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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1974. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

1973 decemberében a MKE küldöttközgyűlése jóváhagyta azt a programot, ame
lyet az elnökség az 1974. évre dolgozott ki. A program a MKE szerepének növelését kí
vánta elősegítem a hazai könyvtár és tájékoztatásügy társadalmi irányításában, fejlesztési 
terveinek kidolgozásában és megvalósításában; a korábbinál magasabb szinten és változato
sabb formában tűzte ki célul a szakmai képzés és továbbképzés, megvalósítását," érdekvé
delmi tevékenységének fejlesztésével hangot kívánt adni a könyvtárosok társadalmát érin
tő kérdéseknek és tovább erősítette a külföldi kapcsolatokat. 

Tevékenységünket 1974-ben a szakmai feladatok végrehajtása és a szervezeti élet 
megerősítésére tett erőfeszítéseink jellemezték. 

Központi rendezvények 

Egyértelmű és határozott a fejlődés a szakmai területen. A munkatervnek megfele
lően központi szervezésben több olyan előadásra, vitára és tapasztalatcsere látogatásra ke
rült sor, amelyek a könyvtáros társadalom nagyobb részét érintették. 1974-ben központi 
szervezésben 8 előadást, 1 vitaülést és 1 tapasztalatcsere látogatást tartottunk, többet 
mint 1973-ban. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve javult a központi előadások 
propagandája és ennek eredményeként egy-egy előadáson a résztvevők száma örvendetesen 
növekedett, esetenként elérte a 60—80 főt. Néhány nagyobb sikerű előadás a sok közül: 
Szilvási Zoltánná: Folyóiratnyilvántartások nemzetközi rendszerei és hazánk részvétele; 
Lázár Péter: Az UNESCO tevékenysége különös tekintettel a könyvtárakra és a dokumen
tációra; Futala Tibor: A továbbképzés helyzete és megoldandó problémái stb. 

Két központi rendezvényen három külföldi előadó számolt be a határainkon túli 
könyvtári eredményekről, tervekről és problémákról; D.-D. Schimansky (USA) a Metro
politan Museum of Art könyvtáráról, A. Kasbohm (NDK) a tároló könyvtárakról, H. 
Gitting (NDK) pedig a könyvtárközi kölcsönzés és a központi katalógusok szerepéről tar
tott előadást. (A. Kasbohm előadását Évkönyvünkben közöljük.) 

Az elmúlt évhez hasonlóan a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztályának fel
kérésére és anyaga alapján vitaülést rendeztünk a társadalomtudományi információs rend
szer kialakításáról, működésének problémáiról. Az ülésen több javaslat hangzott el és szá
mos vitás kérdést sikerült tisztázni. 

Sikere volt a Szovjet Tudomány és Technika Háza két könyvtárában tett látogatás
nak, több mint 200 könyvtáros ismerkedett meg a nagyjelentőségű intézmény érdekes 
könyvtári tevékenységével. 
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Egyesületünk részt vett a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztálya, a Szak
szervezetek Országos Tanácsának Kulturális-, Agitációs és Propaganda Osztálya közös ren
dezésében sorrakerült ünnepi megemlékezés előkészítésében, lebonyolításában, amelyen a 
szocialista magyar könyvtárügy megalapításának 25 éves évfordulóját ünnepeltük meg. 

A szekciók és területi szervezetek munka je. 

Szervezeteink megerősödésével egyre élénkebb az ott folyó szakmai és szervezeti 
élet. E szakmai tevékenység ma már jelentős helyet foglal el a magyar könyvtár- és tájé
koztatásügy munkatársainak szakmai képzésében, továbbképzésében és megfelelő fóru
mot biztosít a különböző kutatómunkáknak,fejlesztési tervek kidolgozásának és vitájá
nak. Az összefoglaló számok egyértelműen illusztrálják ezt a megállapítást. 

Szekcióink, területi szervezeteink és bizottságaink 1974-ben összesen 77 rendez
vényt tartottak, szemben az 1972. évi 22-vel és az 1973. évi 50-nel. Ezek közül 34 volt a vi
déki szervezetek, 30 a szekciók és 13 a bizottságok rendezvényeinek száma, amelyek so
rán előadások, vitaülések, tapasztalatcsere látogatások és rendezvénysorozatok egyaránt 
szerepeltek. A vidéki szervezetek gyakran kérték a központi előadások vagy szekció prog
ramok helyi megismétlését. 

A felsorolt adatok azonban - sajnos - csak részben pontosak, mivel néhány szerve
zet tevékenységéről nem rendelkezünk adatokkal. Ez egyúttal rávilágít arra is, hogy az 
egyesületi fegyelemmel sincs még minden rendben és javítani kell a kölcsönös információ
cserén is. 

Nagy sikere volt a pécsi VI. Vándorgyűlésnek, amelyet a Pécsi Egyetemi Könyvtár 
jubileumi ünnepségéhez kapcsolódva rendeztünk meg. A Vándorgyűlésen, az ehhez kap
csolódó szekciók napján mintegy 500 könyvtáros vett részt, s úgy vélem, hogy ez az ünne
pi esemény ma már kivívta rangos helyét a hazai könyvtárügy rendezvényeinek sorában. 
A jól kiválasztott téma, a jövő könyvtárügye nagy érdeklődést váltott ki és a rangos elő
adók magas színvonalú előadásai szakmailag jól szolgálták a könyvtárosok tájékoztatását, 
szakmai ismereteinek bővítését. A vándorgyűlés előadói dr. Mátrai László, Horváth Tibor, 
Futala Tibor, Walleshausen Gyula és Vajda Erik voltak. 

A szakmai program mellett gondosan előkészített városnézés, a pécsi balett előadá
sa, a siklósi és harkányi kirándulás tették emlékezetesebbé a rendezvényt, amelynek meg
szervezéséért és lebonyolításáért az elnökség nevében köszönetet mondunk a Baranya me
gyei szervezet vezetőségének, tagjainak és különösen leglelkesebb szervezőjének: Bárdi Ilo
nának, a pécsi egyetemi könyvtár helyettes igazgatójának. 

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, szekcióink közül a zenei és a műszaki szekció 
munkája, eredményei emelkednek ki. örvendetes ugyanakkor azonban az is, hogy e két 
szekció mellett az 1974-ben alakult gyermekkönyvtárosok szekciója — számos nehézség 
ellenére - igen értékes és elismerést érdemlő tevékenységet fejtett ki. Az ifjúsági könyvtá
rosok szekciójának kezdeti lendülete azonban sajnos alábbhagyott. 

A zenei szekció tagjainak száma 143 fő. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
a szekció munkáját előadások, vitaülések, tapasztalatcsere látogatások jellemezték. Folyta
tódott a „Zeneszerző és közönsége" előadássorozat Szegeden, népszerű a szekció kurrens 
szolgáltatása: magnószalagra játsszák át a mai magyar zeneművek hanglemezen még nem 
kapható darabjait_• 
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Nagy jelentőségű volt és könyvtárügyünk oktatási rendszerének egyik hiányát pó
tolta a szekció egyhetes továbbképző tanfolyama Gyulán — a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központtal közös rendezésben •—, ahol 39 hallgatónak adhatták át a látogatási bi
zonyítványt. A Pécsett tartott rendezvényen a szekció több javaslatot dolgozott ki és fo
gadott el a zenei könyvtárak fejlesztésének elősegítésére. Elnökségünk e határozatokkal 
egyetértett, továbbítja azokat az illetékeseknek és figyelemmel fogja kísérni megvalósítá
sukat. 

A zenei szekció több éves és eredményes munkáját elnökségi ülésen vitattuk meg és 
azt egyértelműen pozitívnak értékeltük. 

Tartalmilag és szervezetileg tovább fejlődött a műszaki könyvtáros szekció munká-
ja. A szekció tagjainak száma ma már meghaladja a 300-at és Egyesületünk legjelentősebb 
szervezetévé vált. Az év folyamán összesen 13 rendezvényre-került sor, amelyek az elő
adásokon kívül vitaülések, tapasztalatcsere látogatások, klubest formájában zajlottak le. 
Igen jól sikerült a Központi Fizikai Kutató Intézetben és aKGM MTTI-ben lebonyolított 
tapasztalátcsere; a nagy érdeklődésre való tekintettel ezeket még kellett ismételni. A ren
dezvényeken résztvevők száma átlagosan 50—60 volt, egyes esetekben azonban megköze
lítette a 90-et. 

A szekció sikeres kezdeményezése külföldi tanulmányutak szervezése. 1974-ben az 
NDK-ba és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságba látogattak el a szekció tagjai. Az NDK 
Könyvtáros Egyesülete Módszertani Továbbképző Központjában, Gothában tartott elő
adássorozaton 10 fő vett részt és az alábbi témákat vitatták meg: a műszaki felsőoktatási 
intézmények hallgatóinak szakirodalmi ellátottsága; a műszaki könyvtárak helyzete és a 
könyvtárhálózatok kialakítása műszaki területen; a könyvtári és bibliográfiai munkafolya
matok automatizálása elektronikus adatfeldolgozás segítségével; a műszaki könyvtárak és 
tájékoztatási intézmények együttműködésé; a főiskolai könyvtárak építésének egyes kér
dései. Az előadásokat a német vendéglátók tartották, s a magyar résztvevők korreferátu
mokkal egészítették ki. Könyvtárosainkkal ismertették a 10 éves fennállását ünneplő NDK 
Könyvtaros Egyesület tevékenységét is. 

A csehszlovákiai tanulmányúton pozsonyi és prágai könyvtárakat és tájékoztatási 
intézményeket látogattak meg, előadásokat hallgattak és tapasztalatcsere megbeszéléseket 
folytattak a szekció tagjai. 

Előbbre lépett a szekció a szervezett tanfolyami oktatás terén is. A Fővárosi Műve
lődési Házban intenzív nyelvtanulási lehetőséget biztosítottak; angol-nyelvű kezdő fokú 
önálló csoportban 14-en kezdték meg tanulmányaikat, míg a más fokozatokra, ill. nyel
vekre jelentkezetteket, összesen 1 í főt pedig általános tanfolyamokra osztották be. 

December elején 22 részvevővel megkezdődött a lovaskártya alkalmazási tanfolyam. 
E dicséretes kezdeményezések megvalósulásával a szekció tagjainak régi óhaja teljesült, 
ez egyúttal követendő példa más szervezetek számára is. 

Közös központi rendezvényre is sor került, eredményes volt az Egyesület központi 
előadásait propagáló munkájuk és a szekció tagjai nagy segítséget nyújtottak a központi 
tagnyilvántartás rendezéséhez, valamint az osztályozási-, indexelési bizottság aktivizálásá
hoz. 

örömmel üdvözöljük a Gyermekkönyvtárosok Szekciójának megalakulását, és elis
meréssel szólunk eredményes munkájukról. Előadásaik, rendezvényeik magas színvonalú
ak, a szakterület alapvető gondjait, problémáit érintik, és jól ötvözik az elmélet és a gya
korlat egységét. Az alakuló ülésen pl. „A gyermekkönyvtárak jelenlegi helyzete és távla
tai" címmel elhangzott előadást bemutató foglalkozások követték négy gyermekkönyvtár-
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ban, a pécsi Vándorgyűlés alkalmából pedig „Az irányelvek hatása a gyermekek könyvtári 
ellátásának fejlődésében" címmel elhangzott előadást jól megválasztott témájú korreferá
tumok tették teljes egésszé, majd csoportos bemutató foglalkozással zárult a jól sikerült 
szekciónap. 

Ismerve azokat a nehézségeket, amely a tagság területi széttagoltságából, a szerveze
ti nehézségekből következik, a kezdeti eredmények igen biztatóak, és olyan új, tartalmas 
színfoltot jelentenek mind az Egyesület, mind a magyar könyvtárügy életében, amelynek 
fejlesztése, támogatása mindannyiunk közös ügye és érdeke. 

Szekcióink tevékenysége mellett számos probléma ellenére fejlődött területi szerve
ink munkája is. A pécsi Vándorgyűlés sikeres rendezésével bemutatkozott Baranya megyei 
új szervezetünk és alakulóban van a Bács-Kiskun megyei szervezet. A most alakult szerve
zetek és a régebben működők jól hasznosíthatják azokat a tapasztalatokat, amelyeket leg
jobban működő területi szervezeteink, elsősorban a Hajdú-Bihar megyei szervezet ebben 
az esztendőben munkája során szerzett. Aktivitás, kezdeményezőkészség és tervszerűség 
jellemzi tevékenységünket. Az év során 9 rendezvényre került sor — ezek közül egyet a 
Bibliográfiai Bizottsággal közösen szerveztek - , amelyek között szerepelt saját előadás, 
jól sikerült-bemutató a reprográfiai eszközökről, külföldi, szovjet könyvtáros részvételével 
tartott kerekasztal-megbeszélés és központi előadás megismétlése is. 

örvendetesen fejlődött Szabolcs-Szatmár megyei szervezetünk munkája is. Előadása
ik tematikáját, programját a terület könyvtárosainak érdeklődéséhez szabták és ennek tud
ható be, hogy rendezvényeiken a résztvevők száma átlagosan 30—40 között volt, s aktív 
szervezeti élet alakult ki. 

Területi szervezeteink nagyobb része — a már említetteken kívül — 2-5 rendezvényt 
szervezett. Ezt számszerűleg elegendőnek tarthatjuk, ha figyelembe vesszük azokat a ne
hézségeket, amelyekkel meg kell küzdeniük. Ugyanakkor azonban azt is meg kell állapíta
ni, hogy az előadások tematikája gyakran csak olyan kérdésekre tér ki, amelyek — elsősor
ban - a közművelődési könyvtárak elé kitűzött, többségükben amúgy is munkatervi fela
datok megoldását tartalmazzák. Ennek következtében a tagság, főként a más könyvtártípu
sok munkatársai számára ezek nem elég érdekesek, tartalmasak. Szeretnénk, ha vidéki 
szervezeteink bátrabban, szélesebb tematikai körben terveznének az 1975-ös esztendőben, 
ill. ha gyakrabban vennék igénybe a központi előadások érdeklődésre számot tartó témá
inak helyi ismétlését. 

Sajnálattal kell megállapítani, hogy néhány területi szervezet munkájában visszaesés 
következett be. így pl. Borsod megyei szervezetünk aktivitása csökkent, Zala megyei szer
vezetünk tevékenysége is elmaradt a sikeres zalaegerszegi Vándorgyűlést követő várako
zástól. 

A bizottságok tevékenysége 

Uj alapszabályunk lehetővé teszi, hogy szűkebb könyvtári alaptevékenységek, szak
területek művelői szervezetektől független szakmai bizottságokban fejtsék ki tevékenysé
güket. 1974-ben a már korábban megalakult bibliográfiai, osztályozási- indexelési, vala
mint az év második felében létrejött könyv- és könyvtártörténeti bizottság dolgozott, 
munkálkodott. Mindhárom bizottság tevékenységét aktívnak és eredményesnek mondhat
juk, annak ellenére, hogy az osztályozási- és indexelési bizottság csak a második félévtől 
lendült újra munkába. 
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Tevékenységük jellemzésére csak néhány jelentősebb feladatot emelek ki; a bibli
ográfiai bizottság Debrecenben megvitatta a folyóirat repertóriumok szerkesztésének kér
dését és ezzel kapcsolatos ajánlásokat hozott, amelyet a Könyvtáros 1974. 11. száma is 
közölt; megvitatták a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépesítésével kapcsolatos kérdéseket. 
Az osztályozási- indexelési bizottság megkezdte a hazai tezauruszok összegyűjtését, elem
zését és kiadványt jelentetett meg az osztályozás kérdéseiről. Könyv- és könyvtártörténeti 
bizottságunk negyedévenként sorra kerülő ülésein rendszeresen ismertetik a legújabb 
könyv- és könyvtártörténeti műveket, megvitatják a módszertani kérdéseket. 

Ugy vélem, hogy bizottságaink munkája egyre nagyobb szerepet kap a hazai könyv
tári és tájékoztatásügyi kutatások sorában és alkotó műhelyeivé válhatnak egyes szűkebb 
szakterületek művelésének. 

A felsorolt eredmények elérését hosszú évek kitartó munkája, szervezeteink és aktív 
tagjaink lelkes, odaadó tevékenysége tette lehetővé. Ennek köszönhető, hogy ma már a 
MKE a könyvtárügy fejlesztését érintő kérdésekben elismert és segítőkész vitapartner, sőt 
esetenként aktív kezdeményező is. Képzési, továbbképzési munkánk pedig ma már szá
mottevő és nem elhanyagolható tényező. 

Kiadványi munka 

Kiadványi tevékenységünk szerény eredményeket mutathat fel. 1974-ben folyama
tosan, bővített tartalommal jelent meg az egyesületi Tájékoztató, a KMK-val közösen indí
tott Előadások—viták sorozatunkban megjelent Haraszthy Gyula: Hajszálgyökerek és a 
hungarika bibliográfia; Földi Egon: A hangtárak létesítésének technikai problémái; Vajda 
Erik-Hollós Miklós: Az osztályozás egyes kérdései; és Haraszthy Gyula: Könyvtári külön-
gyűjtemények az ősnyomtatványoktól az audio-vizuális ismerethordozókig c. tanulmánya. 

Sajnálatos módon késett az 1973-as évkönyv szerkesztési munkája, megjelenése csak 
1975-ben lehetséges. 

Egyesületünk nemzetközi elismerését jelenti, hogy az IFLA végrehajtó bizottsága 
a szervezet új lapjának, az IFLA Journalnak szerkesztő bizottsági tagjává választotta Papp 
Istvánt, Egyesületünk elnökségének tagját, a KMK igazgatóját. 

Jó szolgálatot tett ebben az esztendőben is munkánk, rendezvényeink ismertetésé
vel a Könyvtáros, amelynek szerkesztői szívügyüknek tekintik Egyesületünk fejlődését. 
Ezért köszönetet mondunk és egyúttal további támogatásukat kérjük. Ugyancsak köszöne
tet kell mondanunk a Könyvtártudományi- és Módszertani Központnak, amely a szellemi 
támogatás mellett nem csekély anyagi segítséggel teszi lehetővé kiadványi tevékenységünk 
fejlesztését. 

Szervezeti élet 

Szervezeti életünk fejlesztésében sajnos elmaradtunk azoktól a céloktól, amelyeket 
1974-ben kívántunk megvalósítani. Azon kívül, hogy már létrejöttek a korábbiakban emlí
tett szervezetek, nem sikerült befejezni és véglegesíteni Egyesületünk szervezeti formáit, 
nyilvántartásait és adminisztrációs tevékenységét. 

Ennek oka részben az volt, hogy Elnökségünk és Titkárságunk társadalmi munkása
inak erőfeszítései ellenére több feladat megoldására időhiány miatt nem kerülhetett sor, 



ül., hogy tagságunk többszöri felszólítás és sürgetés ellenére sem küldte be azt az adatla
pot, amely elősegítette volna a végleges szervezeti forma, a nyilvántartások kialakítását. 

Az Elnökség véleménye, hogy azoknak, akik kijelentették, hogy Egyesületünk tag
jai kívánnak lenni és az alapszabály értelmében kötelezettséget vállaltak, hogy elősegítik 
az Egyesület feladatainak megvalósítását, nagyobb felelősségtudattal és egyesületi fegye
lemmel kellene munkálkodniuk a közös ügy érdekében. 

Az adatközlés hiányosságaiból következik, hogy bár szervezeteink jelentése sze
rint taglétszámunk 1974. december 15-én 2066 volt, központi nyilvántartásunk csak 
1786 főre terjed ki. Az 1973. évi 1626 taggal szemben e számok kétségtelenül imponáló
ak, jelzik Egyesületünk tekintélyének és súlyának növekedését, s éppen ebből következő
en mind az elnökség, mind a szervezetek és a tagság felelőssége nagymértékben megnőtt, 
ami azt jelenti, hogy 1975-ben ennek megfelelően kell szakmai céljaink megvalósítása mel
lett szervezeti életünk fejlesztésével is törődni. 

