogy a MTA Könyvtá
rában sem volt kiépített tájékoztató szolgálat. Hasonlóképpen az olvasók szolgálatára ren
delt reprográfia sem volt a könyvtárakban. Talán egyedül az OSZK-ban működött mikro
filmtár, amelyet 1951-ben alapítottak.3 Itt is azonban az állományvédelem volt a közpon
ti feladat, nem pedig az olvasók kiszolgálása.

A tényszerű, de igen szórványos emlékezés után érzékelhetjük igazán, hogy az 
1950—1960-as évek fordulójától számítva, kiváltképpen az 1960-as évtizedben mennyire 
jó úton jártak a könyvtárak, és mily szépen haladtak előre.

Kiépítették szervezetüket; létrehozták a tájékoztató szolgálatot, amely egyaránt 
megtestesült a hasznos segédeszközök megszerzésében, gyűjteménnyé szervezésében és az 
értő szakemberek hadrendbe állításában; megteremtették a reprográfiai szolgálat feltéte
leit immár az olvasók javára; számottevő eredményeket értek el a könyvtárhasználati is
meretek tévesztésében; bekapcsolódtak a nemzetközi könyvtári élet forgatagába; és fel
javították a káderállományukat.

Az 1970-es és az 1980-as években a szakkönyvtárak képe tartósan árnyfoltossá, fá- 
jóan ellentmondásossá vált. Egyidejűleg voltak, vannak jelen igen korszerű, és erős akara
tokat tükröző törekvések; védekező, stagnáló leállások; erőt és tartást veszítő, romló kon
díciók; és drámaian kesergő, megtorpanó, elbizonytalanodó emberi motivációk. Ebbe a 
sorba tartoznak a számítógép könyvtári alkalmazására kibontakozó, életerős kezdemé
nyezések; ebben az időszakban sokszorozódtak meg az erők a szakirodalmi ellátás szín
vonalának kitartó védelmére (ide sorolandók a különböző kooperációk, a köteles példány 
szolgáltatás bővítése, az alapítványok kiaknázása, a saját bevételek fokozása az állomány
beszerzés javára stb.). Mindezzel szemben visszatérő gond lett a technikai fejlődés eszköz- 
telensége; a káderállomány hanyatlása, számos könyvtár esetében az épületek állagának 
romlása, vagy a helyhiány; a sikerélmény szürkülése folytán megingott a hit a könyvtáros 
pálya értelmében; és megannyi vajúdás és ellentmondás.

Mégis le kell rögzíteni, hogy a könyvtárak dolgoztak, helytálltak, ellenük társadalmi 
méretű panaszáradat nem volt, a könyvtári teljesítmények megfeleltek az igényeknek.

A könyvtárak biztonságos helyzete először 1982-ben ingott meg, sőt kritikussá 
vált, amikor a valutaválság a beszerzéseket drasztikusan megtépázta. Azt követően 1985 
után az infláció felerősödése mért csapást a könyvtárakra. Nemcsak a külföldi szakiroda- 
lom finanszírozásának alapjai csúsztak meg, hanem a könyvtáros szakemberek jelentős 
része is hátat fordított a szakmának, mert a gyatra anyagi megbecsülés folytán a hűséget 
és lelkesedést kiszorította a megélhetés napi gondjainak sűrűsödése, ezért jobban fizető 
pályamódosításra kényszerültek. Kétségtelen, hogy a nagykönyvtárak a válság küszöbéhez 
érkeztek.

Nehéz helyzetben az állománybeszerzés...

A legkorszerűbb információszolgáltató technológiák immár 10-20 éve üzemelnek a 
fejlett országokban. Gyorsaságuk és a távolság teljes kiküszöbölése, újdonságuk és megerő
södött létük sem tudta az eredeti szakirodalmi forrásokat nélkülözhetővé tenni.
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A könyvtárközi kölcsönzést fűtheti a szorgalom és a könyvtárosi lelkiismeret, adhat 
útbaigazítást a referáló lap és a géppel kezelt adatbank, a vérbeli kutató azonban sohasem 
mond le a folyóiratról, és a könnyen kezelhető könyvről. Ebben a könyvtárak szerepe 
nem csökken, sőt növekszik. A könyvtárközi kölcsönzés nemzetközi és hazai, idevágó ada
tai ismeretesek. Ezen túlmenően tanúi vagyunk sajnálatosan annak a folyamatnak is, 
amelyben a jobbmódú szakemberek is a könyvtárakhoz fordulnak a dokumentumokért, 
mivelhogy az információhordozókat állandóan növekvő áruk miatt megvenni nem tudják. 
Elmúlt az az idő, amikor egy egyetemi tanár vagy egy orvos, négy-öt külföldi folyóiratot 
járatott a lakására. A külföldi szaklapok átlagára 1987-ben címenként 15—16 ezer Ft kö
rül mozgott, így az egyéni előfizetés teljesen ellehetetlenült.