A nyilvántartások bizonytalanságai a szervezeti kialakítás nehézségei mellett több 
problémát okoztak a tagságnak is; részben rendezetlen még a tagdíjbefizetés nyilvántartá
sa és visszaigazolása, a tagdíj bélyegek biztosítása, a tagok szervezeti hovatartozása stb. 
Ezek a tényezők károsan befolyásolták gazdasági helyzetünket is, mivel jelentős a tagdíj
hátralék, és működési költségeinket csak a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztálya 
áldozatkész segítségével tudtuk csak a legutóbbi időszakban biztosítani. 

Az elmondottak indokolják és fontossá teszik, hogy tagjaink maradéktalanul tegye
nek eleget adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségeiknek, hogy lezárhassuk a szerve
zési munkánkat és kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást folytathassunk. 

Az elnökség munkája a munkatervnek megfelelően folyamatos és tervszerű volt, öt 
alkalommal tartottunk elnökségi ülést, s a szakmai és szervezeti kérdések mellett két szek
ció munkáját is részletesen értékeltük. Elnökségi munkánk további javítása ugyancsak az 
elkövetkezendő év feladata, amit munkatervünk is tartalmaz. 

Nemzetközt kapcsolatok 

Nemzetközi kapcsolataink a munkatervnek megfelelően alakultak. Folyamatosan el
láttuk az IFLA tagságból eredő kötelezettségeinket, véleményeztük az IFLA szervei által 
megküldött anyagokat. A nagy távolság és a magas költségek miatt, ha ugyan csak egy fő
vel is, de képviseltettük magunkat az IFLA 1974. évi washingtoni konferenciáján. 

A műszaki szekció már említett két tanulmányútján kívül sikeres^volt a Kulturális 
Minisztérium és a KMK javaslata alapján szervezett skandináv tanulmányút, amelynek so
rán hét tagú delegációnk Finnországban, Svédországban és Dániában tanulmányozta a 
skandináv könyvtárépítészet és egyéb könyvtári kérdéseket. 

Ez évben vettük először igénybe az Egyesült Államok Kent-i egyetemének könyv
tártudományi tanszéke által alapított Gombocz István ösztöndíjat és 1974. szeptemberé
től Kovács Ilona, az OSzK munkatársa megkezdte egyéves tanulmányait az egyetemen. 

Egyesületünk egy tagja egyhónapos NDK ösztöndíjas tanulmányúton vett részt, il
letve egy fővel képviseltettük magunkat a Német Szövetségi Köztársaság Könyvtáros Egye
sületének közgyűlésén. 

összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 1974-ben nőtt az Egyesület közéleti szerepe, 
jelentősége. Szakmai feladatait, képzési és továbbképzési munkáját magasabb színvonalon 
látta el, jelentős társadalmi tényezőjévé vált könyvtári életünknek. A nehézségek és hiá-
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nyosságok ellenére is erősödött szervezeti életünk, új szervezetek jöttek létre és előkészí
tettük további szekciók és területi szervezetek megalakítását, amelyek egyben biztosítékai 
fejlődésünknek. 

Több feladat megvalósítása azonban elmaradt, vagy megvalósítása nem a megfelelő 
módon történt. így pl. tovább kívánjuk javítani kapcsolatainkat a Kulturális Minisztérium 
Könyvtárügyi Osztályával, amely ugyan lehetőségeihez képest messzemenően támogatja 
munkánkat, de úgy véljük, hogy kapcsolataink a jövőben gyümölcsözőbbé válhatnak, ha 
egyrészt a Könyvtárügyi Osztály feladatainak végrehajtása során az eddigieknél nagyobb 
mértékben támaszkodik szervezeteinkre és tagságunkra, illetve ha mi magunk is nagyobb 
kezdeményezőkészséget tanúsítunk. Nem értünk el haladást érdekvédelmi tevékenységünk
ben és javítanunk kell elnökségünk patronáló munkáját is a szervezeteinknél. 

összevetve az eredményeinket és a megoldásra váró feladatokat, az 1974-es eszten
dő munkáját úgy értékelhetjük, hogy Egyesületünk tevékenysége eredményes volt, s tag
jaink szakmai fejlődéséhez, a magyar könyvtárügy egészének előrehaladásához egyaránt 
hozzájárult. 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1974. évi költségvetési tervének teljesítése 

Kiadások: 

lovat Tétel Megnevezés Tervszám Tényszám 

)1 2 Mellékfogl. bére 12 000 10 890 

5 Megbízásos munkák: 
sokszorosítás, gépírás, csomagolás, 
postázás, előadók tiszteletdíja, 
szerzői díjak 20 200 35 282 

02 

03 

07 

szerzői díjak 20 200 35 282 

5 Kiküldetés 4 000 191 

6 Reprezentáció 1000 840 

2 Saját kiadvány 26 000 -

3 Boríték- és papírvásárlás 12 000 5 579 

9 Szállítás 500 1 143 

12 Posta 16 000 13 932 

13 SZTK 1 500 3 938 

14 Adó 1 500 1044 

Működési kiadások 3 000 

összesen 94 7 0 0 - Ft 75 8 3 9 - Ft 

Bevételek: 

Maradvány 

Tagdíj 

MM támogatás 

Jogi személyek 

összesen 

6 000 618 

50 000 20 755 

30 000 40 000 
8 700 14 813 

94 700- Ft 76 186-Ft 
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A KÖNYVTÁR ÉS A TÁRSADALOM 
KAPCSOLATAI A JÖVŐBEN 
Mátrai László akadémikus 

Ha valamelyik társadalomtudományi könyvtárunk egy komoly megrendelőtől olyan 
reference-feladatot kapna, hogy adjon átfogó képet a világ közvéleményét ma leginkább 
izgató és foglalkoztató kérdésekről: minden más vélemény ellenére is a futurológiát kelle
ne az első helyen, vagy legalábbis az első helyek egyikén referálnia. Sőt: ha bevonnánk a 
kérdésbe a természettudományos könyvtárakat is, kiderülne, hogy ezek a túlnépesedés, a 
környezetszennyezés avagy a modern élettempó okozta mentális zavarok terén jelentené
nek olyan problémákat, melyek közvetlen kapcsolatban állnak - néha egybe is esnek -
a futurológia társadalomtudományi gondjaival is. A jövendő sötét árnyai vették körül az 
emberiség sorsán ma töprengőket és mint egykor, Oswald Spengler sötét jóslatainak rop
pant elterjedt népszerűsége idején, Hamvas Béla könyvtáros kollégánk tette: testes „krize-
ológiai" bibliográfiát állíthatna össze az „egyetemes emberi válság" prófétáinak és álprófé-
táinak újabb műveiről. 

Nem jelen vándorgyűlésünk feladata ezeknek a részben divatos filozófiai irányzatok
nak a kritikai elemzése, de ezt teljesen elkerülni mégsem lehet, ha jómagunk is a jövő táv
lataiban kívánjuk elképzelni hivatásunk várható alakulását. Emellett éppen a könyvtáros 
az (ha tényleg érti a mesterségét), aki eléggé fel van vértezve a világnézeti divatok virulen-
ciája ellen. Mivel a könyvtáros, a „referenszes" mindig „relata refert", vagyis nem közvet
lenül informál, hanem információkról ad információt és ezért nem omlik el a csodálkozás
tól, ha 500 krízis-elméleti koncepció után holnaptól kezdve az 501-iket is referálnia kell. 
Joggal idézi Vergilius Aeneasának férfias bölcsességét, aki a viharban jajveszékelő embe
reit Így vigasztalja: vidi iam alios ven tos! (láttam én már különb szeleket is!) A könyvtáros 
világosan láthatja a Nyugatról áramló divatok változásaiból, hogy a legtöbb önmagától 
gyógyuló betegség, amely öt-tíz év alatt kezelés nélkül is elmúlik... Nem azt jelenti ez, 
hogy a könyvtárosnak ez a kritikai relativizmusa, kötelező tárgyilagossága cinikus közöm
bösséggé fajulhatna, hiszen világnézetről vagy filozófiáról lévén szó, már maga ez a semle
gesség is (az epokhé) igen határozott világnézeti állásfoglalást jelent. A könyvtáros éppen 
nyugodt „referáló" tevékenysége során nagyon is jól megismeri a gondolkodási divatok 
társadalmi determinánsait, s ezért közvetíteni tudja az olvasónak is, hogy mi az, ami e jö
vő-menő divatok sorában valóban figyelemre, oktatásra méltó, mert a divatos forma mé
lyebb, jelentősebb történelmi vagy társadalmi problémákat takar, akár pozitív, akár nega
tív töltettel, de semmiképpen sem elhanyagolható módon. 

Ilyetén nem elhanyagolható jelenség az, hogy a polgári gondolkodásban a futuroló
gia szinte kivétel nélkül összekapcsolódik egy olyan történetfilozófiai pesszimizmussal, 
mely életveszélyes módon (ezúttal szó szerint) lefegyverez a veszéllyel szemben, ahelyett, 
hogy felkészítene a veszély elhárítására. A jelenség magyarázata alapszemináriumszerűen 
egyszerű, de bizonyítása a polgári értékrenden belül éppen úgy nem lehetséges, ahogyan 
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az emberiség története során még soha nem sikerült meggyőzni egy uralkodó osztályt saját 
uralmának indokolatlanságáról. A krizeológiák, válságelméletek, világvége-hangulatok, apo
kalipszisek hosszú története világosan megérteti, hogy itt a kapitalizmus válságának az em
beriség válságaként való „behelyettesítéséről" van szó, ami a gondolkodás történetében 
— sajnos — nagyon is gyakori jelenség, s ami az elemi logika síkján a résznek az egésszel va
ló összetévesztéseként jelentkezik. A futurológiai pesszimizmus nem más, mint annak a 
polgárságnak az ideológiája, amely szembenéz a válsággal, de nem kíván mögéje látni, mert 
nem vállalja a választás szocialista alternatíváját. Hogy az egyes divatos szerzőknek egyéni 
gondolkodói pályafutásában is ez mennyire igazolódik: világosan mutatja azoknak a radi
kális polgári gondolkodóknak a pozíciója, akik egykor a marxizmus útján indultak el, meg
ismerték a szocialista alternatívát, de nem vállalják: aki látja (mint radikális gondolkodó) 
a kapitalizmus veszélyét, de nem vállalja a történelmi sorskérdések egyetlen megoldási le
hetőségét —, annak a számára nem is maradhat más ideológiai pozíció, mint a feneketlen, 
reménytelen pesszimizmus, az egzisztencializmusnak egy szociológiai, politológiai varián
sa. Th. Wiesengrund — Adornóról, H. Marcuse-ról, Merleau-Ponty-ról van szó, azokról, 
akiket Lukács György úgy jellemzett, hogy a dialektikával és marxizmussal való hosszas 
kísérletezés után beszállásolták magukat a „Grand Hotel Abgrund"-ba, a „Szakadék"-hoz 
címzett luxushotelbe... 

Mindezeknek (az itt csak röviden vázolható) futurológiai téveszméknek a kritikai is
merete azonban semmiképpen sem jelentheti azt, hogy mivel a szocialista tábor ismeri a 
jövendő veszélyek elhárításának módszereit — ezért ezek a veszélyek számunkra nem is lé
teznek. Ebbe az illuzionizmusba a könyvtárosnak nem szabad beleesnie, ha becsületes, tu
dományos módon próbálja a helyét megfogalmazni a jövő társadalmában. Nem követhet
jük a polgári neo-Spenglereket, a Grand Hotel Untergangba, de ki kell kerülnünk azt az el
méleti veszélyt is, amely ellen a szocializmus sem garancia, nevezetesen a helyes alterna
tívának helytelen, magyarán kimondva utópisztikus elképzelését. A jövő számunkra is 
jelent veszedelmet: mindazt a veszélyt, ami nem a kapitalizmus általános válságának, ha
nem magának a fejlődésnek olyan tünete, melyet, hogy csak a két legfontosabbat említ
sem - a technikai forradalom és a fejlődés saját ellentmondásai — hoztak létre. Mindkét 
veszély olyan értelemben független a társadalmi rendszertől, hogy mindenütt feltámad
hat és csupán kezelésének, elhárításának a lehetőségei nagyobbak (abszolút mértékben) a 
szocialista társadalomban. 

Különösen a növekedés immanens nehézségei azok, melyek a könyvtárak jövőjének 
gondját jelentik, hiszen — éppen a kulturális forradalom kibontakoztatása során - itt leg
nagyobb a tudatos jövőformálás lehetősége és szükségessége: a műszaki és természettudo
mányi fejlődés úgyszólván kikényszeríti a maga könyvtári szükségleteinek kielégítését s 
ezt nyilván a jövőben is meg fogja tenni; csak győzze a könyvtáros pénzzel és szakértelem
mel jó időben nyomon követni ezt az igen gyors folyamatot. Ezzel a relatíve passzív 
könyvtárosi feladattal szemben a nem ipari célú olvasás a könyvtáros magas fokú aktivitá
sát és előrelátását igényli, hiszen itt nem csupán többé-kevésbé meglévő, másutt ejőálló 
szükségleteket elégít ki, hanem magukat a szükségleteket is részben neki kell megteremte
nie, ami már tipikusan „jövőbe látó" folyamat. Az olvasásnak ez a második típusa az, 
melynek jövőjétől függ a könyvtárosnak az a társadalmi szerepe, amit szeretnénk világosan 
és minden utópizmus nélkül megfogalmazni jelen vándorgyűlésünkön. Itt valóban olyan 
pszichológiai és szociológiai következtetéseknek az általános fejlődési tendenciákból való 
levonásáról van szó, ami elsősorban a könyvtárosok és pedagógusok szakértelmi körébe 
tartozik. 
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A politikai hatalom megszerzését, a gazdasági kizsákmányolás megszüntetését köve
tő tömeges életszínvonal-emelkedés után intenzív módon kerül előtérbe a forradalom kul
turális programjának megvalósítása és ez közvetlen módon kapcsolódik a szabad idő szo
ciológiáján és pszichológiáján keresztül a jövőkutatás társadalmi problematikájához. Mi
helyt e kérdésen a könyvtári szakember gondolkodni kezd, máris észre kell vennie, hogy a 
szociológiai kutatások (melyekhez elsőként kéli fordulnia) sajnálatos módon elmarasztal
hatok annak az utópizmusnak a hibájában, melyet a futurológiai kutatások egyik jellegze
tes ideológiai és módszertani tévedésének találtunk. Senki nem vonja kétségbe pl., hogy 
szocialista viszonyok között a munka egyre inkább örömteli funkcióvá válik és az ily mó
don kiteljesülő személyiség magától értetődő módon „művelődik", interiorizálja az embe
ri kultúra értékeit. A szép és igaz elvtől azonban hosszú út vezet a tényleges megvalósítá
sig, amire a kezét a művelődés ütőerén tartó könyvtárosnak feltétlenül figyelmeztetnie 
kell azokat, akik utópizmus árán akarnak társadalmi optimizmushoz jutni. Az ilyen meg
alapozatlan optimizmus nem igazi ellenszere a nyugatról áramló futurológiai pesszimiz
musnak, hiszen nem a reális érveket szegezi azzal szembe. 

A jövő társadalma meg fogja követelni a könyvtárostól, hogy eredményesen szolgál
ja a növekedés mennyiségi és minőségi problémáin való úrráléteit. Előrelátható, hogy a 
könyvtári funkció kettőssége a jövőben is fennmarad; a kutatás és termelés szolgálata és az 
olvasásra nevelés hivatása. De a két funkció - nem utolsósorban - éppen a műveltségi 
színvonal emelkedése során közelebb fog kerülni egymáshoz. Világos, hogy ez a közeledés 
végbe fog menni, de egybeolvasztása súlyos hiba volna mindkét társadalmi terület szem
pontjából. A tudományos absztrakt és a szépirodalmi „digest" különbsége világosan mu
tatja, hogy ami a tudomány területén dicséretes erény, ugyanez a közművelődés terén kul
túraellenes bűn lehet - és megfordítva. 

A könyvtárosnak, mint az emberi szellemi értékek őrzőjének és forgalmazójának, el
sőként kell felismernie és jeleznie, hogy a növekedésnek melyik típusa és mértéke válik 
károssá a főcél, az emberiség és az ember fejlődése szempontjából. A tudományos alkotás 
terén pl. már napjainkban láthatja az éles szemű könyvtáros, hogy az információ-növeke
dés során (ha ti. nem tudunk úrrá lenni rajta) súlyos torzulások állhatnak be a szellemi ér
tékek alkotása terén. A technikai irodalomhasználat analógiájára társadalomtudományi 
művekben is egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a „vonatkozó irodalom" apparátusa egy
részt csekély, másrészt ez is ötletszerű, rendszerint csupán az utóbbi 2-3 év termésére vo
natkozik. Amennyire általános (és indokolt) a technikai vagy természettudományos tanul
mányokban, hogy a 2 évnél öregebb információ már túlhaladott - , annyira nem igaz ez a 
társadalomtudományokban, ahol ez a praxis nem egyéb, mint az információrobbanás 
helytelen, színvonalromboló reakciója. 

Ugyancsak a jövő könyvtárosának gondja lesz a kéziratos művek olvasóit arra figyel
meztetni, hogy a leírt gondolat akkor is az alkotó, az író tulajdona, ha történetesen kéz
irat formájában kerül az olvasó elé, s mint ilyen, a szerzői jog védelme alatt áll. A könyvtá
rosnak jogában áll saját szellemi erejét akár olyan mértékben is az olvasó rendelkezésére 
bocsátani, hogy jó néhány értekezés társszerzőjeként is felléphetne; odáig azonban nem 
fajulhat a könyvtári kiszolgáló tevékenység, hogy a könyvtáros bűnsegédi részesként „ak
tivizálódjék, az olvasó plágiumügyében..." 

A népművelés terminusának közművelődésként való módosítása nem egyszerű ter
minológiai kérdés, hanem szerves jelzője éppen annak a jövőbe mutató folyamatnak, mely 
az aktív művelődés és a kreativitás egyre nagyobb megvalósításához vezet. Nálunk már 
nem csupán a párt és a kormány művelődéspolitikai programjai hirdetik ezeket az elveket, 
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de igen gyakorlati eredményeink is mutatkoznak pl. a szocialista brigádok kulturális tevé
kenységében. Ezek azok az eredmények, amelyek valóban a jövő felé mutatnak, amelyek
ben a könyvtárosoknak is egyre növekvő szerepük jut a társadalmi munkamegosztásban. 

A könyvtárosok nem sokáig várhatnak arra a csak általuk megadható válaszra, hogy 
a jövő távlatában mi annak a könyvállománynak a nagysága, mely optimális hatásfokon 
tud megfelelni az adott könyvtártípus funkciójának. Itt nem spekulatív könyvtárelméleti 
eszmefuttatásokra van szükség, hanem — éppen ellenkezően - a könyvtári gyakorlat reá
lis, kritikai elemzéséből adódó következtetésekre. Ma már mi sem áll útjában az ilyen reá
lis tervezésnek, mert, szerencsére, többé-kevésbé már túljutottunk azon a könyvtárpoliti
kai korszakon, mikor minden minőségi, tartalmi igényt elsöpört egyrészt a kvantitív növe
kedési számok igézete, másrészt az a téveszme,hogy a könyvtárnak egyetlen demokratikus 
válfaja lehetséges, a közművelődési könyvtár... 

Tisztelt Vándorgyűlés! Kedves Elvtársak! 

Az „emberiséget" fenyegető válság polgári prófétáinak kedvenc módszere a „mate
matikai" „egzakt" érvelés; ha egy jelenség — mondjuk — túl bonyolult, akkor „modellt" 
kell róla készíteni, ez a modell azután matematikai úton megragadható és ezzel - ugye
bár! — a kérdés máris megoldhatóvá vált. így fabrikálnak modellt abból a statisztikai adat
ból, hogy a világ élelmiszer-termelése számtani, az emberiség száma viszont mértani 
arányban növekszik: ezt a modellt exponenciális függvény írja le „egzakt" módon; esze
rint azonban — mivel a görbe végtelenbe praktice nem növekedhet, csakis a hirtelen lezu
hanás variánsa valósulhat meg — ez pedig a történelem nyelvére fordítva nem más, mint a 
krízis, a katasztrófa. 