Az egyetemi könyvtárakban 1988 nyarán, mintegy 100 millió Ft fedezet hiányzott 
a folyóiratok, elsősorban a nyugati periodikumok finanszírozásához. Intézményenként 
3—5—6 millió Ft a hiány. Ehhez hozzá kell számítani, hogy a könyvbeszerzés is visszaszo
rult, mert az arra fordított korábbi pénzösszegek — kényszerűségből — átkerültek a folyó
iratok védelmi sáncaira. Az 1988. júliusában történt ismételt Ft leértékelés további félmil- 
Hó—egymillió Ft-tal növelte intézményenként az adósságállományt. Igen nehéz helyzet 
alakult ki. A kérdés most az, hogy vagy lesz jelentős mérvű költségvetési növekmény, (a tá
mogatás kb. 50%-os emelése szükséges), vagy a devizás folyóiratok számát hasonló mérték
ben 50%-kal csökkenteni kell. Ez utóbbi a kutatás szempontjából katasztrofális következ
ményekkel járna.

A veszélyesen kiéleződött helyzetben néhány kérdés tárgyüagos megvilágítása szak
mai kötelesség.

Gyakran beszéd tárgyát képezi a könyvtárak ellátottsági színvonala. Nem luxus-e a 
sok folyóirat, nem köve telnek-e túlságosan sokat a könyvtárosok? Néhány becsült adat 
nem az igények túlnövekedésére, hanem a könyvtárosok felelősségére, lelkiismeretességé
re és szakmai hűségére utal. Magyarországra kb. 18 000 féle külföldi folyóirat jár megkö
zelítően 80 000 példányban, vagyis átlagosan 4 példányban érkezik be egy-egy folyóirat. 
Ez országosan igen alacsony szám! Régebben egy nagyobb egyetemen a fontosabb folyó
iratokból 5 -6  példányra is előfizettek, megalapozott igények alapján.

A 18 ezer cím nagyságrendjét pedig az minősíti, hogy kb. 120 ezer féle folyóirat 
jelenik meg a világon (fele az USA-ban), amelyből mi, mindössze 15%-nyi hányadot tu
dunk megszerezni. Úgy gondolom, hogy a drasztikus csökkentés az előbb említett ka
tasztrófához vinné a könyvtárakat, illetve az alkotó szellemet. Csak két összehasonlító 
adat: az NSZK-nak egyetlenegy könyvtára, az Universitätsbibliothek und Technische 
Informationsbibliothek, Hannover 19—20 ezer folyóiratra fizet elő; a The British Library 
Document Supply Centre (Boston Spa) 55 ezer féle folyóiratot szerez meg a létező 120 
ezerből.)

A második nyugtalanító tényező amiről szólni kell, az pedig az egyre jobban elural
kodó gondolat, amely a könyvtárak öneltartásának alternatíváját ajánlja, sőt néha követe
li a költségvetés folyósítása helyett. Az egyetemeket pl. arra ösztönzik, hogy működési 
költségeik jelentős hányadát maguk teremtsék elő kutatómunkával és eladható szolgálta
tásokkal. Néhány egyetemen a saját erőből prezentált költségvetési hányad eléri, sőt meg
haladja a 30%-ot. Ebben a helyzetben elvárják, hogy a könyvtár is igazodjék az egyetemi

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5—6.