Nem sérthetem meg a jelenlévőket azzal, hogy részletesen cáfoljam ennek az érvelés
nek vakmerő logikai-módszertani szélhámosságát, csupán utalok arra, hogy ez a technokra-
ta-szcientista pozíció látszólagos egzaktsága, matematikai külsőségei révén nálunk is ha
tást gyakorolhat a technika és a matematika bűvöletében élő naivabb elmékre, akik nem 
ismerik, vagy nem akarják ismerni a pozitivizmus és neopozitivizmus marxista bírálatát, 
azt a tanítást, hogy bár a természet könyve a matematika nyelvén van írva, a társadalom és 
a történelem könyvét csak a gazdasági kategóriák nyelvét tudva lehet valóban megérteni! 

A könyvtáros, a maga „tárgyilagos", „közvetítő" referáló szerepében egyre fonto-
sabb hivatást teljesít a társadalom jövőjének, a jövő társadalmának építésében. Nem csu
pán eszmék hirdetője, de téveszmék cáfolója is. A növekvő információáradat és a növekvő 
művelődési igények kettős hullámként emelik meg a könyvtáros társadalmi funkcióját és 
rangját a jövőben, és ennek a nagyobb feladatnak jobb könyvtárosok fognak tudni megfe
lélni. Nem egyedül a könyvkereskedelmi statisztikák, nem is csupán a bennfentes, szűk kö
rű kritikák adhatnak igazán megbízható módon számot arról, hogy melyik könyv és ho
gyan tölti be a szocialista kultúrát építő szerepét, hanem mindezeken túl a jövő könyvtá
rosa, aki fel fog nőni a kulturális politika egyik legmegbízhatóbb, leghívebb tanácsadójá
nak. 

Ezekhez a magas célokhoz kell felnőnie a jövő könyvtárosának, ami nem könnyű 
dolog, bár a jó könyvtárosok már eddig is vállalhatták volna e szerep tudatos vállalását. 
Egyet azonban éppen a nagy feladatok fényében jól meg kell fontolnunk, s ez a követke
ző. Könyvtárosok hazai és nemzetközi konferenciáin, kongresszusain, vándorgyűlésein, 
munkaértekezletein stb. — ezt több éves tapasztalat alapján mondhatom — sok minden, 
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nagyon fontos szakmai kérdésről esik szó, csak egyről sohasem: a könyvről! Könyvtárosa
ink már tudják, hogy ez abszurd állapot, melynek meghaladásán - pl. a szakreferens rend
szer vagy a könyvtárak profílozása által - komoly lépéseket tettek. Hogy a könyvtáros a 
kutató egyenrangú munkatársa és az olvasó baráti segítője lehessen egyre inkább: ez az az 
út, amelyre rálépve a könyvtáros már a felenben is a jövő társadalmának könyvtárosa kezd 
lenni. 

A jövő könyvtárosa nem csupán az olvasó kezéig, de annak tudatáig fogja közvetíte
ni az emberi művelődés klasszikus tanítóját: a könyvet. 
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A KÖNYVTÁROS PÁLYA ÉS A KÖNYVTÁROS 
SZEMÉLYISÉGÉNEK JÖVŐJE 
Futaía Tibor 

Hadd kezdjem azzal a szándékosan sarkított megállapítással, hogy furcsa szakma a 
miénk. A gyakorlatban — szerencsére — nem, de ha maga felől kezd el gondolkodni, némi
leg bizonytalan a közérzete, mivel a társadalom egésze előtt még mindig nem kis részben 
fedi homály azon intézmények fontosságát, súlyát, amelyekben dolgoznunk adatott, illet
ve amelyeket napról napra és évről évre működtetünk. így — véljük nem egészen jogtala
nul - a könyvtáros foglalkozás társadalmi megítélése, társadalmi rangja is alatta marad an
nak a szintnek, mint amely ténylegesen megilletné. 

Tehát hiába lettünk e foglalkozást, élethivatást űzők igencsak többen az elmúlt hu
szonöt év alatt, hiába vagyunk ma már Magyarországon is minden városban és majdnem 
minden településen, szinte minden intézményben és szervezetben jelen, és hiába növeke
dett meg az elmúlt negyedszázad folyamán igazán látványos méretekben az olvasók és a 
könyvtárhasználók száma, társadalmi presztízsük nem ívelt eléggé felfelé. 

Az még csak hagyján — szoktam vívódni rosszabb perceimben önmagammal is —, 
hogy amikor könyvtárosnak készülve, 1949-ben beiratkoztam a budapesti tudományegye
tem magyar-történelem szakára, anyám a „mit fog majd csinálni, csak nem a könyvekről 
törölgetni a port? "-típusú csodálkozások hallatán csakhamar letagadta a fia után érdeklő
dők előtt, hogy könyvtáros akarok lenni, hisz akkor még alig indult el könyvtárügyünk 
kiterebélyesedése. De az már sokkal kevésbé hízelgő a számunkra, hogy egy kereken húsz 
évvel későbbi szociológiai felmérésnek is azt kellett megállapítania, hogy a könyvtáros fog
lalkozás társadalmi presztízse meglehetősen alacsony, 11-ik a megkérdezett 12 foglalkozás 
között. 

Ennek ellenére — objektivitásra törő, a pozitív jelenségeket is mérlegre tevő elemzés 
után — a szükséges presztízs és megbecsülés megjöttét illetően osztoznom kell néhai Ko
vács Máté mindig hangoztatott, tulajdonképpen Petőfi Apostolára visszamenő optimizmu
sában. Egyszerűen - mondom így, bár ez igen bonyolult folyamat - arról van szó, hogy a 
társadalmat kitevő egyének és intézmények könyvtári ellátás iránti szükségletei holnap és 
holnapután tömegesen manifesztálódjanak olyan szintű igényekként, amelyek sikerrel vég
ződő próbákra teszik mind a könyvtári gyűjteményeket, mind pedig bennünket, akik e 
gyűjteményeknek nemcsak alakítására, hanem „megszólaltatására" vagy legalábbis „meg
szólaltatásának előkészítésére, szervezésére" is hivatottak vagyunk. 

Hogy ez nem megy máról holnapra, sőt az egyik évtizedről a másik évtizedre se, tel
jesen nyilvánvaló. Az okok között részben arra a speciális hazai körülményre kell hivat
koznom, hogy a magyar társadalom kulturáltsága, ezen belül könyv- és könyvtárkultúrája 
egészében véve elmaradott volt, és hogy e téren jó néhány évtizedet kellett behoznunk 
húsz-huszonöt év alatt, részben pedig azokra a munkamegosztási harcokra is, amelyek a tu
dományos-műszaki forradalom és a nagy hatású tömegközlési eszközök berobbanásával 
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egy időben szinte megkérdőjelezték a Gutenberg-galaxis, ezen belül a könyvtárak távlati 
létjogosultságát és életképességét. Megítélésem szerint a könyvtár életképességét kétségbe 
vonó éles konfrontációk évei nagyrészt elmúltak. Számos jele van annak, hogy a tanulás
sal, a művelődéssel, a termeléssel és a kutatással kapcsolatos újfajta, lassan kijegecesedö 
munkamegosztásokban a könyvtár, nem kis részben éppen az e harcok révén és közben 
megújult könyvtár, jelentős, mással nem pótolható helyet vívott ki magának. 

Eddig a társadalom felől próbáltam nézni szakmánk ügyét, helyzetét. Ezután arról 
szeretnék beszélni, hogy mi, könyvtárosok, miképpen láttattuk és láttatjuk magunkat a tár
sadalommal, illetve nem követtünk-e el magunk is hibákat a társadalom „könyvtár- és 
könyvtárosszemléletének" alakításában? 

Induljunk ki abból, hogy elemi, alapjában etikai jellegű, de nyilvánvalóan presztízs
szempontokkal is színezett igény, hogy mindenki foglalkozására, szakmájára nézve is meg
határozhassa önmagát a társadalmi munkamegosztás koordináta-rendszerében. Ez pedig 
nem lehetséges —hadd mondjam így, jobb fogalom híján — „foglalkozásideológia" nélkül. 

Ezt a „foglalkozásideológiát" mindig az egyes szakmák művelőinek kell — természe
tesen a „valóság talaján állva" és vele folyamatosan korrespondeálva — kidolgozniuk, és 
előbb a szakmán belül, majd pedig a szakmán kívül, tehát a társadalommal is elfogadtat
niuk. Azt hiszem, hogy nekünk, könyvtárosoknak még nincs megállapodott, reális, álta
lunk és a társadalom által egyaránt közkeletűen elfogadott „foglalkozásideológiánk", azaz 
olyan kiérlelt szemléletrendszerünk saját foglalkozásunkról, annak társadalmi szerepéről 
és értékéről, amelynek segítségével a szakma valamennyi művelője megszerezheti a társa
dalmi és szakmai meghatározottság biztonságát. 

Ennek okai nem utolsósorban éppen abban a gyors intézményi és személyzeti fejlő
désben keresendők, amelyet az előbb egy sor „hiábá"-val fejeztem ki negatív módon. Az 
elmúlt negyedszázadban egyrészt sokan közülünk más, társadalmi rangjukat már kivívott 
szakmákat űzőkből, másrészt sokan még fel sem készülten, nem iskolázottan lettünk 
könyvtárosok, ráadásul az esetek nagyobb részében olyan könyvtárakban, amelyek rende
zettségüket, funkciójukat tekintve a raktárát és a ruhatárat juttatták az eszünkbe, hol 
azért, mert ezt keveslettük, hol meg azért, mert legalább ennyire akartuk rendbe tenni az 
összevisszaságban felhalmozódott könyvkupacokat. A magyar nyelv szóalkotó szokásai 
még fel is erősíthették bennünk az efféle gondolatokat. 

Ezt a szituációt —. esetünkben a könyvtár és a könyvtárosság társadalmi funkcióját 
illetően — szinte annyiféleképpen lehetett — divatos szóval élve — lereagálni, ahányféle 
könyvtárban, ahányféle múlttal, előélettel és felkészültséggel álltunk munkába. 

Nagyrészt szükségszerű igazságtalanságnak érzem a kezdeti éveknek azt a hivatalos 
álláspontját, amely — persze bizonyos megszorításokkal - a különféle könyvtárak és 
könyvtárosok megítélésének egalizálását szuggerálta, függetlenül attól, hogy nagy múltú, 
kialakult funkciójú, értékes gyűjteményű budapesti vagy nagyvárosi könyvtárakról, illetve 
a bennük dolgozó könyvtárosokról, vagy éppen - hogy egy azóta szinte néptelenné vált 
Baranyai kisközséget említsek példa gyanánt — a gyűrűfűi könyvtárról, illetve könyvtáros
ról volt szó. Nem kevesebbért folyt akkor ugyanis a harc, mint hogy az ország valamennyi 
lakosa számára biztosítsuk a könyvtári ellátás gyakorlati lehetőségét, hogy kulturális té
ren is felszámoljuk a társadalmi, a város és a falu közötti különbségeket. 

Ennek a beállítottságnak a pályaképi vetülete az egalizált könyvtáros volt. Valamifé
le olyan egymagában álló ember, aki kiváló örökölt és szerzett tulajdonságainál, elkötele
zettségénél, szerénységénél és nagy — univerzálisként pertraktált — tudásánál fogva egye-
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dül is képes megküzdeni a tudatlansággal, terjeszteni a nyomtatásban megörökített igaz
ságokat és értékeket. Szóval, igazi hősfigurának képzeltük el, illetve voltunk kénytelenek 
elképzelni magunkat. 

Nem szeretném, ha fiatalabb, azt a kort legfeljebb gyermekfejjel megért kollégáink 
egyszerűen kinevetnék ezt a mindenképpen naiv elképzelést. Akkor, egy fasiszta korszak
kal és egy pusztító világháborúval a hátunk mögött, illetve egy társadalmi igazságot meg
valósítani készülő korszak előtt állva, sokan szubjektíven azonosultunk vele, mint ahogy 
azonosultak más, a nálunkénál kiforrottabb múlttal rendelkező szakmák művelői is a ne
kik adott, nem kevésbé hősies új pályaképekkel. 

Objektíven e pályakép tömeges megvalósítása természetesen lehetetlen volt, gyakor
lati kihatásaiban komoly károkat okozott. Közrejátszott abban, hogy nem tudtuk magun
kat és intézményeinket megnyugtató szinten elfogadtatni a társadalommal, mivel az uni
verzális tudású könyvtáros-hős ideálja makacsul beivódott könyvtárosszemléletünkbe, 
könyvtárosképző és továbbképző gyakorlatunkba. De minthogy nem lehettünk univerzá
lis tudású emberek és az új nemzedék, bárhogy is törekedett rá, ugyancsak nem tudta elér
ni ezt a szintet, azért kudarcot szenvedni mégsem akartunk. Csináltunk hát magunknak 
pótszert, univerzális tudáshoz kalauzoló könyvtártudományt, amelyben a mindennapi 
munkához elengedhetetlen szakmai ismeretek és jártasságok is a tudomány dicsfényében 
kezdtek,lebegni, s minden másféle tudással szemben kizárólagosságra törekedtek. 

Az ötvenes években végzett könyvtárosok, különösen az egyszakosak tanúsíthatják, 
hogy pályakezdésükkor emiatt mennyi nehézséget kellett leküzdeniük, mennyi hátrányt 
behozniuk, ha ugyan ezek a hátrányok egyáltalán behozhatóknak bizonyultak. De a/, ak
koriban nem könyvtáros szakképzettséggel könyvtárossá lett kollégáink is bizonyára visz-
sza tudnak emlékezni erre a könyvtártudományi korszakra, amelyben olyan átszellemült 
ábrázattal kellett elsajátítaniuk a mindennapi könyvtáros-munkához szükséges, nemegy
szer igen gyakorlatias ismereteket, mintha velük és általuk valamiféle misztikus tudás bir
tokábajutottak volna. 

Éppen ezért a magam részéről nagyon-nagyon hálás vagyok minden olyan későbbi 
- az ötvenes évek végén sorjázni kezdő - ellenvéleményért, amelyek közül legismertebb a 
Mátrai László adta tömör formula lett, hogy ti. „nem könyvtártudósokra, hanem tudós 
könyvtárosokra van - legalábbis a tudományos könyvtárakban s/ükség-", amely- rész
igazságokat hordozva is - kikezdte a monolitikus könyvtártudományi szemléletet, s meg
indította azt a gondolkodási folyamatot, amelyhez szakmánk reális jövőjének megfogal
mazása kapcsolható. 

* 

Ma már - a valóságnak, a tényeknek megfelelően - mindig és mindenütt a könyv
tárügy differenciált egységéről beszélünk. A differenciáltságot a tényleges és a kívánatos 
specializáltság és a gyűjteményi-szolgáltatasi különbségek érzékeltetéseié, a/ egyseget pe
dig annak érdekében hangsúlyozzuk, hogy a használóik kérései és megrendelései szabadon 
áramolhassanak a legkülönfélébb könyvtárak között annak elismeréseként, hogy az igé
nyek területileg és könyvtárilag jóval szórtabban jelentkeznek, mint amilyen messze a dif
ferenciálással el lehet és érdemes menni. S ezzel még mindig csak az egyes könyvtárakig 
mentünk el, nem pedig az egyes könyvtárak személyzetéig, ahol még az intézményeknél is 
bonyolultabb differenciálódás figyelhető meg. Mégpedig: szükségképpen. 
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Könyvtárosnak lenni, ha kor- és tényszerűen nézzük a dolgot, egyáltalán nem homo
gén foglalkozás. Nem az a tudásban és az elsajátított készségekben, nem az a végzett mun
kában, sőt még azokban tó emberi adottságokban sem az, amelyekre a tanulás és a gyakor
lat folytán a változatos; részben könyvtárosi, részben az ellátandó szakterületek, illetve 
funkciók szerinti tudás ráépül. 

Ennek megfelelően a könyvtárosság — ellentétben az egymagában álló könyvtáros 
hős eszményével - igazában mindig kollektívában gyakorlandó élethivatás, még akkor 
is, ha történetesen valaki maga látja el egy-egy gyermekkönyvtár, egy-egy falusi könyvtár, 
egy-egy szakkönyvtár egész szolgálatát. Minden könyvtáros mögött az ismert és az isme
retlen kollégák légiója áll és dolgozik. 

így hát a könyvtárosságról nem lehet — és nem is szabad — egyetlen közös pályaké
pet készíteni, sőt tulajdonképpen még több párhuzamos pályaképet sem. Mindig az az ide
ális könyvtáros, akinek tudása, hajlama, vérmérséklete az éppen adott munkakörre mara
déktalanul, szerényebben fogalmazva: viszonylag maradéktalanul megfelel. 

Csupán azért futtattam ki ilyen végletesen az egyedi, a soha meg nem ismétlődő 
könyvtáros alakját, hogy közte és az egalizált könyvtáros között valamiféle egyensúlyt te
remtsek, ha úgy tetszik szakmánk, élethivatásunk jövője érdekében. 

A prognózis, amit szakmánk jövője — közeljövője — számára a sok múltban-kalan-
dozás után adni tudok, többelemű. Ezért szükségképpen tézisszerűen kell róla szólnom. 

Első tézisem: Ma sincs, és sohasem volt, a jövőben még kevésbé lehet kívánatos vala
miféle uniformizált, valamiféle aggregált könyvtáros személyiség. Azt még Révai Józseffel 
egyetértve mondom, hogy maga a könyvtári térhódítás nem valami látványos munka. Ám 
azt már nem hiszem, hogy ezt az önmagában nem látványos térhódítást végig lehet csinál
ni nem látványos egyéniségekkel, illetve a látványos egyéniségek kizárásával. (Természete
sen a látványosat — akárcsak Pais Dezső a katasztrofálisát - nem a köznapi, érték nélküli 
vagy negatív értelmű jelentésében mondom.) Ellenkezőleg: meggyőződésem, hogy még az 
azonos nagyságrendű, azonos funkciójú könyvtárak sem hasonlíthatnak úgy egymáshoz, 
mint a Baross-korban épült állomásépületek. S ezt csak akkor érhetjük el, ha sokféle sze
mélyiséget és egyéniséget látunk szívesen magunk között. 

Második tézisem: A holnap könyvtárostársadalmának abban kell leginkább külön
böznie a tegnapitól, hogy nem kényszerűségből, nem a könyvtáros képzettségűek hiánya 
miatt, hanem tudatos személyzeti politika eredményeként fog sokféle alapképzettségű em
berekből állni. Ezt számos körülmény követeli meg, hadd emeljem ki közülük az alábbi
akat: 

— az „országos dokumentum vagyon" jelentős része a dokumentumok tartalma 
szerint, azaz a tudományos és szakkönyvtárakban „sűrűsödik" össze, illetve ezeken a „sű
rűsödési pontokon" kerül használatba; 

•'••"'—" az „országos dokumentum vágyon" a lehető legváltozatosabb nyelveken „szól"; 
— a hazánkban működő könyvtárak legalább fele részében szervesen ötvöződik, in

tegráltan jelentkezik a nevelő és a tájékoztató funkció; 
— az ^országos dokumentum vagyon" használhatóságának folyamatos biztosítása 

egyre bonyolultabb nyilvántartó, feltáró és szétsugárzó technikák elsajátítására késztet; 
— mind nagyobb szükség vari arra, hogy a könyvtárak és a társadalom között folya

matossá váljanak a kapcsolatok, illetve hogy á könyvtárak ennek előfeltételeként megbíz
hatóan ismerjék az ellátandó társadalmat•; ' * 
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A korszerű könyvtárosi felkészülésben legalább három fő elem van. Az egyik az el
látandó szakterületeknek megfelelő tudás, ami a közművelődési könyvtárügy kis intézmé
nyeire vonatkoztatva úgy fogalmazható meg, mint a legfontosabb szakterületek valamelyi
kének alapos tudása könyvtárosi közvetítőkészséggel párosítva. A második az idegen nyel
vek ismerete, a harmadik a könyvtárosi szakismeret. 

Nyilvánvaló, hogy valamennyi vonatkozásban egy-egy embertől nem kívánhatjuk 
meg e sokféle tudás teljét. Éppen ezért célszerű, ha a könyvtárosokat a jövőben bizonyos 
tudás-dominanciák alapján osztályozzuk. Valahogy így: filológus-könyvtáros, matemati
kus-könyvtáros, orvos-könyvtáros, közgazdász-könyvtáros, jogász-könyvtáros, és - per
sze — csak könyvtáros is, ami mögé azért gondolatban az előbbi párosok valamelyik máso
dik tagját is odatehetjük. 