354 Zsidai József

rendhez, bármi áron tegyen szert minél nagyobb árbevételre. A miskolci egyetemi könyv
tár állományának gyarapításához évente 3 millió Ft-ot tesz hozzá a költségvetéshez a ma
ga által létrehozott erőforrásaiból. Erre alig van példa az országban, de külföldön is keres
ni kell a hasonló eseteket. A miskolci könyvtár úgy tűnik, ebben a kérdésben jobbára 
megfelel a követelményeknek. A húsz sikeres évre visszatekintő gyakorlat nyomán szemé
lyesen is megvolna az okom a megjelölt, a megmutatott, a megjárt út követésének ajánlá
sára. Mégsem teszem azt, sőt az önjáró idea gondolatával eleve szembehelyezkedem. Az a 
határozott véleményem — mondhatom közösségi vélemény —, hogy a könyvtárak műkö
désének alapfeltételeit az állami költségvetésből kell megfelelő szinten biztosítani.

A könyvtárhasználat állampolgári jog. A könyvtár a társadalomban megszerezhető 
pozícióhoz esélyegyenlőséget nyújtó olyan ingyenes, azaz bárki számára hozzáférhető 
szolgáltatás, mint az oktatás. Ahhoz, hogy az ország különböző területein a különböző 
típusú könyvtárak környezetében élő állampolgárok könyvtári ellátása biztosítsa ezt az 
esélyegyenlőséget, a könyvtárak állományát garantáltan korszerű szinten kell tartani. En
nek pedig garanciája az állami költségvetés, nem pedig a saját bevétel, mert az eléggé eset
leges, nem biztosíték az egyenletes ellátáshoz, és így az esélyegyenlőséghez sem. (Azt hi
szem, nem ártana tanulmányozni az USA adórendszerét és a könyvtáraknak juttatott 
költségvetés összefüggéseit.)

Mindeme gondolatok sérelme nélkül természetes követelmény, hogy a könyvtárak 
szolgáltatásaiért fizessenek azok a szervezetek (nem magánszemélyek), amelyek profit- 
szerzésre használják fel a megszerzett információs anyagokat.

Az igen szorító körülmények között is kell találnunk valamilyen rést, amelyen ke
resztül fény világlik a holnapra. Az eszközök ésszerű és határozott koncentrálásával kel
lene a legfontosabb gyűjtemények folytonosságát és a szolgáltatások színvonalát megőriz
ni. Felfogásom szerint 15—20 nagykönyvtárat kellene kiemelten kezelni (nem 123-at, 
mint ma), mind az állománybeszerzés, mind a technikai felszereltség, mind pedig a sze
mélyi dotáció tekintetében. Erre leginkább az országos jellegű szakkönyvtárak és a kuta
tóintézeti könyvtárak egy része látszik alkalmasnak. Ehhez a fenntartók szándékaitól 
függetlenített, célra orientált pénzeszközök összpontosítására lenne szükség.

Sűrűn ju t eszembe egy, az NSZK-ban két éve szerzett tapasztalás. Alsó-szászországi 
kormánytisztviselőkkel beszélgettem Hannoverben és ők azt mondták az 1970-es években 
megélt ottani recessziós évekről, hogy egy dologra nagyon vigyáztak: a könyvtárak gyűj
teményeit nem engedték tönkre menni, mert jóvátehetetlen hiba lett volna az irodalmi 
beszerzések visszafogása. A kultúra más területein volt restrikció, de a könyvtárak állomá
nyát illetően a folyamatosságot megvédték, fönntartották.

Végülis csak azt lehet mondani, hogy minden lehetséges eszközzel szolgálni, védeni 
kell a gyűjtemények folytonosságát, bizakodva a jobb napokban.

A korszerű információszolgálat rögös útján...

Eredményeinket, megküzdött pozíciónkat és a létre nem hozott hatékony rendszer 
hiányát és okait többféle módon lehet megítélni. A jelenségek többarcúak — mondta Pi
casso, attól függően, hogy honnan nézzük őket.
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Hatékony és gazdaságosan működő információs szolgálat csak hálózatok útján, 
tervszerűen alakított, vagy profitra orientált rendszerek révén valósítható meg. Ehhez el
engedhetetlen a nemzeti információs politika, amelyet ez ideig nem tudtunk kidolgozni. 
Ezzel összefüggésben a korszerű információs és könyvtári rendszer modelljét sem tudtuk 
megteremteni. (Ez pedig nem pénzkérdés!) És a legnehezebb lenne mindezt funkcióba 
helyezni és zökkenőmentesen működtetni. Akik ezen a területen dolgoznak és konstruk
tívan részesei a történéseknek azok jól tudják, hogy mennyire nagy, összetett és pénzigé
nyes feladatról van szó.

Az előttünk álló külföldi példák is arra utalnak, hogy ahol bővében vannak az anya
gi eszközöknek, ahol profi szervezetek (pl. IBM) hozzáértő szolgáltatásait lehet igénybe
venni a számítástechnika installációjához (ide értve a szellemi felkészítést is), és ahol a 
munkahelyi kényszer is erőteljes ösztönzőként támogatja az ügyet, ott is igen nehezen 
jönnek létre korszakváltó rendszerek és szolgáltatások.

Ha körülnézünk a környező országokban, akár a legfejlettebb államokban is, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy magas színvonalon kialakult és minden tekintetben kifogástalanul 
működő hálózati rendszer sehol sincsen. Igaz, hogy Anglia messze előttünk jár az adattá
rak létrehozásában; az is igaz, hogy például a skandináv államok sokkal intenzívebben 
használják az amerikai adattárakat, mint mi; és még az is igaz, hogy a nemzeti dokumen
tumtermés automatizált feldolgozásában messze lemaradtunk, de az is igaz, hogy másutt 
sem jutottak be az optimális megoldás kánaánjába. — Az NSZK-ban például az utóbbi 
években formálják az automatizált, osztott feldolgozáson myugvó hálózatokat a könyv
feldolgozás, és a folyóiratnyilvántartás tekintetében, de csak tartományi keretben találnak 
rá a megoldás útjára, szövetségi kapcsolódásban nem. Annak ellenére nincsen országos 
hálózati rend és rendszer, hogy pénz van bővében és a tennivalókhoz immár 15 éve irány
tű az 1973-ban kibocsátott „Bibliotheksplan”.4

A franciák, nemzeti, izolált ügyüknek tekintik az információszolgálatot is, ezért 
építik — többek közt — a PASCAL rendszert közel 20 éve. Svájcban a tőkés vállalkozá
son nyugvó DATASTAR adatközponttal próbálják megoldani az információs feladatokat, 
de az utóbbi 1—2 évben mind jobban a külföldi tőke ellenőrzi az eredendően svájci, nem
zeti programot. A Közös Piac szervezésében az 1970-es évek közepén indult és igen nagy 
hangerővel bejelentett EURONET csomagterv lenyűgözte a szakmai közvéleményt, ma
napság alig hallani valamit a gigantikus vállalkozásról.

A fenti példákra is figyelve, észrevéve az árnyoldalakat is, úgy gondolom, hogy az 
ellentmondásos helyzetkép, ami eddig nálunk létrejött, normális állapot. Mi is a gond 
tulajdonképpen? Nincsen országos hatáskörű gépesített rendszer, sőt erre mutató koncep
ció sincs. Felemás módon van megoldva a nemzeti dokumentumtermés gépi adattárai
nak létrehozása (ami van MNB, azzal nem tudunk mit kezdeni). Nincsen rendezve, szabá
lyozva a külföldi adattárakhoz való hozzáférés ökonomikus rendje. Mérhetetlenül elmara
dott az adatátvitel infrastruktúrája, ami viszont nem a könyvtárügy bűne.

Ezzel szemben van sok apró, lokális tapasztalat az indexelésben, az adattárak szer
vezésében, a könyvtári katalógusok gépre vitelében. Jelentős előrehaladás történt a külföl
di adatbankok használatában, miután ez idő szerint országosan mintegy 30 terminálon le
het elérni a világ több száz adattárát.
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Lemaradásunk kétségtelenül számottevő, de nem behozhatatlan. De mondjuk ki 
nyíltan azt is, hogy információs rendszerünk mai állapota egyáltalán nem takargat nagyobb 
visszamaradást, mint a gazdasági élet sok sok területe. Nemcsak az információszolgálat 
frontján maradtunk el a legfejlettebb államoktól, hanem a nemzeti jövedelem termelési 
ütemében is, az egy főre jutó nemzeti jövedelem abszolút összegében is és a növekmény
ben is, szervezettségben, munkakultúrában, nyelvtudásban, stb.-ben hasonlóképpen. Az 
információszolgálat önmagában nem járhat az általános fejlődés előtt, minthogy a kocsi 
sem szokta elkerülni, lehagyni a lovat, vélekedik ilyetén a népi frazeológia.