A könyvtárosok e csoportját bátran nevezhetem a könyvtárostársadalom meghatáro
zó „centrumának". Tőle kétoldalt helyezkednek el a könyvtárban dolgozók azon csoport
jai, akik nem szorosanvett könyvtárosi érdemi tevékenységet végeznek, de akik nélkül a 
könyvtárak nem tudnak társadalmi rendeltetésüknek megfelelni. E csoportok egyikét azok 
képezik, akik a kutatásnak, a fejlesztésnek mintegy előőrsei a könyvtárakban. A másik 
ilyen csoport a könyvtári ügyvitelt és technikát kezelők egyre népesebb és változatosabb 
csoportja. A harmadik pedig azon kollégáinké, akik ma is megvannak, s általában pénz
ügyi-gazdasági szakembereknek hívjuk őket. Közülük a második csoportba tartozók azok, 
akik a legszorosabb munkakapcsolatban állnak a könyvtárosokkal, s gyakran a könyvtáros 
utánpótlás szempontjából is számításbajönnek. 

Harmadik tézisem: Noha annyiféle igény kielégítése számára igen nehéz optimális 
személyi kínálatot biztosítani, meggyőződésem, hogy minden államban, Magyarországon 
is kialakítható az a rugalmas szakképzési rendszer, amely megnyugtató helyzetet teremt 
e tekintetben. 

E rendszer ismérvei a következők: 
1. Az érdemi könyvtáros alapképzést két szakossá kell tenni egyetemi és főiskolai 

szinten, a könyvtárügy alapszükségleteit nagyjából követő szakpárosítással. Ez — vélemé
nyem szerint - az igényeknek maximálisan 60—70%-át elégítheti ki. 

2. Biztosítani kell, hogy az ellátandó szakterületek jegyében könyvtárossá lett egyéb 
alapképzettségűek rugalmas és reális ráfejelő formák elvégzésével szerezhessék meg rend
szerezett könyvtárosi tudásukat és könyvtáros-szemléletüket. 

3. Meg kell honosítani a könyvtári ügyvitelt végzők és a könyvtári technikát kezelők 
középiskolai szintű képzését, adva számukra azt az előnyt, hogy tehetségükhöz mérten 
nem kis részben belőlük rekrutálódhassanak a kétszakos könyvtáros alapképzésben része
sülők. 

Negyedik tézisem: Ezt, mivel előadásom korábbi részében megkérdőjeleztem az öt
venes évek könyvtártudományát, bizonyos magyarázkodással kell kezdenem. Nem szeret
ném, ha az általam mondottak nyomán valaki is azt hinné, hogy lenézem a könyvtári mun
kával kapcsolatos, a hozzá szükséges ismeretek és főként ezeket az ismerettartalmakat iga
zoló és elfogadó szemlélet és áttekintés fontosságát, oktatandóságát és annak szükségsze
rűségét, hogy ezeket az ismereteket és szemléletet nem éppen felsőfokú szinten kell oktat
ni. Korántsem erről van szó. Egyszerűen azt tartom múltbeli gyakorlatunkban helytelen
nek és elvetendőnek, hogy a technikák elsajátítása megelőzte a szemlélet elsajátítását, 
hogy a technikákat próbáltuk a tudomány szintjére emelni. Hogy érthetőbb legyen a do-
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log, hadd említsem pl. a muzeológus és a levéltáras képzést, ahol nem estek ebbe a hibá
ba. Ők mindig megmaradtak a történelem, a néprajz, a művészettörténet elsődlegességé
nél, s a tárgyi emlékek feltárását, kezelését, bemutatását stb; mindig az alapvető szaktu
domány ismeretének vetették alá. Persze: az ő helyzetük a miénkhez képest könnyebb 
volt, lévén a tárgyi emlékek sokkal kevesebb szaktudomány fennhatósága alatt állnak, 
mint a számszerűségükben is összehasonlíthatatlanul tömegesebb könyvtári dokumentu
mok. De azért mégis. 

Ötödik tézisem: Azt hiszem, hogy a könyvtáros társadalmat nem valamiféle könyv
tártudomány tarthatja elsősorban össze. Tulajdonképpen szinte indifferens, hogy könyv
táros tudatunkat vagy öntudatunkat vissza tudjuk-e vezetni valamiféle általánosan elis
mert tudományos alapra. A közös nevező, amelyek alapján mi könyvtárosok szakmailag 
összetartozunk, a társadalom, a társadalomban élő egyedek és intézmények minél jobb 
könyvtári ellátása, kiszolgálása kell hogy legyen. Az más kérdés, hogy az ehhez szükséges 
ismereteket — minél jobban megyünk előre az időben, annál inkább - érdekünk rendsze
rezni és általánosítani. Megítélésem szerint ezt a rendszerezést és általánosítást a korábbi 
könyvtártudománynak és a koráhbi bibliológiának nem sikerült elvégeznie, mivel bár
mennyi értékes, részben tudományos igényű résztapasztalatot halmozott is össze, egyik 
sem rendelkezett egységes rendezési szemponttal. A jövőben inkább az informatika kínál
ta úton próbáljunk továbbhaladni. Az informatika - megítélésem szerint — a társadalmi 
információt, végső soron annak a címzetthez való eljuttatását választja rendszerezési elvé
ül, s mindezzel a korábbi elképzelésekhez képest sokkal jobb lehetőségei vannak arra, hogy 
az időben és a térben egyaránt elvszerűbben és helytállóbban hierarchizálva helyezze el 
rnindazokat a jelenségeket és ismerettartalmakat, amelyek a dokumentáris információk és 
a könyvtárak körül, használ tatásuk érdekében keletkeztek. 
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JÖVŐKUTATÁS ÉS A KÖNYVTÁRAK JÖVŐJE 
Dr. Walléshausen Gyula 

A jövendölés valamikor a próféták kiváltsága volt és a biblia világába tartozott: ha 
volna könyvtáros biblia, bizonyára olvashatnánk benne egy ilyen passzust: „...és monda az 
Ur az ő egyik hívének az értekezlet után: a hideg futkározott végig a hátamon, amikor ez 
a zöldfülű arról beszélt, hogy 20 év múlva állományunk megduplázódik... Hiszen már ma 
is csak a kellőképpen összezsírozott könyveket tudjuk begyömöszölni a polcokra és cipő
kanalat mellékelünk az olvasójegyhez, hogy beférjenek látogatóink az olvasóterembe... és 
különben is: éveim a nyugdíjig meg vannak számlálva... Törje az utódom a fejét." 

Tehát minek a prognosztika, ha még a ma gondjai is megoldatlanok. Miért vegyem 
a vállamra a jövő gondját, amikor az utódomé esetleg szélesebb lesz, s az övére ráfér. 

Az efféle érvelés azonban sántikál és nem alkalmas a tegnap és a ma gondjainak 
megoldására sem, mert ha tegnap figyeltünk, gondoltunk volna a jövőre, a ma gondjai jó
val könnyebbek lennének, terheink súlya alatt nem roskadoznánk. 

Minden értelmes ember megtervezi cselekedeteit, gondol a holnapra és a holnap-
utánra, s hajtja a vágy nemcsak a saját, hanem ama szűkebb-tágabb közösség jövőjének a 
megismerésére is, amelyben él. A nagy gondolkodók különösen a történelem szabad idejé
ben, a békés fejlődés nyugodtabb szakaszaiban irányították figyelmüket a jövőre, de a leg
kiválóbbak: a tudományos szocializmus megalapítói a társadalom vajúdásának korszaká
ban, éppen a forradalmi időkben, a múlt e csomópontjainak elemzésére, vizsgálatára épít
ve jutottak el a fejlődés törvényének tudományos feltárására, ők emelték a jövőről való 
vélekedést, a jövőbelátást, a jóslatok szintjéről a tudomány rangjára. 

Ám ma is a forradalom napjait éljük: a tudományos-technikai forradalomét, amely 
felgyorsítja a történelmi időt a percekkel, napokkal, évekkel kifejezett természettudomá
nyi időhöz képest. A ma embere a kettő között igyekszik összhangot teremteni: arra kí
váncsi, hogyan alakul élete 10, 20, 50 év múlva, fel akar készülni a jövőre, hogy ne érhes
sék meglepetések, olyan események, amelyekkel szemben tanácstalan, tehetetlen. A pasz-
szív várakozás helyett alakítani, formálni akarja a jövőt. 

De kiszámítható-e a jövő, nem jóslás szinten? Van-e tudományos alapja az előrelá
tásnak? 

A jövőkutatással foglalkozó szakemberek - egyesek futurológusnak, mások prog
nosztikusnak nevezik magukat — erre igennel válaszolnak. 

Futurológia, prognosztika, előrejelzés, mit is jelentenek e szavak s vajon milyen a 
tervezéshez való viszonyuk? 

E fogalmak tartalmáról a vélemények nem egységesek. Nem meglepő ez, hiszen új, 
rohamosan fejlődő ismeretkörről, tudományterületről van szó. A tudománytörténet tanú
bizonysága szerint pedig a fejlődés egyes szakaszaiban, de főleg a kialakulás, a tudomány 
rangjára emelkedés idején terminológiai nehézségek merülnek fel. 
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Már ezért is célravezetőbb a történeti megközelítés. És mindig érdekes egy ismeret
kör, tudományszak kialakulását vizsgálni: vajon milyen indítékok vezették-mozgatták meg
alkotóját, milyen kényszer, társadalmi szükséglet szülte. 

A prognosztika atyja Oskar Morgenstern osztrák egyetemi magántanár volt, az oszt
rák konjunktúrakutató intézet tudományos munkatársa. E minőségében 1928-ban a kon
junktúra törvényszerűségeinek tanulmányozása vezette arra a felismerésre, hogy a múlt 
alakulásából a jövőre vonatkozó következtetéseket lehet levonni. „Wirtschaftsprognose" 
című könyvében utal arra, hogy a prognosztika nem csupán a gazdasági élet előrejelzésére 
alkalmas. 

A prognosztika azonban az ötvenes években kezdett csak "elterjedni s a hatvanas 
években vált általánossá. 

Közben azonban 1943-ban Flechtheim megalkotta a futurológiát, amely — szerin
te — az alábbi három részből áll: 

— jövőkutatás (prognosztika), 
-.jövőformálás (tervezés), 
- jövővízió (filozófia + politika). 

Ám korántsem tekinthetők általánosan elfogadottaknak e fogalmak. 
A kutatók között többé-kevésbé egyetértés van abban, hogy a jövőkutatás: tudo

mányszak, s helye a társadalomtudományok körén belül van. Egyik ága az előrejelzés, má' 
sik a futurológia. 

Az előrelátás Paris György szerint „valamilyen társadalmi vagy természeti folyamat
ból levont következtetés vagy intuitív úton nyert ismeret, amely a jövőben bekövetkező 
események lehetőségére mutat. Ha az előrelátás csak minőségi meghatározást ad, leíró jel
legű, akkor előrejelzésről beszélünk, ha mennyiségi mutatókat is tartalmaz, vagy ezen mu
tatók között összefüggéseket mutat ki, akkor prognózisról van szó." 

A futurológia értelmezése körül nagyobb viták zajlanak. 
A MTA tudományszervezési csoportja által összeállított jövőkutatási fogalomtár 

szerint: a futurológia az objektív valóságból kiinduló, tudományos módszert alkalmazó 
jövőkutatásnak az az ága, amely komplex szemléletet érvényesítve az intuitív és spekula
tív fantáziának széles teret engedve, a hosszabb távon bekövetkező jövőbeli állapot feltá
rására, távlati jövőképek feltárására irányul. 

A szocialista országokban sem egységes a vélemény. Amíg a csehszlovák és a lengyel 
kutatók elfogadják és használják, Haustein neves NDK „jövőkutató" a futurológiát a kapi
talizmus apologetikus elméletének nevezi. A Szovjetunióban inkább a társadalmi prog
nosztika elnevezéssel helyettesítik. 

Hozzá kell tennem: a hazai köztudatban, nyelvhasználatban és értelmezésben is 
érezhető a futurológia kifejezésnek a fantazmagóriára utaló kicsengése, a fantáziát pedig a 
köztudat még mindig a gyermeki lelki élet jellemzőjeként — komolytalannak ítéli. (Tudok 
olyan esetről is, amikor egy könyvtáros minősítésébe ez került bele: „túl élénk a fantáziá
ja, elszakad a realitásoktól." És igen nehezen értette meg a minősítést készítő vezető, hogy 
a fantázia nem káros, hanem egyenesen hasznos, nélkülözhetetlen az alkotómunkához.) 

Sőt: olykor éppen a fantáziátlanság kelt - utólag - derültséget. A jövőkutatás meg
lehetősen hosszú előtörténetéből két példa erre: 1870-ben egy derék mérnök kis/ámítot
ta, hogy 100 év múlva a főváros lakossága 500 000 lélek lesz. A másik: a múlt század yé-
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gén megjósolták a szakértők, hogy Párizs tömegközlekedése 1950-re teljesen csődbe kerül. 
Az indok: a város terjeszkedése miatt beépülnek a szántóföldek s nem lesz elegendő zab 
a lóvasút lovainak. 

A derültséget keltő előrejelzések, a prognosztika és futurológia körüli viták ellenére 
a jövőkutatás fejlődik, eszköztára, módszerei — amelyeket más tudományterületekről vett 
át — gyarapodnak, csiszolódnak. 

A prognosztizálás kiindulása lehet a múlt, de lehet a jövő meghatározott időpontja. 
Amikor a múltból indul ki, a fejlődés irányát meghosszabbítva vonja le a jövőre vonatko
zó következtetéseit, extrapolációról beszélünk. Ha viszont a jövő egy pontját igyekszik 
összekötni a jelennel, reflexióval van dolgunk. 

A módszerek — kb. 150 — csoportosítását első ízben 1967-ben E. Jantsch végezte el, 
s azóta is legtöbben ehhez igazodnak. Jantsch 3 csoportot különböztetett meg. 

1. Objektív vagy tendencia — extrapolációs módszerek. A múltbeli adatokból indul
nak ki, a növekedés ütemét jelzik. A matematika és statisztika módszereit alkalmazzák 
(idősorok, valószínűségszámítás, invariancia vizsgálat stb.). E módszerek felderítik az el
lentmondásokat (a múltra vonatkozóan is) és igen alkalmasak arra, hogy grafikusan vetítve 
ábrázolják, érzékelhetővé tegyék vizuálisan is a fejlődést. Ám veszélyeket is rejteget: a 
múlt irányzatának mechanikus előrevetítése esetleg mellőzi a várható eltéréseket. 

2. Szubjektív vagy szakvéleményező módszerek; intuitív módszerekként is emlege
tik (a szakértők jól megválasztott körének becsléseire támaszkodnak). Főleg a minőségi 
- mennyiséggel ki nem fejezhető - összefüggéseket tárják fel. Bonyolult kérdések előre
jelzésére alkalmazzák, (A brainstorming, az interjú, a Delphi módszer és változatai tartoz
nak ide.) 

3. A modellezés: kombinálja a matematikai szimbólumokat, a logikai matematika 
törvényeit a szakértői véleményezéssel. 

Általánosságban egyetértenek a prognosztika művelői abban, hogy több módszer 
együttes alkalmazása vezethet csak eredményre, továbbá, hogy alkotó fantázia nélkül jö
vőkutatás nem lehetséges. Maguk a prognózisok — a prognosztizálás eredményei — több
féle szempontból osztályozhatók. 

Tárgyuk szerint lehetnek: 
— a tudomány fejlődését vizsgáló, 
— a műszaki-gazdasági haladást jelző, 
— a társadalmi-politikai élet jövőbeni alakulását vizsgáló előrejelzések, illetve prog

nózisok. 

Rendeltetésük szerint megkülönböztethetünk alap-, alkalmazott- és fejlesztő kutatá
sokat: 

— az alapkutatás szerepét játssza a kutatási prognózis. Az adott terület tudományos 
irányzatait, törvényszerűségeit tanulmányozza és csupán a perspektívát vázolja; 

— alkalmazott kutatás a programprognózis, más néven: normatív prognózis, amely 
„a kitűzött célok módozatait és lehetséges útjait" írja le, a szükségletek kielégítésének 
szem előtt tartásával; 
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— fejlesztő kutatásnak nevezzük a szervezési prognózist. Főleg az anyagi és szelle
mi potenciált veszi figyelembe. A szervezéstudományra támaszkodik. 

A prognosztizálás bonyolult művelet: nagy körültekintést, a különböző, szerteágazó 
szempontok figyelembevételét igényli: megkönnyíti a munkát, ha a követendő út, a kü
lönböző tényezők kapcsolódásának és szétágazásának az ábrázolására családfát rajzolunk. 
E hasznos eszközről — mint neve is elárulja, az élő fa ágaihoz hasonlít — gyorsan, egyszerű 
rápillantással leolvashatók, felfedhetők az összefüggések. 

Nem közömbös, hogy milyen távot fog át a prognózis: rövidet-e, 3-5 évet, vagy 
esetleg 30-40-et. Ugy tűnik: hasznosabbak a hosszabb távú előrejelzések, ám ilyenkor szá
molni kell azzal, hogy a közeli évek fejlődését grafikusan ábrázoló vonal a távolodó jövő
ben sáwá szélesül. Ezt nevezik prognózis-csóvának, ami jelzi, hogy a fejlődés bekövetke
zésének valószínűsége egyre bizonytalanabbá válik; a prognózistól egyre növekvő, esetleg 
30—40%-os eltérésre számíthatunk. 

A tudomány és technika rohamos fejlődése, továbbá a jövőkutatás módszereinek 
tudományos megalapozottsága felkeltette a társadalom érdeklődését a jövőbelátás iránt. 
Világszerte jövőkutató műhelyeket, intézményeket alakítottak, irodalma is igen gazdag, 
több tucat szakfolyóirata is van. 

A szocialista országokban is meggyökeresedett a jövőkutatás. Nálunk kissé késve, 
1969-ben indult szervezett keretek között. Fejlődését jótékonyan gyorsítja az 1969. no
vember 25-i kormányhatározat az 1971-1985 közötti időszakra szóló országos távlati tu
dományos kutatási terv készítéséről. Nem jövőkutatásról, hanem tervkészítésről. A terv: 
cselekvési program, azt fejezi ki, hogy mit kell termi, a prognózis a majdan várható fejlő
dés irányait, lehetőségek rajzolja. A prognózis hátteret rajzol a tervezéshez, megmutatja a 
helyes utat, megalapozza a terv realitását. Ma már a prognosztika fontos eszköz a kezünk
ben, s mellőzése a tervezésnél a terv realitását kérdésessé teszi. 

Ma már a társadalmi gyakorlat legszélesebb területeinek nyújt egyre megbízhatóbb 
támaszt a jövőkutatás, a jövőre való felkészülés fontos eszközeként. 

Legfejlettebb a gazdasági, műszaki, demográfiai prognosztika, elmaradottabb a mű
velődési, oktatási, szociológiai jövőkutatás. 

S hogyan áll a jövőkutatás a könyvtárak területén? A külföldi szakkörök már az öt-
-venes években hozzáláttak a prognosztizáláshoz, eleinte még bátortalanul, a hatvanas évek
ben azonban tudományosan megalapozott prognózisok egész sorával találkozhattunk mind 
a szocialista, mind a tőkés országokban. A szocialista országok közül elsőként a szovjet és 
a lengyel könyvtárosok foglalkoztak prognosztizálással. A Szovjetunióban 1968—69-ben 
kezdték el a szovjet könyvtárügy 1990-ig terjedő prognosztizálását. Lengyelországban 
ugyanakkor, 1968-69-ben láttak hozzá a lengyel információs rendszer 1985-ig terjedő 
prognózisának elkészítéséhez, de kidolgozták a lengyel kultúra 1990-ig szóló távprögnó-
zisát is. Csehszlovákiában is készültek könyvtári prognózisok, és Romániában, 1972 őszén 
Bukarestben rendezték a 3. nemzetközi jövőkutatási konferenciát, amely az információ és 
a dokumentáció jövőkutatásban betöltött szerepét, továbbá az információ jövőjét tűzte 
napirendjére. 