Az információszolgálat intenzív fejlesztésében akkoriépünk majd nagyokat és akkor 
gyorsítjuk majd lépteinket, ha a társadalom ez irányú hiányérzete kikényszeríti, idő
szerűsí ti majd cselekvésünket. Ez az időszak minden bizonnyal közeledik. Most az a 
dolgunk, hogy készüljünk, gyűjtsük a tapasztalást, gazdagítsuk a gyorsan konvertálható 
tudásanyagot, legyen elegendő hitünk és energiánk a kísérletezéshez. Akire pedig tartozik 
a nagy terv kidolgozása (MM, MTA, OMFB), azok végre fogjanak munkához. Hogy magam 
mit várok, azt már korábban kifejtettem e lap hasábjain.5

Fogynak a jó könyvtárosok

A könyvtárügy alakulásának tényezői között meghatározó hely illeti meg a könyv
tárosokat, a szakembereket, ezért ebben az írásban is szólni kell a szakemberellátottság 
helyzetéről, illetve gondjairól. Mindenképpen — ismételve — négy problémakör szembe
tűnő:
•  kiemelkedő képességű, lehetőleg könyvtár szakos, felsőfokú végzettségűek feltűnő 

hiánya,
•  az elnőiesedés nemkívánt mértéke,
•  a korszerű technikák bevezetésére termettek esetlegessége, a nyelvtudás visszaesése.

A szakember-összetétel minősége két-három évtizeddel ezelőtt, lényegében jobb 
volt a mainál. Sok korábbi kiváló könyvtáros hiányát szenvedjük ma. Kimutatható, hogy 
a harmincas évektől kezdve és még a háború után is, három irányból jöttek az okos férfi
emberek (néhány nő is) erre a pályára.

Az 1930-as évektől kezdődően, a munkanélküli értelmiségiek közül számosán ké
pezték át magukat könyvtárosnak a szakmai egyesület és az Országos Széchényi Könyvtár 
jóvoltából. Dezsényi Béla, Goriupp Aliz, Ladányi Antal, Sebestyén Géza; egy ideig könyv
táros volt: Dercsényi Dezső, Györke József, Halász Gábor, Sinkovits István, Tolnai Gá
bor, és még folytathatnám a sort.

Volt egy másik, meglehetősen népes csoport, melynek tagjait a politika, a politikai 
kegyvesztettség, vagy a politikai erőszak sodort ide időlegesen, vagy maradtak könyvtá
rosok véglegesen. Az időpontokra még jól emlékszünk: 1945-1946; 1949-1952; 1957- 
1958. Benda Kálmán, Dercsényi Dezső, Bitó  István, Borzsák István, Csapodi Csaba, Féja 
Géza, Jóború Magda, Keresztúry Dezső, Komjáthy Aladár, Kosári Domokos, Kovács Máté, 
Moravek Endre, Prohászka Lajos, Rátonyi Nagy László, Rózsa György, Szalay Sándor, 
Szentmihályi János, Tombor Tibor, Tóth András, hogy csak a legismertebbeket említsem.
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A harmadik csoportot az ún. áttelepülőkből lehet összeállítani. Ők a Trianont 
megerősítő 1949-es békeszerződést követően az elcsatolt területekről jöttek haza folytat
ni a korábban megkezdett szakmát, vagy itt tanulva ki a könyvtárosságot. Néhány név kö
zülük: Jékely Zoltán, Kéki Béla,Miszti László, Szalatnai Rezső.

Az itt szóba hozottak többsége valamely tudományterületen kiválóan felkészült 
szakember volt, rendszerint széles körű nyelvtudással rendelkezett és a szinte követhetet
len munkaszeretet segítette valamennyit a szorgos és alkotó munkában. A különböző 
szaktudományok művelése jól összefért náluk a gyakorlatias könyvtári munkával. Kár, 
hogy közülük már csak 2—3 fő neve és közreműködése ékesíti a könyvtárosságot. Az újabb 
nemzedék többsége pedig nődolgozó (85—90%), amely tény — és a sértés szándéka nélkül — 
nem kedvez az alkotó munkának, a középszerűség lett úrrá a szakmán.

Külön is nehéz feladat a számítástechnika és a kapcsolódó területek értőinek könyv
tári alkalmazása. Akadály az alacsony könyvtárosi bérezés, de ugyanúgy akadály a korsze
rűsítés lassúsága is, mert a tétovázás, a helyben járás nem teremt jó közeget a sikerélmény
hez. Ezért gyakori, hogy az ide tévedt szakemberek sietve továbbálnak.

Ha most aggódva azon tépelődünk, hogy mikor lesz ismét sok jó szakember a könyv
tárakban, akkor azt kell mondanunk, hogy akkor, amikor becsülete lesz a könyvtáros 
szakmának. Akkor, ha majd a tudás, a műveltség, az ismeretek kreatív alkalmazása, a mér
hető értékteremtés adja a rangsort a hierarchiában és a javak elérhetőségében. Akkor, ha 
majd a gazdaság és az egész társadalmi élet ismét prosperitásba lendül. Én ebben a kérdés
ben is bizakodó vagyok. Meg vagyok győződve arról, hogy hatékony könyvtári szolgálat 
nélkül nem lesz prosperitás, márpedig annak lennie kell, mert a nemzet léte függ tőle.

A kitartás és a harc időszakát éljük

Ahhoz, hogy a könyvtári és információs szolgáltatás fejlesztésében felzárkózzunk 
a fejlettebb országokhoz, behozzuk a lemaradásunkat, ahhoz az ügynek meg kell nyerni a 
kormányzati szerveket. Tudatosítanunk kell, hogy társadalmi méretű, hatalmas átalakítási 
program a szakkönyvtárak és általában az információszolgálat igen erőteljes fejlesztése 
nélkül nem vihető véghez. Az iparilag fejlett államokban az elektronika hordozta forradal
mi átalakulás a könyvtári és az információs szférára is kiteljedt. Újólag is el kell mondani, 
hogy az automatizált szolgáltató rendszerek mögött hatalmas könyvtári bázisok állnak és 
szolgáltatják lenyűgöző mennyiségben az eredeti dokumentumokat. A II. világháború 
után eddig ismeretlen gazdagságú gyűjteményeket hoztak létre. Álljon itt néhány példa.

Frankfurtban az 1946-ban alapított Deutsche Bibliothekben 1986-ban már 
3 688 000 kötet gyűlt össze; az 1970-ben alapított düsseldorfi egyetemi könyvtár állomá
nya 1986-ban 1,9 miihó kötet; az 1965-ben alapított konstanzi egyetemi könyvtári háló
zat összállománya 1986-ban 1,105 millió kötet; az 1964-ben létesített regensburgi egye
temi könyvtár állománya 1986-ban 2,1 miihó kötet. -  Az 1973-ban létesített, már emlí
tett „The British Library Document Supply Centre” 1986-ra 4,5 millióra fejlesztette ál
lományát. Amellett, hogy 1973-tól fogva szinte könyvtári erődrendszerré építették ki a 
brit nemzeti könyvtári csoportot (7 hatalmas könyvtár összevonásával), Londonban to-
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vábbi 70 igen jelentős, világszinten álló könyvtár működik. Sok példát lehetne még ide
állítani arra, hogy a fejlett államokban a könyvtári ellátás is igen magas szinten áll a leg
korszerűbb technika alkalmazásával.

Itt is, ezúttal is elmondom, megismétlem sokadszor, hogy miközben hangosan ma
gyarázkodunk, agitálunk és követelődzőnk a könyvtárak védelmében, egy percre se feled
jük, jelenlegi munkavégzésünk bizonyító ereje a legfontosabb. Minden nap bizonyítanunk 
kell munkánk hasznát, s ezáltal van csak esély a jobb holnapot előmozdító eszközök meg
szerzésére. Van ok a kesergésre, de szabjunk határt a Mohács hangulatnak, mert a fennma
radást csak a hangyaszorgalom, a védekezés, de egyben a támadás, vagyis a harc és az épít
kezés szavatolhatja.
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