Hírt kaptunk arról is, hogy néhány könyvtáros egyesület évi konferenciáját a jövő 
könyvtárának szentelte. Eddig kettőről tudok: az IUinois-i egyesület 1972-ben, a kanadai 
pedig 1973-ban foglalkozott a jövő könyvtárával. 
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A jövőkutatás hasznát, fontosságát a könyvtáros tevékenységben ma már olyannyira 
elismerik, hogy pl. Rolf Kluth a könyvtártudomány részének, kutatási területének ismeri 
el, Günther Pflug pedig a könyvtárosképzés stúdiumai közt szeretné látni a jövőkutatást. 

A könyvtár — általában a kulturális terület - prognosztizálása kétségtelenül nehéz a 
gazdasági, tudományos és műszaki bázistól, ezek szövevényétől való függés miatt. A prog
nosztizálás tehát mindezekre kitér, pontosabban ezekből indul ki, mint feltételekből. (Per
sze, ezeket nem kell elkészíteni, kéznél vannak, hozzáférhetőek.) 

A prognosztizálásnak az adottságok, a könyvtárra ható tényezők és a szükségletek 
közötti összefüggéseket kell vizsgálnia, hogy majdan a tervezés egyensúlyt, helyes arányt 
tudjon a kettő között kialakítani. 

Elsősorban milyen főbb tényezők hatnak a könyvtárra? 
A legjellemzőbbek talán: a tudomány és technika gyorsuló fejlődése, forradalmi vál

tozása folytatódik, közvetlen termelőerővé válik. A munka arculatának változása szintén 
folytatódik: egyre inkább szellemi tevékenységgé alakul. Növekszik a magasan kvalifikált 
szakemberek aránya, s az oktatási idő hosszabbodik. A rendszeres önképzés mellett szerve
zett továbbképzésre is szükség lesz: 35 éves korban újból 2-3 évre iskolapadba ülve, fel kell 
újítani ismereteit a következő generációnak. A nagyobb idegi igénybevételt kívánó szelle
mi munka a munkaidő és a szabad idő arányát is megváltoztatja: növekszik a szabad idő. 
A hobbi terjed, sokan kedvtelésüket művészi szintre emelik. 

Folytatni lehetne még — és tovább részletezni - a könyvtárra ható tényezőket, cso
portosítani lehetne az igényeket, ám úgy érzem, nem jutnánk előbbre, mert a könyvtár 
rendeltetésének, alapvető funkcióinak gyökeres változására mutató tényezőket nem fe
dezhetünk fel: a könyvtár a jövőben is a felhalmozott emberi tudás tárháza; a kutatás, a 
munka, a tanulás, művelődés és szórakozás szolgálatában álló intézmény volt és lesz a jö
vőben is. 

A könyvtári jövőkutatók megvizsgálták, milyen módszerek alkalmazhatók sikerrel. 
Nélkülözhetetlen a tendencia, az extrapoláció, a múlt 15—20 év adatainak - időso

rainak - a meghosszabbítása a viszonylagos stabilitás feltételezésével. (Ezek: a kiadás, il
letve gyarapodás, olvasók, látogatók száma, kiadványforgalom, dolgozók létszáma, az alap
terület : raktárak, dolgozószobák, nyilvános szolgálati helyiségek stb.) 

Nagy sikerrel alkalmazták az intuitív módszereket, a szakértői véleményezés módsze
reit (heurisztikát a Lenin könyvtárban, a Delphi módszert Svédországban). 

Ez utóbbit az intuitív módszerek között a legeredményesebbeknek tartják a meny-
nyiségekkel ki nem fejezhető tényezők, összefüggések vizsgálatára. 

Lényege a következő: 

1. Jeles szakértőknek kérdőíveket küldenek szét azzal a kéréssel, hogy válaszoljanak: 
milyen haladás, változás stb. várható szakterületükön, milyenek a kilátások. 

2. A második fordulóban ugyanazoktól megkérdezik: az általuk jelölt újdonságok 
előreláthatólag mikor következnek be. A válaszokat összesítik, a többségi véleményt ki
emelik, ily módon rögzítik a bekövetkezés időpontját. 

3. A harmadik fordulóban a többségi véleményt tartalmazó szintézist küldik szét, és 
azt kérdik, hogy — most már az összes válasz ismeretében — az adott szakember korábbi 
fordulóban adott saját válaszát vajon helytállónak tartja-e. Ha van eltérés a többségi véle
ménytől, a kérdezett indokolja meg az eltérés okát. 
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További sikert ígérő módszerek is vannak s a módszertár a könyvtári prognosztika 
fejlődésével még bővülni fog. 

A könyvtári prognosztikára is érvényes az a megállapítás, amely szerint a módszerek 
kombinálása, illetve több módszer együttes alkalmazása szükséges. 

De milyen eredményre is vezettek a prognózisok? Milyen lesz a jövő könyvtára? 
,jNapjaink filozófiai antropológiájától nem idegen az ember homo informaticus-

kénti" emlegetése. Demény Dezső e megállapítását valamennyien alátámaszthatjuk. A 
prognózisok zöme az információtermelés, feldolgozás és közvetítés (szétsugárzás) techni
kai megoldásának jövőjével foglalkozik, nem véletlenül. 

John Kemény Amerikában működő matematika professzor számítása szerint egy-
egy nagy, tudományos könyvtár átlagállománya 2000-ben 10 millió egységre rúg. De mi 
könyvtárosok is jól tudjuk, hogy a mi korábbi — akár csak néhány év előtti — számításain
kat is túlszárnyalta a valóság. Az állomány tárolására új megoldást kell keresni, a kihelye
zett raktárak (vagy letéti raktárak) csak ideig-óráig segítenek. 

De nem csupán a kiadványáradat tárolásának gondjáról van szó, hanem a dokumen
tumok információtartalmának gyors, hatékony feldolgozásáról és hasznosításáról. A ha
gyományos könyvtári módszerek ezen a téren hamarosan csődöt mondanak. 

A jövő negyedszázad technikai újdonságai három pont körül csoportosulnak. Ezek: 

1. mikrofilmtechnika, 
2. elektronikus számítógépes adattárolás, 
3. távközlés az információk továbbítására. 

A továbbiak megértése végett röviden össze kell foglalnom a technikai újdonságok 
lényegét. 

A technikai előrejelzések szerint a hagyományos papírra nyomtatott könyv szövegét 
más információhordozóra viszik át. A könyv tartalmát megőrzik, de a könyvet, mint szük
ségtelent, eldobják. (Ez már több információs intézménynél ma is így történik.) De megta
lálhatók lesznek e gyűjteményekben olyan audiovizuális információhordozók is, amelyek 
a különféle módon keletkezett információk tartalmát őrzik meg: hangokat, képeket, kí
sérleteket, konferenciák teljes hang- és képszalagját is stb. 

A szalagra rögzítés nemcsak a tárolást, hanem a gépi feldolgozást és az eredeti szöveg 
visszakeresését és közvetítését is lehetővé teszi, rendkívüli módon meggyorsítja. A könyv 
helyettesítése más információhordozóval — feltétele a haladásnak. 

így a jövő könyvtárában — illetve a könyvtárak egy részében — nem lesz könyv. Van
nak, akik a „könyvtár" elnevezést is halálra ítélik. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy 
ma is toU a neve annak az írásra használt fémből lévő eszköznek, amelynek ősét a lúd szol
gáltatta. S talán elfogadható, ha megmaradok a könyvtár kifejezés mellett — a prognosz-
tákkal ellentétben. 

Az előrejelzések szerint megjelenik a lakásokban egy kép-telefon szerkezet, amely 
annál több: a képernyő, telefon, filmfelvevő, előhívó vetítő kombinációja (a display-nél 
több), amelynek segítségével a kutató minden szükséges információt — akár kivonatot, 
akár az eredeti dokumentumot, ha úgy tetszik, tudományos konferenciát — tetszés szerin
ti időpontban íróasztala mellől olvashatja, hallgathatja, figyelemmel kísérheti. E szerkezet
tel, amelynek minden eleme már megoldott, a kutató az adattároló géppel párbeszédet 
folytathat: jelrendszer segítségével kikérdezheti a gépet. 

31 



A folyóiratok, újságok időtrabló átböngészése is szükségtelenné válik: az előfizető 
képernyőjén az érdeklődósének megfelelő témakör — legyen az fülsebészet, külpolitika, 
irodalom vagy sport - újdonságairól folyamatosan tájékoztatást kap, akár felvételt is ké
szíthet mindenről, megőrizheti, visszajátszhat]a szükség szerint. 

Amíg a tudományos-technikai forradalom könyvtárra gyakorolt hatását közel egybe
hangzóan ítélik meg az előrejelzések (kivételek itt is vannak: néhány neves könyvtáros erő
sen szkeptikus a könyvtárgépesítés lehetőségeinek a megítélésében), a könyvtárak várható 
rendszerében, a könyvtárügy szervezetének alakulásában meglehetősen ellentmondásos 
és következetlen nézetekkel találkozunk. A rendszer-prognózis a jövőkutatásnak még elég
gé mellőzött területe. 

A technikai változások pedig nemcsak magas fokú szervezettséget követelnek meg, 
hanem valószínűleg másfajta rendszert is. 

A gépesítés — főleg gazdasági okokból — az erők koncentrálását feltételezi, erőtle
nebb könyvtárak beolvadását nagy, jól felszerelt országos könyvtárakba, esetleg — kisebb 
országokban — egyetlen könyvtárba. Sőt: egyes ágazatokban több ország egyetlen közös 
gyűjteményt hoz létre. 

A koncentrációval ellentétes irányzatokkal is találkozhatunk az előrejelzések között: 
akad, aki új típusú gyűjtemények létrejöttével számol az új típusú információhordozók 
gyűjtésére, feltárására és rendelkezésre bocsátására. Más vonatkozásban: a vidéki lakosság 
jobb ellátására szaporodnak a könyvtárak. Persze, ezek valamennyien kisebb-nagyobb al
rendszerekké integrálódnak. 

Most ugorjunk vissza a technikai előrejelzések ama részére, amely szerint bevonul a 
lakásokba a kép-telefon-féle szerkezet és egyszerű tárcsázással összekapcsolja a kívánt in
formációs tárházzal, könyvtárral, amelyben fellelhetők a legkülönbözőbb formában kelet
kezett információk. Vajon miért kellene az új típusú dokumentumok számára új típusú 
gyűjteményeket létrehozni? 

Továbbá, mivel a személyre szóló információt az igénylő a géptől kapja, a könyvtá
ros szerepe a dokumentumok tartalmi elemzésére, feltárására, kódolására korlátozódik. 
A gondolatmenetet következetesen továbbvezetve: az olvasó elidegenedik a könyvtártól és 
a könyvtárostól, elnéptelenednek a könyvtárak, felbomlik az a különleges közösség, ame
lyet olvasók és könyvtárosok alkottak. Vajon miért, kiknek a szolgálatára alapítanánk ki
sebb könyvtárakat? 

A kérdések efféle sarkítására úgy érzem, szükség van, hogy megközelítsük a helyes 
irányokat. 

A jövőkutatók — néhány kirívó kivételt mellőzve — egyetértenek abban, hogy a ha
gyományos formájú könyv és egyéb nyomdatermék megmarad, lapozgatásának, ismételt 
kézbevételének élményétől nem fosztanak meg a gépek, s még sok-sok generációnak nyújt 
közvetlen, mással nem pótolható felüdülést, szórakozást; szolgál -a tudás gyarapítására, 
harmonikus lelki fejlődésre. 

Igenis lesznek könyvtárak, amelyek a hagyományos könyvet - miként ma is — az 
olvasók rendelkezésére bocsátják, akár kölcsönzésre, akár helybenolvasásra. E könyvtárak
nak azonban a jelenleginél jóval vonzóbbakká kell válniok, olyan környezetet kell elővará
zsolniuk - esetleg valamilyen télikertbe helyezni —, ahol az olvasók jól érzik magukat, 
megtalálják a felüdülésnek is azokat a feltételeit, amelyekkel lakásuk nem rendelkezik. Itt 
tovább él az olvasó és a könyvtárosok meghitt közössége. 

A hagyományos könyvtár megmaradása mellett kialakul —máris kialakulóban van — 
az új típusú könyvtár: az információs tárház. 
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Az ellentmondás nyilvánvalóan onnan származik, hogy az előrejelzések túlnyomó
részt könyvtárat említenek általában, de ezen tudományos, illetve szakkönyvtárat értenek, 
rohamos fejlődésre e könyvtártípusnál számítanak, a közművelődési területet kissé elha
nyagolják. (Ugyanakkor a közművelődés — benne a könyvtárak — alakulását vizsgáló jövő
kutatások mintha nem számolnának megfelelő súllyal a tudományos-technikai forradalom 
hatásával.) E tendenciák magukban hordozzák a két könyvtári terület — közművelődési, il
letve tudományos és szakkönyvtári - teljes kettészakadásának, bifurkálódásának a csíráját 
is. (Külföldön, a fejlettebb tőkés országokban, tudjuk, ez nem kelt meglepetést, bár ott is 
közös fedél alatt elégítik ki sok helyen az olvasmány igényt és az információéhséget.) 

S nálunk merre halad a fejlődés? Szükségszerű, elkerülhetetlen folyamat-e a ketté
szakadás, ami ellen hadakozni felesleges erőpazarlás, vagy éppen ellenkezőleg: végzetes hi
bát követünk-e el, ha most nem lépünk fel e hazánkban is érzékelhető folyamat ellen? 
Kérdések, amelyekre választ kell keresnünk. De visszatérve a röviden vázolt újdonságokra, 
hogy mikor következnek be eme események — erre a kérdésre a Delphi módszerrel — az 
intuitív módszerek egyikével — kerestek választ. Különösen említést érdemel az ügyvitel
technika ésszerűsítésére alakult svéd intézet vizsgálata, amely arra igyekezett választ keres
ni, milyen lesz a holnap könyvtára, milyen fejlődésre kell számítani az információ és a do
kumentáció területén, s a technika miként hat az információk tárolására, szétsugárzására 
s ezek mikor következnek be. 

A kérdések első csoportja a szolgáltatásokra, második csoportja a felhasználókra, a 
harmadik pedig az információhordozókra vonatkozott. 

A jövő kronológiájának felvázolásánál főleg e svéd intézet összegzésére támaszkod
tam. A válaszok egy része az ottani társadalom és a könyvtárügy sajátosságait tükrözik, de 
így is figyelemre méltó. 

íme, a jövő kronológiája: 

1977: a tudományos és szakkönyvtárak közös állománygyarapító szolgálatot létesítenek. 
— a közkönyvtárak gondoskodnak a felnőttoktatás számára információellátásról. 

1978: a közkönyvtárak lesznek felelősek az alsóbbfokú egyetemi oktatáshoz szükséges in
formációk szétsugárzásáért. 
— térítést szednek az információszolgáltatásért, néhány a könyvtári alapszolgáltatást 

kivéve, 
— a hivatalos (hatósági, parlamenti) kiadványokat mikrofilmen és mikrokártyán tárol

ják és szolgáltatják. 

1979: megvalósul a könyvtári állomány automatizált (vagy félig automatizált) gyarapítása. 
A gép a várható használat gyakoriságának, a kiadvány árának és egyéb tényezőknek a 
figyelembevételével készíti el javaslatát, de a döntés a könyvtáros kezében marad. 
— a tudományos közleményeket szabványosítják abból a célból, hogy indexelhetők 

legyenek és megkönnyítsék a visszakeresést. 
— a doktori disszertációk és egyéb kutatási jelentések összefoglalóit adatbankok tá

rolják. 

1980-as években a számítógépek ára a mainak mintegy századrészére csökken. Az évtized 
alapvető tendenciája: a napi könyvtári munka gépesítése rohamosan terjed. 
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— a vállalatok, szervezetek kiépítik a maguk információs alrendszerüket és kapcsola
tot teremtenek az információs rendszerrel; 

— a szabadalmak analitikus feltárása és központi nyilvántartása megvalósul, hozzáfér
hetővé válik bárki számára konzultáció céljából; 

— a konferenciák, kongresszusok anyagát kép, illetve hangszalagra, filmre veszik, s ez 
könyvtári lejátszásra vagy kölcsönzésre az érdeklődők rendelkezésére áll. 

1981: a bibliotekonómiai kutatás erőteljesen az információk szétsugárzása felé fordul. El
lenőrizni fogják az információs rendszerek hatékonyságát. 

1982: a könyvtári információs rendszer tagjainak gépi kapcsolata megvalósul. 

1983: a különböző közérdekű információs rendszerek összekapcsolódva, összességükben 
nemzeti információs rendszert alkotnak. E rendszer alkalmas lesz arra, hogy a gyógy
szerészeti vagy a társadalombiztosítási jellegű információtól a legfrissebb kutatási ered
ményekig naprakész információt adjon. A kiállításokról, tárlatokról sugárzott tv-tudó-
sítások a hét meghatározott óráiban újból visszajátszhatok lesznek. 

1984: felállítják az egyetemi disszertációk európai bankját. 
— megszűnik a szövegek postai úton való szétküldése, helyette távgépíró vagy képernyő 

továbbítja az információt; 
— a tudományos könyvtárak többségében a hagyományos cédulakatalógus megszűnik. 

A kívánt művek kikeresésére olyan végkészülékek szolgálnak, amelyek összekötte
tésben állnak a könyvtári rendszerrel. 

1985: a feldolgozott információk tömege az 1955. évi húsz-huszonötszörösére növekszik. 

1986: olyan különleges központokat hoznak létre, amelyek az adott szakterületen felelős
séggel vállalnak forrás- és adatgyűjtéseket és rendezik a kutató kívánságának megfelelő 
szempontok szerint. 

1987: a lexikális művek szerepét adatbankok veszik át, amelyek naprakész felvilágosításo
kat nyújtanak. 

1990-től a számítógépek végkészülékei bevonulnak a lakásokba. 
— ezzel függ össze az az előrejelzés, amely szerint ebben az évtizedben a papír infor

mációhordozó átadja helyét a mikrofilmnek, képszalagnak. Információszervezésre a 
mai könyvtári szolgáltatási formák alkalmatlanokká válnak. Az információk kivona
tainak tárolását és az eredeti dokumentumok, teljes szövegek visszakeresését számí
tógépek végzik. 

1993: a képtelefon olyannyira elterjedt lesz a lakásokban, mint ma a telefon. 

1995: az információk egy részét (kutatási jelentések stb.) csupán egy példányban (kézirat
ban) készítik el s ennek másolata lesz hozzáférhető. 

2000 körül a számítógépek gyökeresen megváltoznak és alkalmasak lesznek — logikai mű
veletek végzésével — a szükséges információk megadására. Közvetlen kapcsolat létre-
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jöttére számítanak az emberi agy és a számítógép között. Gyógyszeres befolyásolással 
hatnak a személyiségre, megkönnyítik a tanulást, az emlékezetet tökéletesítik. 

A tervezést - mint a jövőre való felkészülés egyik eszközét - már 1870 óta alkal
mazzák a könyvtárak: az angol könyvtáros egyesület már ekkor megállapította szükséges
ségét s napjainkban a tervezés általánossá vált. Tőkés országok közül többen törvényben 
kötelezik a könyvtárakat terv készítésére. 

Nálunk a tervezés csak a fordulat éve után vált a könyvtárak gyakorlatává, főleg éves 
munkatervek készültek. 

Az első távlati terveket - tudomásom szerint - az ötvenes évek végén készítették a 
nagy országos könyvtárak. A tervek realitása kétes volt, akkoriban kevés publicitást is kap
tak. Az OK T foglalkozott ezekkel, de megvalósításukra lépések nem történtek. 

Megalapozottabb távlati tervezés indult 1969-ben a tanácsi közművelődési hálóza
tokban. Némelyik megye 2000-ig tekintett előre. A tudományos és szakkönyvtárak távlati 
terveiről kevesebbet tudunk. (Ugy tűnik, a közművelődési könyvtárakra inkább jellemző 
az előrelátás, a jövőről való gondoskodás, mint a tudományos és szakkönyvtárakra.) E ter
vek inkább fejlesztési hipotézisek, megközelítik a prognózissal szemben támasztott köve
telményeket, de nem prognózisok, nem is lépnek fel ezzel az igénnyel. 

Megközelítettük tehát a prognosztizálást, de nálunk tudományos módszerekkel vég
zett prognózis még nem készült a könyvtárügyről. Első jelét annak, hogy hazai irányító 
szerveink igényt tartanak könyvtári prognózis készítésére, az MM és az OKDT kiírt pályá
zati téma kitűzése mutatja. (A magyar könyvtárügy és szakirodalmi ellátás az ezreifordu
lón. Fejlődési irányok és prognózis.) Igen helyesen nem egyes könyvtárak, hálózatok rend
szere a téma, hanem maga a könyvtárügy, a maga komplex mivoltában. Persze, egy-egy in
tézet, hálózat is elvégezheti saját prognózisát, de félő, hogy az izolált munka túl nagy hi
baszázalékot eredményezne. 

Ezért először a könyvtárügy egészére vonatkozó prognózist kellene elkészíteni. Ez is 
felhasználná a más ágazatok eddigi jövőkutatási eredményeit, hiszen egy ágazat, terület 
— különösen a könyvtári — megközelítő pontosságú előrejelzése nem lehetséges az általá
nos gazdasági, társadalmi előrejelzések ismerete nélkül, de a külföldet, a nemzetközi kap
csolatokat, az együttműködés várható fejleményeit is figyelembe kell venni. 

Erre az általános könyvtárügyi előrejelzésre épülhetnek a regionális, illetve hálózati 
intézményi prognózisok. 

Az előrejelzés, a prognosztika nálunk még nem állami feladat, bizottságok végzik, 
társadalmi alapon. 

A jövő előrejelzése a múlt és a jelen ismeretére támaszkodik. De ismerjük-e valóban 
a múltat és a jelent? Bármilyen meglepően hangzik is, úgy vélem nem, vagy nem eléggé. 
Üssük csak fel néhány könyvtár statisztikai összeállítását, s kiderül — ezt a tüzetesebb 
vizsgálat igazolja - a számok nem mindig megbízhatóak, s nem is mindenben adnak tá
maszt. Néhány adat teljesen hiányzik. Pl. a könyvtárosok szakképzettsége, a könyvtárak 
alapterülete, felszerelése, gépesítettsége, szervezeti formája stb. 

A jövőkutatásnak, a tudatos előrelátásnak közüggyé kell válnia könyvtáros közgon
dolkodásunkban. A jövő így nem okoz megtorpanást a fejlődésben, nem állhatnak elő vá
ratlan meglepetések, robbanással fenyegető helyzetek könyvtáraink életében. 

Sokat elárul az adott intézmény vezetésének színvonaláról az a körülmény, hogy 
mennyire él a kollektíva tudatában a jövő, a változás szükségszerűségének elfogadása, a jö
vőre orientált gondolkodásmód. 
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A vezetőknek kiemelten a fejlesztéssel kell foglalkozniuk, ha el akarják érni, hogy va
laha ne az elemi munkafeltételek megteremtése körüli gondok foglalják el, rabolják el ide
jük jelentős részét. Fejlesztéssel — nem véletlenül hangsúlyozom. Növekedés — állományé, 
forgalomé, létszámé — tapasztalható ma is, de a fejlesztés (ami alatt magasabb szintre eme
lést, minőségi változást értek a szolgáltatások, berendezések, szervezeti megoldások terén) 
háttérbe szorult. 

A jövőre való felkészülésre más szakterületéken végzett vizsgálatok szerint a közép-
és felsőszintű vezetőknek (osztály-, főosztályvezetők, igazgatók) munkaidejük kb. 70%-át 
kell fordítaniuk. E vezetésszervezési kérdéssel hogyan állunk mi? Mi vezetők, munkai
dőnknek vajon hány százalékát fordítjuk a jövő előkészítésére? 

Visszakanyarodtam oda, ahonnan kiindultam: a ma szorító, feszítő gondjaitól csak 
a jövőről való gondoskodás szabadít meg. Igaz, ez már nem értünk, az élet derekán túlju
tott generációért lesz, hanem utódainkért. Ne adjunk át terhes örökséget. 
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ZENEI ÉSHANGTÁRI RÉSZLEGEK SZERVEZÉSE 
A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN 
Skaliczky József né 

Azt mar nem kell bizonygatnunk, hogy ez a szolgáltatás része a könyvtári munká
nak. Akik olvassák a szakmai folyóiratokat, tudják, hogy az egy-egy nagy könyvtár tevé
kenységéről szóló beszámolókban jelentős helyet foglalnak el a zenei részlegről szóló so
rok. Takács Miklós irta a Könyvtáros 1973. évi 7. számában: „Örvendetes, hogy az úi szol
gáltatásaink iránti érdeklődés felülmúlta várakozásainkat is. Elsősorban a zenei könyvtár 
igénybevételét kell megemlíteni...» És az elkövetkezendő évek tervei között is mindenütt 
szerepel mar. Bács-Kiskun megye könyvtárhálózatának fejlesztési tervében írja Lisztes 
László és Kovács Pál (Könyvtáros, 1973. 12. sz.) „Az A- és B-típusú könyvtárakban 
- összhangban az iskolákban és a felnőttek körében folyó zenei neveléssel - fokozatosan 
kialakítjuk a zenei és audiovizuális részleget. Már az év folyamán működni kezd Kiskunha-
ason es Kiskőrösön a városi könyvtár zenei részlege. A többi A- és B-típusú intézményben 

iys5-ig tervezzük a zenei részlegek megteremtését." 
A könyvtárak hatásfokát vizsgáló pszichológusok véleménye szerint „a kultúra ter

jesztésének fontos feltétele a személyhez kötöttség, a közvetlen, rendszeres interperszoná
lis kapcsolat». Az elidegenedés felé tartó könyvtári szolgáltatások korában a zenei részié-
gekben valóban közvetlenül valósulhat meg a kultúra emberformáló hatása. Ezért mond
hatjuk nyugodtan: a zenei részleg jó működése a fenntartó könyvtár jó működésére és 
korszerűségére vet fényt. Mert - és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni - ezek a részlegek 
nem különálló részek, nem államok az államban, hanem a könyvtárak szerves részei Ezért 
tontos a megszervezésük, működésük, a tevékenységük. 

Négy kérdéscsoportot vizsgálunk meg közelebbről: 

1. Mit teremtsünk meg előbb? A lehetőségeket a zenei részleg kialakításához, vagy 
elég, ha ezeket menet közben hozzuk létre? 

AU \ M e l y C k a Z ° k a f e l t é t e l e k> amelyek elengedhetetlenül szükségesek a részleg létesí-

3, Miért lényeges az egységesítés? 

4. Hogyan alakítsák ki az együttműködést a város egyéb zenei intézményeivel? 

Nézzük tehát sorrendben a kérdéseket és a feleleteket; 
Az első kérdés bővebben kifejtve így hangzik: előbb alakítsunk-e ki mindent - be

rendezést gépparkot, állományt (feldolgozva!) - és természetesen ide értendő a megfele
lő személyzet is, vagy kezdjük működtetni az új részleget az adott lehetőségek színvo-
f e t ő förÄs néíkü» T T * ***** ^ ^ f e l d o l S o z a t l a n állománnyal, meg-
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Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, mert biztos vagyok benne, hogy sok későb
bi probléma gyökerére lelhetünk itt. 

Az A- és B-típusú könyvtár — ahogyan a feladatköre is meghatározza — csak felké
szülten, teljes „fegyverzetben" kezdheti meg az új szolgáltatást, ellenkező esetben nagyon 
rövid idő után csődbe jut a vállalkozás. Hiszen képtelen lesz lépést tartani az állomány nö
vekedésével. Elég kevés művet lehet fejben tartani, arról nem is beszélve, hogy a számító
gépek korában ez a megoldás kicsit manufakturálisnak tűnik. Sokkal nagyobb munka utó
lag — az új szerzemények mellett - feldolgozni az állományt. De a részleg képtelen lépést 
tartani a hallgatók egyre növekvő számával is. És mi történik a gépekkel, ha nem gondos
kodtak előre a megfelelő karbantartásról? 

Az A-típusú könyvtár zenei részlegének igen szép — jelenleg az országban az egyik 
legkorszerűbb — példája a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Zenemű- és hang-
tári részlege. Ebben a könyvtárban mindent előre elvégeztek, a tökéletes berendezéstől 
kezdve az egész részletes és alapos állományfeltárásig. Sajnos, kevés könyvtár indul ilyen 
alapokkal. Vannak — és nem is kis számban - olyan könyvtárak, amelyekben idő vagy 
szakember hiányában ún. „köztes" állapotban nyitották meg a zenei részlegeket. Ezen azt 
értem, hogy berendezték, felszerelték, de nem gondoskodtak státuszokról, az állományt 
sem tárták fel olyan mélységben, ami egy A-típusú könyvtárban szükséges. 

A C- és D-típusú könyvtárak esetében egyelőre örüljünk, hogy a zeneszobák, vagy a 
zenesarkok megnyílnak. Ezekben a könyvtárakban nem várhatunk többet egy részleg mun
kájától mint amire a fenntartó könyvtár képes. 

Itt kell bevallanom, hogy ennél jóval ortodoxabb nézeteket vallottam néhány hónap
pal ezelőtt és ezt a Fonyóné-Simon Zoltán-féle kiadvány táplálta bennem elsősorban. A 
Könyvtári Figyelőben talán meg fog jelenni egy cikk, amiben bár a könyv ajánlotta feldol
gozást bírálom, azt is megkérdőjelezem, hogy az ott leírt kiindulási alapok elegendőek-e 
egyáltalán az új szolgáltatás megkezdéséhez. Most is jól tudom és vallom, hogy nem, de 
azóta azt is tudom, hogy többre egyelőre ezeken a helyeken nincs lehetőség. Ezért jutot
tam el az^előbb elmondott mondatig, hogy a legkisebb próbálkozásnak is örülnünk kell. 
Csak egy valamit nem szabad szem elől tévesztenünk: akármilyen kis könyvtárban, akár
milyen kezdetleges körülmények között indulnak is a próbálkozások, azoknak olyanok
nak kell lenniök, hogy csíráiban magukba foglalják a későbbi fejlődés, fejlesztés lehetősé
geit. Nem mást kell csinálni tehát a C- és D-típusú könyvtárakban, csak kevesebbet. 

A második kérdés tulajdonképpen az elsőnek továbbvitele, más szempontból való 
megvilágítása. Azt kell megbeszélnünk, hogy az A- és B-típusú könyvtárak zenei részlegei
nek milyen felkészültségi állapotban kell lenniök ahhoz, hogy jól láthassák el vállalt felada
taikat. Vegyük sorra tehát a működéshez szükséges tényezőket. 

Optimális esetben egy ilyen típusú könyvtár zenei- és hangtári részlege úgy van fel
szerelve, mint a már említett miskolci vagy szombathelyi. A gépi berendezésekkel ezúttal 
nem foglalkozom. 

Ami a bútorzatot illeti, felhívom a figyelmet arra, hogy a szanyi szövetkezet 
MERABONA elnevezéssel gyárt könyvtári bútorokat és ezek közül sok használható a mi 
részlegeinkben is. 

Elsősorban azonban az állomány kialakításáról kell beszélni, hiszen ez igazi könyv
táros-feladat. 

A zenei- és hangtári résziegek állománya két fő részből tevődik össze: hangzó (nem 
hagyományos) és hagyományos, könyvjellegű dokumentumokból. 

Hangzó: hanglemezek, hangszalagok. 
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Hagyományos: zenei szakkönyvek, zeneművek. 
Nem kívánjuk számszerűen meghatározni az állomány felső határát. Annál inkább 

az alsót. Kb. 1000—2000 hanglemez - és a művek partitúrái - szükségesek ahhoz, hogy 
egy újonnan nyíló A-, B-típusú részlegre azt mondhassuk — induláskor —, hogy jól ellá
tott. 

Nagyobb és lényegesebb kérdés ennél az állomány összetétele. Miért beszélünk ze
nei és hangtári részlegekről? Mert gyakran megfeledkezünk arról, hogy a hangzó anyag 
nem egyenlő a zenei anyaggal. Pedig ezeknek a részlegeknek épp olyan fontos feladata az 
irodalmi lemezek gyűjtése, mint a zeneieké, és a hangtári anyagban a város kiemelkedő ze
nei eseményeit rögzítő hangszalagok mellett ott kell őriznünk a fontos helytörténeti visz-
szaemlékezéseket is. Ne legyünk tehát zenecentrikusak. Használjuk ki mindazt a lehetősé
get, ami a birtokunkban lévő gépekben rejlik. 

A kezemben tartom a Somogyi-könyvtár kiadványát. A címe: „Zeneművek ajánló 
alapjegyzéke". Ebben megpróbáltuk azokat a fontos zeneműveket felsorolni, amelyek 
hangzó és olvasható formában is jó, ha a gyűjteményünk részévé válnak. Ezzel el is érkéz
tünk a gyűjtőkör kialakításának problematikájához. Régóta húzódó elvi vitára kellene 
pontot tennünk, ha tudnánk. A különböző részlegek sajátos gyűjtőkörének kialakításáról 
van szó. Arról, hogy az alapállomány kialakítása után egyes vidéki könyvtárak a zeneiro
dalom egy bizonyos területét vállalva — a megosztás lehet földrajzi, időrendi, vagy éppen 
stíluskorszakok szerinti — csak azt, vagy elsősorban azt gyűjtsék. Tehát a nagy könyvtárak 
részlegei ne gyűjtsenek mind azonos állományt. Ez — nagyon ésszerűnek tűnik. Ezt írja 
Horváth Tibor is a Könyvtáros 1973.9. számában, ismertetve az angolszász könyvtárakat 
(természetesen ő a könyvtár egész állományáról beszél, nemcsak egy részlegéről): „Nagy-
Britannia gazdag ország hozzánk képest, így nem engedheti meg magának azt a luxust, 
hogy több könyvtár ugyanazt a művet ismételten gyűjtse." 

Azért idéztem ezt a mondatot, mert úgy érzem, ez a dolog lényege. Valóban nem va
gyunk olyan gazdag ország, mint Nagy-Britannia, és ezért nem engedhetjük meg magunk
nak azt a luxust, hogy az alapművek helyett csak sajátos szempont szerinti műveket 
gyűjtsünk. Arról nincs szó, hogy az alapművek mellett, amennyire anyagilag a könyvtár 
biztosítani tudja, ne tegyük ezt. De ahhoz, hogy egy-egy könyvtár távlatokban vállalni 
tudja az állandó állománygyarapítás mellett ezt a feladatot is, egészen más anyagi kerettel 
kellene rendelkezni. Tovább gondolva: ha a megyei könyvtárakat tekintjük, azt látjuk, 
hogy ezek a könyvtárak általános gyűjtőkörű tudományos könyvtárak. A lényeges specia
lizálódás is csak a helytöréneti anyagban látszik. Ennél többet a zenei- és hangtári részle
gektől sem kívánhatunk egyelőre. * 

Természetesen, ha majd megnő a beszerzési keret, egy-egy könyvtár részletesebben, 
körültekintőbben gyűjtheti egy-egy zenei korszak anyagát, vagy egy-egy zeneszerző élet
művét. De a jelenlegi körülmények mellett nem látom biztosítva az ilyen vállalkozás foly
tonosságát. Van azonban a könyvtárak hierarchiájában egy olyan terület, ahol már most 
szükséges és lehetséges is volna a sajátos gyűjtőkör kialakítása. A megyei könyvtárakra és 
a megyén belüli kisebb könyvtárakra gondolok. Amennyiben a megyei könyvtárak egy
ben módszertani központok is, a megyei könyvtár részlegei is azok. A részlegvezetőkre vár 
az a feladat, hogy kidolgozzák és megszervezzék a megyéken belül a zenei részlegek speci
ális gyűjtőköreit. 

Az állomány nyilvántartásával nem óhajtok foglalkozni. Mindenki, akinek arra szük
sége van, elolvashatja Pethes Iván: „Fonotéka" c. kézikönyvéből. 
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Beszélnünk kell ellenben az állomány feldolgozásáról, ha csak néhány szóval is. 
Nem arról, hogy milyen legyen a címleírás, arról inkább, hogy milyen ne legyen. 

Mindazok, akik részt vettek a KMK zenei könyvtáros továbbképző tanfolyamán, 
többé-kevésbé egységes címleírást használnak. Ez megegyezik a Magyar Zeneművek Bib
liográfiájában lévő feldolgozásokkal. A probléma akkor kezdődik, amikor egyes könyv
tárak — és itt most utalok arra, amit a C- és D-típusú könyvtárakról már mondottam — 
egyszerűsítenek. Nyilvánvaló, magától értetődő dolog, hogy egy kisebb könyvtárban nem 
kell olyan mélységig feltárni a dokumentumokat, mint egy városi, megyei könyvtárban. 
De ez nem azt jelenti, hogy változtatunk a címleíráson, csak azt, hogy értelemszerűen 
elhagyunk belőle adatokat. 

A berendezés, az állomány és a feltárás után a munka másik részéről, az olvasószol
gálatról kívánok beszélni, illetve az olvasószolgálat ünnepi pillanatairól, a kiállításokról, 
rendezvényekről, kiadványokról. 

Ezek azok a lehetőségek - az olvasószolgálat keretében —, amikor közvetlenül irá
nyíthatjuk a hallgatók ízlését, felhívjuk a figyelmüket az általuk fontosnak tartott esemé
nyekre, évfordulókra, illusztráljuk is azt — rendezvényekkel —, és a megfelelő irodalmat is 
mellékeljük hozzá - a kiadványokkal. Ezekben a kérdésekben nem lehet közvetlen taná
csot adni. Minden könyvtárban a részlegvezetőknek kell eldönteniük, hogy mit tartanak 
fontosnak, mi illik a könyvtár profiljába. 

Az eddigi példák közül igen jónak találjuk a zenei ismeretterjesztő előadásokat 
— ebben az esetben igen fontos a meghívott előadó személyisége - , a zeneszerzőnek és 
közönségének találkozóit. Nem kitaposott utak még ezek, a lehetőségeinken, találékonysá
gunkon, szervezőkészségünkön múlik, hogy a legjobb, leghasznosabb formát megtaláljuk. 

A közművelődési könyvtárak zenei részlegeinek eddigi kiadványait 4 csoportra oszt
hatjuk: 

1. Gyarapodási jegyzékek - igen szép és értékes példái a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Zenei Könyvtárának és az Állami Gorkij Könyvtár Zeneműtárának kiadványai. 

2. Diszkográfiák - pl. Kodály (Somogyi könyvtár), Hanglemezek a közművelődési 
könyvtárakban (OSZK-KMK). 

3. Zeneszerző bibliográfiák — Szombathelyi Könyvtár, Somogyi Könyvtár. 

4. Módszertani levelek - pl. Gráfné Forrai Magdolna kiadványa. 

Kezdeti lépések ezek, rajtunk áll, hogy meghonosodjanak és ugyanolyan természe
tessé váljanak, mint az írói bibliográfiák. 

Nem beszéltünk még a legfontosabb tényezőről, arról, aki mindezt a munkát el is 
végzi: a könyvtárosról. Ugy gondolom, nem szükséges elmondanom, hogy milyennek kell 
vagy kellene lenni a jó könyvtárosnak, azaz hangtárosnak. Mindannyian ismerjük az elvá
rásokat. Sokkal fontosabb kérdésnek tartom a részlegben dolgozó könyvtárosok számát. 
A könyvtári fejlesztés irányelvei a zenei részleg létszámfejlesztéséről (az A-típusú könyv
tárakban) ezt írják: „A zenei részlegekben és a folyóiratolvasóban együttesen egy felsőfo
kú könyvtáros és egy technikai munkaerő beállítása indokolt". 

Ezt a munkaerő ellátottságot bizony kevésnek tartom. Még akkor is, ha azt az opti
mális esetet vesszük, hogy a feldolgozást a feldolgozó csoport egyik munkatársa végzi, és a 
sokszorosítás is megoldódik ezen a csoporton belül. Mindenképpen két könyvtárosra van 
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szükség akkor, ha a részleg nem elégszik meg a helybenhallgatás adta olvasószolgálati teen
dőkkel, és a már előbb említett rendezvényeket, kiállításokat is szervezi, kiadványokat is 
tervez, műsorokat készít és állít össze. 

Technikus nemcsak azért kell, hogy az állandó karbantartást megoldja, hanem azért 
is, hogy az átjátszásokat, a kérések szerinti magnóraásolásokat lebonyolítsa. Ha érre külön 
munkaerőt — tehát technikust — nem tud beállítani a könyvtár, a könyvtárosok képtele
nek ellátni a fokozódó igényeket. 

Összefoglalva tehát: egy A-típusú könyvtárban: két felsőfokú tájékoztató könyvtá
rosra és egy technikusra van szükség abban az esetben, ha a feldolgozást a feldolgozó cso
port megoldja. (Ha nem, egy feldolgozó könyvtárossal kell növelni a részlegben dolgozók 
számát.) -

Az előadás elején felvázolt négy kérdéscsoportból a harmadik az egységesítés gon
dolatával foglalkozott. Tulajdonképpen, míg ennyi mindent megbeszéltünk, akarva-akarat
lanul erről is szó volt. Beszéltünk a feldolgozás egységesítéséről, a személyi feltételek egy
ségesítéséről, és Földi Egon kiadványa is azért született, hogy egységes gépállományt ala
kíthassunk ki a részlegekben. 

Míg ez kialakulhat, áthidaló megoldásként hadd javasoljam a Hajdú-Bihar megyei 
könyvtárakban bevált módszert a könyvtárközi kölcsönzés kialakítása érdekében. Minden 
olyan könyvtár, amely igényt tart erre a szolgáltatásra, szerezzen be egy sztereo Tesla 
magnetofont. (Azért ezt, mert nem nagyon drága, és általában kapni is lehet.) így, ha kis
sé kezdetleges formában is, de ez a kérdés megoldódik, ha azonos típusú a felvételt és a le
játszást biztosító készülék. 

Talán itt kellene beszélnünk a KC-ről, bár mindjárt hozzá kell tennem, hogy komoly 
anyagi támogatás nélkül nem lehet megvalósítani, és nem is egy ilyen jellegű társadalmi 
szerv feladata. 

Ránk vár azonban a könyvtárak közötti együttműködés, a zenei részleg és a város
ban lévő zenei intézmények, zeneiskolák közötti együttműködés kidolgozása. 

Kondor Istvánné írja az új könyvtári törvényerejű rendeletet ismertetve a Könyvtá
ros 1973. évi 9. számában: „A korszerű könyvtár már nem lehet elszigetelt intézmény, 
amely csak saját erőforrásaira támaszkodik. Napjainkban nő az egységes könyvtári rend
szer jelentősége, mert minél nagyobb a dokumentumtermés, annál inkább csak a könyvtá
rak egymással összefüggő, egymást kiegészítő rendszere révén valósulhat meg a könyvtári 
ellátás." Akik tavaly részt vettek a zenei szekció miskolci vándorgyűlésén, emlékezhetnek 
hogy Forrai Magdolna az előadásában többek között éppen a közművelődési könyvtárak 
zenei részlegei és a zeneiskolák könyvtárai közötti szoros együttműködés fontosságát 
hangsúlyozta. De nemcsak a zeneiskolákra kell gondolnunk, hanem arra is, hogy műkö
dik-e városunkban önálló zenekar, van-e színház, van-e a kóruséneklésnek hagyománya, 
pontos, hogy ismerjük kottatáraikat, hogy állományukat velük is megbeszélve alakítsuk 
ki, hogy szerzeményezésünkkel az ő munkájukat is segítsük. 

Ezt az egymásra figyelést Kondor Istvánné az előbb idézett cikkében így fogalmazta 
meg: „A könyvtárak együttműködése a tervezet értelmében a bevált és már hagyományos
sá vált hálózati együttműködésen kívül szakterületi és területi elvű együttműködési körök, 
valamint más, eseti együttműködési formák révén valósítható meg." 



ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAK KIALAKÍTÁSA 
HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN 

Fonyó Istvánná 

Másfél évtizede, hogy a közművelődési könyvtárak gyűjtési tevékenységükbe be
kapcsolták a zenei és hangdokumentumokat. 1956 és 1969 között a Gorkij Könyvtár Ze
neműtára és 11 közművelődési könyvtári részleg vállalkozott zenei dokumentumok gyűj
tésére és közvetítésére. 1969-ben a Művelődésügyi Minisztérium 12 könyvtár részére bizto
sította a zenei részleg kialakítását. 1970-ben ismét két könyvtárban, majd 1973-ban So
roksáron és 1974-ben Miskolcon indult meg ez a szolgáltatás. 

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár 1969-ben az ötéves és a távlati fejlesztési tervében 
előirányozta a könyvtárak audio-szolgáltatásainak megszervezését. Ennek első lépcsője
ként nyílt meg Debrecenben 1971-ben a megye első zenei könyvtára. Három intézmény, 
a Városi Könyvtár, a Megyei Könyvtár és a Megyei Művelődési Központ megállapodott 
abban, hogy közösen központi zenei könyvtárat és klubot hoz létre és tart fenn. A könyv
tár feladatköre: Debrecen és a megye lakossága részére közművelődési keretek között ze
nei ismeretterjesztő tevékenység kifejtése könyv, kotta, hanglemez és egyéb hangdoku
mentumok segítségével. Emellett a megyében működő zenei részlegek módszertani köz
pontja. 

A zenei ismeretterjesztés érdekében gyűjti a zenei könyveket, folyóiratokat, a hang
lemezen és magnetofonszalagon rögzített anyagot, partitúrát és kottát. Műfajilag a klasszi
kus és a XX. századi zenét, jazzt, nyelvleckét, irodalmi lemezeket, helytörténeti hangdoku
mentumokat gyűjti hármas feladat érdekében: 

— hozzáférhetővé teszi a hanganyagot a- szakemberek számára; 
— biztosítja a zenei, nyelvi önképzés, továbbképzés lehetőségét; 
— komoly-zenei ismeretterjesztő tevékenységet folytat a zenével kontaktusba még 

nem került rétegek között. 

A zenei könyvtár és klub tevékenysége — módszerét tekintve — hármas funkciót 
tölt be: 

— gyűjtés, archiválás; 
— kölcsönzés, helybenhasználat, magnetofon másolat készítés; 
— csoportos foglalkozások szervezése. 

A könyvtár szórakoztató és könnyű zenét nem gyűjt. 
A heti nyitvatartási idő 46 óra, szombaton és vasárnap is működik. A könyvtárban 

három főfoglalkozású munkatárs dolgozik, kettőnek könyvtáros, egynek zenei végzettsé
ge van, A Megyei Művelődési Központ technikusa végzi a gépek javítását, karbantartását. 

42 



A zenei könyvtár után elsőként a biharkeresztesi részleg nyílt meg 1971-ben. Az ál
lománya 272 hanglemez, ebből 173 komoly zene, 48 nyelvlecke, 51 irodalmi lemez. Há
rom csatomán 16-an hallgathatnak egyszerre. A kölcsönzési idő heti 39 óra. A könyvtár
ban három főfoglalkozású munkatárs dolgozik, mindhárman kezelik a lemezjátszókat. 
Magnetofonjuk nincs. A berendezés 80 000 Ft-ba került. A beszerzési keret 1974-ben: 
3000 Ft volt. 

1972-ben Egyeken avatták fel a zenei részleget. Itt a hanglemezek száma: 199, ebből 
101 a zenei, 40 nyelvi és 58 az irodalmi lemez. A berendezés 100 000 Ft-ba került. Há
rom csatorna működik 2 lemezjátszóval és egy magnetofonnal. A kölcsönzési idő heti 35 
óra. Két főfoglalkozású könyvtáros kezeli a berendezést. Beszerzési keretük 8000 Ft. 

1973 áprilisában Hajdúdorogon indult meg a zenei szolgáltatás. 330 lemezéből 241 
zenei, 56 nyelvi, 60 irodalmi. A berendezés 80 000 Ft-ba került. Három csatorna van 3 le
mezjátszóval és egy magnetofonnal. A heti kölcsönzési idő 47 óra; itt is két könyvtáros 
dolgozik. Beszerzési keretük 10 000 Ft. 

A hajdúdorogit 1973 novemberében a balmazújvárosi követte. A lemezállománya 
423, amiből 258 zenei, 75 nyelvi és 100 irodalmi. A heti kölcsönzési idő 30 óra, beszerzé
si kerete 10 000 Ft. Három munkatárs kezelheti a két lemezjátszót és a magnetofont. A 
berendezés 75 000 Ft-ba került. A nagy igénybevétel miatt azt tervezik, hogy 1975-ben a 
gyermekrészlegben külön lehallgató helyeket alakítanak ki. 

E fenti négy község után 1974-ben nyílik meg a zenei részleg Hajdúszoboszlón is. A 
lemezek gyűjtését már megkezdték, állományuk 274. Minden részlegben, az olvasóterem
ben van a lejátszó apparátus és a lemeztárló szekrény, a lehallgatóhelyek többsége pedig 
az egyszemélyes olvasóasztaloknál van. 

Állománygyarapítás 

A debreceni Zenei Könyvtár részére a Városi Könyvtár feldolgozó csoportja rendeli 
a könyveket a központi keretből, a megyei részlegek szintén az ÁKV útján vásárolnak. 
Mivel a könyvtárak központi hanglemezellátása még nincs megoldva, csak egyénileg és 
részben alkalomszerűen lehet a beszerzést biztosítani. Kottákat csak a debreceni könyvtár 
gyűjt. 

Feldolgozás — feltárás 

A hanglemezeket és kottákat a debreceni könyvtárban két munkatárs dolgozza fel 
— a napi 10 órás nyitvatartás mellett —, a cédulákat írógéppel sokszorosítják. A hangleme
zekről készülő cédulák szerzői, cím, előadó, raktári, gyártási, szóló hangszer, műismerte
tés katalógusokba kerülnek, a kottákról szerzői és cím keresztkatalógus készül. Szakkata
lógus nincs. - k 

A megyei részlegektől nem várható el az ilyen mélységű feltárás. Nincs külön mun
kaerő - még csak részfoglalkozású sem - a lemezjátszók kezelésére, a hanglemezek feldol
gozására. L^yanolyan személyi feltételek mellett - lényegesen magasabb szintű olvasó
szolgálati munkát végeznek. Egyelőre raktári és gyártási katalógust készítenek, a leltározás 
(cím- és csoportos leltárkönyvben) természetesen naprakész. 
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A raktározás az országos gyakorlatnak megfelelően nagyság szerint, mechanikus 
számsorrendben történik. A lemezekről csak szerzői és címkatalógust készítenek, egysze
rűsített címleírással. Ennek lényege: a zeneszerző neve a zenei lexikonban található for
mában, a magyar, illetve általánosan elfogadott műcím, opus szám, No., hangnem. Az elő
adókat nem tüntetik fel, a gyártási adatokat igen. 

A zenei részlegek szolgáltatásai: egyéni és csoportos lemezhallgatás, másolatkészítés, 
irodalmi és énekórák tartása. 

A debreceni zenei könyvtár hálózati szolgáltatásai: az évi 90 000 Ft beszerzési keret
ből magas színvonalú művészi lemezeket lehet beszerezni (néha borsos áron), ezeket a me
gyei részlegek nem vásárolják meg, de ha igénylik, hangszalag másolaton a központi 
könyvtártól megkaphatják. Az egységes lejátszás érdekében minden részlegben azonos tí
pusú Tesla sztereo magnetofon van. 

1973 őszén négy részleg működött már a megyében. A központi könyvtár két na
pos továbbképzést szervezett Debrecenben. Ennek előzményeként Simon Zoltán, a Me
gyei Könyvtár módszertani csoportvezetője és Fonyó Istvánné, a Zenei Könyvtár vezetője 
elkészítettek egy módszertani levelet, amelyben leírták az állományfeltárás szempontjait, 
a zenei részlegek szolgáltatási funkcióit. A kiadvány szétküldése után összehívták a könyv
tárosokat, és a debreceni zenei könyvtárban sajátíthatták el a hanglemezek feldolgozásá
nak alapvető tudnivalóit. 

A technikai eszközök meghibásodását közvetlenül a zenei könyvtárba jelentik be, az 
ott dolgozó munkatársak feladata a technikus értesítése. Az Országos Filharmónia műsor
füzeteit, amelyek műsorismertetéseket közölnek röviden és közérthetően, központilag fizet
jük elő. Emellett az állománybeszerzésben és részben a feldolgozásban is segítséget nyújta
nak a könyvtárosoknak. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a zenei szolgáltatás megszervezésének legnagyobb 
problémája a személyi feltételek megteremtése. A megyei részlegekben külön munkatárs 
alkalmazására nem volt pénz, a zenei szolgáltatást tehát minden könyvtáros egyaránt vég
zi az egyéb könyvtári munka mellett. Ez azonban nem helyes. A könyvtárosnak technikai 
alapismeretekkel (az úgynevezett megszólaltató apparátus: lemezjátszók, erősítő, magne
tofon stb. kezelése) és zenei felkészültséggel is kellene rendelkeznie a könyvtári szakmai 
ismereteken kívül. Nagyon nehéz ezt elérni, ezért legalább egy-egy részfoglalkozású dolgo 
zóra volna szükség. 

Eredménynek tekinthetjük azonban, hogy a részlegek működnek és igény van erre 
a szolgáltatásra. A helyi vezetők felismerték az ügy jelentőségét, saját erőforrásból és a 
Megyei Könyvtár segítségévei korszerű könyvtárakat tudtak létrehozni. Balmazújvároson 
máris bővítésre van szükség. Debrecenben pedig a 4 csatorna helyett 10 csatornát képez
nek ki még ebben az évben. A hamarosan megnyíló hajdúszoboszlói részleg után Komádi-
ban kezdődnek meg a munkálatok. A hajdú-bihari hálózathoz hasonlóan az ország bár
mely vidékén kiépíthető ez a szolgáltatási forma a megyei és városi könyvtárakhoz kap
csolva. 

Tudjuk, hogy amit eddig tettünk: csak a kezdet. Természetesen sem a részlegek el
helyezését, sem a gyarapítás és a feltárás színvonalát, sem a személyi ellátottságot nem 
tartjuk optimálisnak. 
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KÖNYVTÁROSKÉPZŐ TANFOLYAMOK 
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK 
EGYESÜLETÉNEK RENDEZÉSÉBEN 

Dr. Haraszthy Gyufa 

Egyesületünk jogelődje, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete negy
ven éve, 1935. június 26-án tartotta alakuló közgyűlését, majd 1937-ben és 1938-ban ren
dezte meg két könyvtárosképző tanfolyamát. Hogy ezeket történeti helyükre tudjuk ten
ni, s szerepüket, jelentőségüket képesek legyünk fölvázolni, elsőként e tanfolyamokhoz 
vezető üt legfontosabb állomását kell szemügyre vennünk, azzal a józan önkorlátozással, 
hogy ezen a helyen nem lehet föladatunk a magyar könyvtárosképzés történetének akár 
csak vázlatszerű ismertetése sem.1 

1 

Már a múlt század végén, a kilencvenes években a budapesti Egyetemi Könyvtár gya
kornokainak házi „könyvtárkezelői" vizsgát kellett tenniök, a Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárában pedig sikeres kollokvium után nyerhettek kinevezést a kezdő 
könyvtárosok. Rendszeresebb, de rövid - néhány hetes — tanfolyamokat rendezett hét al
kalommal a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 1898 és 1913 között, de 
anyagiak hiányában nem épülhettek ki ezek a szerényebb igényű kurzusok s az első világ
háború kitörésével meg is szűntek. Magasabb igényeket voltak hivatva kielégíteni a kolozs
vári, budapesti, majd az első világháború után a debreceni és pécsi egyetemeken a könyv
tártudományból történt magántanári habilitálások. Természetesen a magántanárok elő
adásainak- hallgatása senkire sem volt kötelező, még kevésbé a kollokvium vagy vizsga, en
nek következtében a diplomában nyoma sem lehetett a könyvtári stúdiumoknak. A könyv
tárosi szakvizsgát Szabó Ervin elgondolása szerint elsőként a Fővárosi Könyvtár írta elő 
191 l-ben - mégpedig három fokozatban — de ezt a kitűnő rendelkezést már 1913;ban ha
tályon kívül helyezték. 

A háború után ezen a területen is a Magyar Tanácsköztársaság művelődésügyi és 
könyvtári vezetői készítettek nagyszabású, messzetekintő terveket s rendezték meg 209 
hallgató részvételével azt a tanfolyamot, aminek tematikája és színvonala példa lehetett 
volna évtizedeken át —. ha kulturpolitikusaink és vezető könyvtárosaink fel merték vagy 
fel akarták volna eleveníteni ennek a tanfolyamnak az emlékeit és jogi szabályozásának 
tanulságait.2 

így nem csoda, ha a Tanácsköztársaságnak ezen a téren is úttörő kezdeményezése 
ne,m folytatódott a két világháború közötti korszak hanyatló könyvtári viszonyaiban. 
Több mint másfél évtizeden át csak néhány papíron maradt törvénycikk és rendelet érin
tette ezt a kérdést: így az Országos Magyar Gyűjtemény egyetem létesítéséről szóló 1922. 
évi XIX. t e , a Magyar Nemzeti Múzeum újjászervezéséről szóló 1934. évi VIII. t e , továb-
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bá az azt kiegészítő 9.300/1935. sz. Vkm. rendelet - ezek ugyan igen röviden említést 
tesznek a szaktanfolyamokról és vizsgákról, de csak ennyiben maradt a dolog. Sőt - mi
vel a legutóbb idézett rendelet az akkori közoktatásügyi minisztérium „későbbi" rendel
kezésére bízta a képzés és a szakvizsga ügyét, az akkor intézkedni hivatott állami szervek 
tétlenkedtek, s végeredményben a hivatalos kultúrpolitika sohasem hajtotta végre az 
1922-i és 1934-i törvénycikkekben körvonalazott utasításokat. 

A két világháború között dolgozó könyvtárosok voltak azok, akik fölismerték, hogy 
a szakmai képzésre, a vizsgarendszer bevezetésére igen nagy szükség van, hiszen a szakkép
zetlen, a csupán „olvasni szerető" könyvtárosok — jóakaratuk mellett is — nehézségeket 
okoznak intézményüknek, nem használnak a hivatásnak, annak tekintélyének s nem utol
sósorban anyagi megbecsülésének. 

Azok a könyvtárosok, akik gondolkodóba estek, hogy mint lehetne segíteni e bajo
kon, a szakma akkori egyetlen és színvonalas tudományos folyóiratában, a „Magyar 
Könyvszemlé"-ben a határokon túlra tekintettek, s idézve a külföldi példákat, hol néha 
túlzó, hol szerényebb javaslatokat tettek.3 Az illetékes hivatalos (kormányzati) szervek 
ezeket a cikkeket, elemzéseket, javaslatokat nem vették figyelembe. 

A később megalakuló Könyvtáros Egyesület tanfolyamának - mondhatjuk — nyil
vános előkészítése, a könyvtáros társadalom igényének fölkeltése, a magasabb szakmai tu
dás szükségességének hangsúlyozása az 1934. szeptember 20-án megindult „Könyvtári 
Szemle" c. folyóirat hasábjain kapott szélesebb körű nyilvánosságot. Ezt a színes, kéthe
tenként kiadott lapot - alcíme szerint a „könyvtárak, olvasók és könyvgyűjtők félhavi 
értesítőjé"-t - 1934/35-ben Asztalos Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár könyvtár
noka szerkesztette, kiadója Lantos Adolf volt, aki a húszas-harmincas években különösen 
könyvaukcióival hívta fel magára a könyvgyűjtők és könyvtárak figyelmét (természetesen' 
ugyanakkor a lap jól propagálta Lantosék üzleti érdekeit is). 

A folyóirat megjelenését több neves könyvtárosunk üdvözölte, szinte házagpótló-
nak tartotta. Nem véletlenül közli a lap Bay Ferencnek, a győri Városi Könyvtár vezetőjé
nek levelét, melyben azt sürgeti, hogy létesítsenek a magyarországi könyvtárak valamilyen 
szervezetet, amelyben „módjuk yolna közös értékeiket megvitatni." Ezek közé sorolja 
— joggal — a könyvtárosképzés ügyének megoldását is: javasolja, létesüljön egy könyvtá
ros-képző intézet, esetleg anyagiak hiányában pár hónapos tanfolyam a könyvtári sze
mélyzet szakszerű kiképzésére. 

A tulajdonképpeni „nyitány" lényegi mondanivalóit a szerkesztő, Asztalos Miklós 
fogalmazta meg — bizonyára többekkel, elsősorban Fitz József főigazgatóval egyetértés
ben — a lap második számában. Érdemes gondolatmenetét áttekinteni.5 

— A legtöbb pálya (az egyetemi végzettségen túl) bizonyos szakvizsgák letételéhez 
van kötve (bíró, ügyvéd, vasutas, postás; a szakorvosi képesítéshez külön gyakorlat kell). 

— Nem lehet dicsekedni azzal, hogy talán egy étien pálya van Magyarországon, a 
könyvtárosi, amihez nem követelünk bizonyított szakképzettséget (néhány törvény ugyan 
papíroson előírja ezt, de sem szaktanfolyam nincs, sem vizsgabizottság nem működik). 

— Van valami lebecsülése a könyvtárosi pályának abban, hogy bárki — egyetemi ok
levél birtokában — egyik napról a másikra könyvtáros lehet. A bölcsészdoktori oklevél 
megszerzése ugyan bizonyítja a tudományos munkára való készséget, de könyvtárosi szak
végzettséget önmagában még nem nyújt, hiszen az egyetemről ilyen irányú előképzést 
nem hoznak magukkal a tanárok vagy a bölcsészdoktorok. Pedig a gyakorló könyvtárosok 
tudják legjobban, hogy a könyvtári munka napról napra sajátos szakfeladatok megoldását 
követeli tőlük. Ha pedig mélyebbre ásunk, kiderül, hogy a könyvtárosi pálya nem egysze-
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rű kenyérkereset, hanem „missziós hivatás", egy életnek arra való szentelése, hogy mások 
fennakadás nélkül juthassanak a könyvtár kulturális és tudományos javaihoz. 

— Mivel nincs könyvtáros tanfolyam, mindenki csak a magánszorgalomra van utalva, 
holott ennek segítésére korszerű magyar könyvtártani kézikönyv sem jelent meg. így a 
kezdő könyvtáros nem láthat túl saját könyvtára gyakorlatán. Ez természetesen nem 
egészséges állapot; éppen ezért könyvtáraink és könyvtárpolitikánk érdekében mindent el 
kell követnünk a könyvtárosi elő- és továbbképzés ügyének megoldására. 

— Három dologra van szükség: a) egyetemeinken a magántanároknak legyen alkal
muk arra, hogy szemináriumi munkával összekötve adhassák meg hallgatóiknak a könyv
tári szakismeretek elméleti és gyakorlati alapjait; b) a könyvtárhoz való kinevezést egy évi 
önkéntes gyakornoki (nagykönyvtári) gyakorlathoz kell kötni; c) időnként könyvtáros to
vábbképző tanfolyamokat is szükséges megszervezni. 

— Mindez csupán átmeneti megoldás lenne addig, amíg az ország pénzügyi helyzete 
meg nem engedi, hogy legalább egyéves szaktanfolyamot szervezzenek. 

— A hangsúly azon van, hogy „a könyvtárosi hivatás belső értékei megkívánják, 
hogy a könyvtárosi pálya szintje intézményesen is biztosíttassák." 

Azért időztünk hosszabban Asztalos Miklós érvei mellett, mert egyrészt tükrözik a 
korszak gondolkodó könyvtárosainak türelmetlen óhajait a szakma színvonalának emelése 
érdekében, másrészt pedig haladó jellegüknél fogva e kor becsülésre méltó értékei közé so
rolhatók. 

Fitz József, az OSZK főigazgatója szinte azonnal reagált6 a szerkesztő „hivatalos" 
cikkére s további érveket sorakoztatott fel a képzés fontossága mellett. „Punctum sali-
ens"-nek a könyvtáros szakvizsgát s a vele kapcsolatos diploma megszerzését tartja. A tör
téneti előzmények vázolása után fölteszi a kérdést: miért késik nálunk a könyvtárosképzés 
kielégítő megoldása? Válasza: mert nem kívánta a közvélemény, nem kívánta olyan szerv, 
amely mögött a társadalom érdekelt tagjai tömörültek volna. 

És itt az OSZK főigazgatója akkoriban bátor, haladó véleményt mond.ki: a szakmai 
„közvélemény", a társadalmi bázis fontosságát hangsúlyozza a nyilván terhesnek érzett 
egykorú állami bürokráciával szemben. Érdemes ezt a megállapítását pontosan idéznünk: 
„A külföldi példákon látjuk: könyvtárosképzés azokban az országokban van, melyekben a 
könyvtárosoknak rendjük súlyát és tekintélyét kifejező országos egyesület van. Ezek az 
egyesületek fejezik ki a könyvtárostársadalom közvéleményét s ezek adnak a közoktatás
ügyi kormánynál súlyt és jelentőséget a könyvtári reformok kezdeményezésének." A to
vábbiakban is a Horthy-korszakban igen haladónak mondható álláspontját fejti ki: a 
könyvtárosképzés egységét és egyöntetűségét csak a könyvtárosok tudják biztosítani a 
könyvtárak közötti kooperáció megszervezése és előmozdítása által. Óvatosan, de mégis 
némi éllel fogalmaz: az állam az adott pénzügyi viszonyok között aligha fog könyvtáros 
tanfolyamokat létesíteni. Nálunk a megalakítandó könyvtáros- és le váltárosegyesületnek 
kell gondoskodnia a képzés ügyéről, neki kell e fontos tanfolyamokat szerveznie - ma így 
mondanánk: társadalmi munkában. E fogalom akkor még ismeretlen volt, de Fitz mégis 
pontosan óhajt fogalmazni: „...ezzel kapcsolatban [az Egyesületnek] nem merülnének fel 
olyirányú költségei, amilyenekkel az államnak számolnia kellene." Okfejtése az adott vi
szonyok között logikus: meg kell először alakulnia az Egyesületnek, azután meg fog való
sulni a rendszeres könyvtárosképzés is. 

A „Könyvtári Szemle" későbbi cikkei7 nagyjából hasonló érvekkel igazolják újra 
meg újra a képzés fontosságát, a vizsga letételének kötelező voltát. A javaslatok azonban 
egyre sürgetőbb hangnemben fogalmazódnak meg, a „kell" szó már a cselekvés szintjére 
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kezdi emelni az eddigi óhajokat valahogy így: „Az új Egyesületnek a lehető legrövidebb 
időn belül kezébe kell vennie a könyvtárosképzés ügyét..., amelyet nem tudunk elégszer 
sürgetően követelni... Ki kell dolgozni a tanfolyam tanrendjét és tanmenetét, össze kell 
állítani a szakvizsga anyagát is." 

A testületi érdekek védelmét is többen kapcsolatba hozták az Egyesület közeli meg
alakításával és a képzés megindításával. így írt erről a problémáról Pfeiffer Károly debre
ceni egyetemi könyvtáros: „Magyarországon a könyvtárosi pályát nemcsak az jellemzi..., 
hogy az egyedüli, mely nincs szakképzettséghez kötve, hanem az is, hogy a könyvtáros az 
egyetlen hivatás, mely a megfelelő érdekképviseletet nélkülözni kénytelen. Nincs könyvtá
ros egyesület vagy szövetség, mely hivatva volna a kar érdekét képviselni... A könyvtáros
képzés és utánképzés kérdése is utópia marad mindaddig, míg a könyvtárosi-kar most már 
ezt a mulasztást helyre nem hozza." 

A szakmai közvélemény tehát egyöntetűen „szavazott": szükség van az Egyesületre, 
amely az adott viszonyok között egyedül képes a szakvizsgával összekötött könyvtáros
képzés megvalósítására. 

2 

Az éveken át tartó előkészületi periódus után8 - mint már említettük — 1935-ben 
alakult meg a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, amelynek elnöke Fitz 
József, az OSZK főigazgatója lett. Egy év elteltével 1936. október 2-án rendezték meg a 
következő közgyűlést, illetve az első kongresszust. Ez azért is említésre méltó, mert itt ha
tározták el, hogy az Egyesület két szakosztályban, a könyvtáriban és levéltáriban fog mű
ködni. 

Témánk szempontjából az Egyesület alapszabályainak 3. pontjára kell fölhívnunk a 
figyelmet: „Az Egyesület céljainak elérésére tudományos és ismeretterjesztő előadásokat 
tart, könyvtáros- és levéltáros-képző tanfolyamokat rendez..." 

A határozat értelmében megalakult Könyvtári Szakosztály külön ügyrendi szabály
zatának 1. pontja foglalta össze a lényeges föladatokat: „A könyvtári szakosztály műkö
dését osztály ülésekben fejti ki, szervezi az időnként tartandó kongresszusok könyvtári ré
szét, gondoskodik a szakosztály külföldi kapcsolatainak fenntartásáról, könyvtárosképző 
tanfolyamokat tart [aláhúzás e sorok írójától], nyilvános előadásokat rendez és kiadványo
kat bocsát közre."9 

Ezek szerint elhárultak a könyvtárosképzés szervezésének akadályai, sőt az Egyesü
let kötelességévé tétetett a könyvtárosképző tanfolyam létrehozása és működtetése.10 

Ugyancsak az 1936. október 2-i egyesületi közgyűlés tett pontot a könyvtárosképző 
tanfolyam megrendezésének ügyére is. Az elnöki székfoglaló beszéd11 a már fentebb is
mertetett elvek és szükségességek alapján indokolta meg a képzés és a vizsga fontosságát, 
majd a közgyűléshez kapcsolódó kongresszus reprezentatív előadásai is különféle (de álta
lunk már ismertetett) szempontok vázolásával tett hitet a képzés ügye mellett.12 

A megszervezendő tanfolyam kérdésével a Könyvtári Szakosztály ideiglenes intéző 
bizottsága először 1936. november 16-án foglalkozott. A tanfolyam szervezeti szabályza
tát, tan- és vizsgarendjét az Egyesület elnöke dolgozta ki Nyireő Istvánnak, a Könyvtári 
Szakosztály elnökének közreműködésével.13 A tervezetet egy, az intéző bizottság által de
legált munkabizottság december 10-i ülésén egyhangúlag magáévá tette, majd a szakosz
tályi ülés is elfogadta. Ezt követően megalakult a tanfolyam rendezésében részt vevő bu-
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dapesti könyvtárak igazgatóiból a tanfolyam vezetősége. A tanfolyam ügyvezető igazgató
ja Gulyás Pál ny. könyvtárigazgató, titkára pedig Asztalos Miklós könyvtárnok lett. 

A szétküldött jelentkezési fölhívás nem várt eredményt hozott: 20-30 jelentkezőre 
számítottak csak, s mint az Egyesület elnöke írtaNyireö Istvánnak,14 ,,a tanfolyam „túl-
jól" sikerült. Kerek százan jelentkeztek s ilyen nagyszámú résztvevőt bajos gyakorlatra 
beosztani". 

Ezt látva, a tanfolyam vezetősége nyomban ügy döntött, hogy azt sürgősen megis
métlik (ezért többen visszaléptek, elsősorban a fővárosi jelentkezők közül). így az 1937. 
február I-én megnyitott tanfolyamnak 82 hallgatója maradt (köztük 15 vidéki). 

Nem érdektelen (mivel a korabeli források igen nehezen férhetők hozzá) az elméleti 
tárgyak felsorolása az előadó nevével és az óraszámmal együtt: 

Könyvtári igazgatás (Fitz József, 12 óra). - Gyakorlati könyvtái tau {David Antal.9 
óra). — A könyvtárak együttműködése (M. Buday Júlia, 2 óra). - Katalogizálás (Goriupp 
Alisz, 21 óra). Decimális osztályozás {Witzmann [Veredy] Gyula, 2 óra). - Bibliográfia 
(Asztalos Miklós, 10 óra). - Könyvtári szakrendszerek (Gulyás Pál. 14 óra). - Könyvke
reskedelem (Gergely Rezső. 1 óra, a tervezett második óra betegség miatt elmaradt). -
Könyv- és hírlapkiadás (Máté Károly, 3 óra). - Nyomdászat (Kner Imre, 2 óra). - Könyv
kötés (Leskó Béla, 2 óra). - újkori kéziratok meghatározása (Halász Gábor, 7 óra). -
Ősnyomtatvány-meghatározás (Fitz József, 7 óra). - Régi magyar nyomtatványok megha
tározása (Trócsányi Zoltán, 6 óra). - Középkori kéziratok (Gábriel Asztrik, 2 óra). 

Az elméleti — ahol ezt a téma megengedte: vetítésekkel kísért - előadások mellett 
hétköznapokon 9-1 óra között gyakorlatokon vettek részt a hallgatók. A gyakorlatok - a 
vezetőket az illetékes intézet igazgatója jelölte ki - az Országos Széchényi Könyvtárban, 
az Egyetemi Könyvtárban, a Fővárosi Könyvtárban és a Technológiai Intézet Könyvtárá
ban folytak le. Szombat délelőttönként olyan intézményeket látogattak meg a résztvevők, 
ahol nem voltak gyakorlatok. így - legalább budapesti viszonylatban - elég széles átte
kintést kaptak a fontosabb könyvtárakról. 

A tanfolyam végén azok a hallgatók, akik az előadásokat rendszeresen látogatták és 
részt vettek a gyakorlatokon is, vizsgát tehettek. Katalogizálásból és szakozásból írásbeli, 
a könyvtári adminisztrációból, katalogizálásból, bibliográfiai ismeretekből, továbbá a kon
zerválásból és könyvtárhasználatból szóbeli vizsga volt. Sikeres vizsga esetén a tanfolyam 
hallgatásáról s a vizsgán elért általános eredményről bizonyítványt kaptak a résztvevők.15 

A vizsgákon a nagyobb budapesti könyvtárak vezetői elnököltek, a kérdezők Asztalos 
Miklós, Dávid Antal, Fitz József és Goriupp Alisz voltak. 

Néhány érdekes adatot érdemes fölelevenítenünk: 
A 82 hallgató 23 közkönyvtárból, illetőleg rokonjellegű intézményből került ki.16 

Közülük 68-an rendelkeztek egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, 14-nek pedig középis
kolai végzettsége volt, vagy annál kisebb képesítéssel rendelkezett.17 Érdekes adat az is, 
hogy a nőhallgatók többségben voltak a férfiakkal szemben (44-48)! Nem érdektelen az 
sem, hogy a 82 hallgatóból 77 tudott idegen nyelvet (a nyelvtudás 15 nyelv között oszlott 
meg). A záróvizsgát végül is 70 hallgató tette le sikeresen, és nyert képesítő bizonyítványt. 

Mindenki örült a tanfolyamnak, de annak is, hogy a nagyon feszített munka jó ered
ménnyel ért véget.18 

A második tanfolyam megszervezése előtt a vezetőség a tanulságok alapján bizonyos 
„kiigazításokra" határozta el magát. Erről ismét az Egyesület elnöke szólt.19 

Megállapította, hogy az „École des Bibliothécaires" mintájára szervezett tanfolyam 
kísérleti jellegű volt: de megérte, mert most már nemcsak külföldi szakirodalmi elemzé-
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sekre vagyunk utalva, hanem saját tapasztalatokra is támaszkodhatunk. A tanfolyam Je
te" mellett legnagyobb nyereségnek a könyvtárak kooperációját értékelte. Voltaképpen ez 
az összefogás tartotta fenn a tanfolyamot s a jövőben a rendezésnek ehhez a módjához 
kell folyamodni — mondotta. 

Azonban árnyoldalak is jelentkeztek: a gyakorlatok a nagy létszám miatt túlzsúfol
tak voltak, a hallgatók számát erősen - mintegy 15-20 főre — kell majd korlátozni. Elő
feltételként ragaszkodni kell ahhoz is, hogy a jelölteket egyrészt maguk az érdekelt 
könyvtárak hozzák javaslatba, másrészt pedig rendelkezzenek már könyvtári gyakorlattal: 
a tanfolyam alatti foglalkozások önmagukban nem bizonyultak elegendőnek.20 Az elméle
ti és a gyakorlati órák túlzsúfoltságát és fárasztó voltát úgy lehet majd mérsékelni, hogy az 
addig két hónap helyett négy-öt hónapra „húzzák szét" a tanfolyam időtartamát.21 Vé
gül a tapasztalatok alapján a tanterven és a tanmeneten is szükséges kisebb változtatásokat 
eszközölni. 

Ezeket figyelembe véve indult meg sürgősen a második tanfolyam szervezése.22 Er
re mindenekelőtt azokat vették fel, akik az első tanfolyam zsúfoltsága miatt onnan kiszo
rultak. Végül is 29 lett a felvett hallgatók száma. „Azokat a jelentkezőket azonban, akik 
nem tartoztak könyvtári kötelékhez..., a vezetőség elutasította, nem akarván az intézeten 

- kívül álló könyvtárosok számát feleslegesen növelni." 
Az elméleti előadásokat 1937. december 1-től 1938. április 5-ig tartották, hétköz

naponként egy óra, szombatonként pedig egy vagy két óra keretében. Az elméleti órák 
száma az előző évi 100-ról 105-re emelkedett, összetételében némileg változott. 

A „könyvtári igazgatást" Dávid Antal adta elő a „gyakorlati" könyvtártan kereté
ben felemelt óraszámban (12 órában 9 helyett). Fitz József a könyvtári igazgatás helyett 
10 órában a könyvtártörténettel foglalkozott. Csökkent a katalogizálásra fordított órák 
száma (21-ről 18-ra), viszont igen helyesen, emelkedett az osztályozás előadására fordított 
idő (2 óra helyett 6 óra). Egy órával növekedett a bibliográfiai órák száma (11-10), vi
szont 2-vel csökkent a könyvtári szakrendszereké (12-14). A könyvkereskedelem kérdé
seiről ezúttal Lányi Ottó szólt, egy óra helyett kettőben. A könyv- és hírlapkiadás, továb
bá a régi magyar nyomtatványok meghatározása c. kollégiumok l-l órával kevesebb időt 
kaptak (2, ill. 5 óra). Uj előadó — Kerényi B. Ottó — foglalkozott a nyomdászattal, „kü
lönös tekintettel á magyarországi nyomdászat történetére" (2 óra helyett 5 órában). A 
középkori kéziratok meghatározását ezúttal Bartoniek Emma adta elő 3 órában, a könyv
kötés tudnivalóiról pedig Gronovszky Iván szólt 3 óra keretében.23 

Némileg módosult a „vizsgaszabályzat" is: írásbeli vizsga katalogizálásból volt, szó 
béli pedig könyvtártörténetből, katalogizálásból, bibliográfiából és gyakorlati könyvtár 
tanból. A legtöbb hallgatót ismét az OSZK, majd a Fővárosi Könyvtár s ezúttal a budapes
ti Egyetemi Könyvtár delegálta a második tanfolyamra. Végzettség szerint 25-en rendel
keztek főiskolai oklevéllel, 5-en pedig érettségivel vagy kisebb képesítéssel.24 A budapesti 
hallgatók száma 27 volt, a vidékieké — valószínűleg a már jelzett anyagi okokból - csök
kent. A vizsgákon 21 résztvevő szerepelt sikerrel. 

A két tanfolyam összesített adatai ma is érdeklődésre tarthatnak számot: 
A két kurzusra 27 intézet 108 alkalmazottja és 3 intézményen kívül álló hallgató, 

tehát összesen 111 fő iratkozott be. A legtöbb hallgatót az OSZK (30), a Fővárosi Könyv
tár (23), a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára (8), a budapesti és a debreceni Egye
temi Könyvtár (7-7) küldte. 15 szakkönyvtár 27 résztvevővel képviseltette magát. A buda
pestiek száma 82, a vidékieké 29 volt. A két tanfolyamon összesítve 56 nő és 55 férfi vett 
részt: ritka arány ez az akkori időkben a nődolgozók javára! A l i i hallgató — szintén ösz-
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szesítésben - 273 nyelvet ismert (német 103, francia 73, angol 31, olasz 20Játin 18; de 
szerepeltek a ma is „ritka" nyelvek: román, cseh, szlovák, török, finn, holland stb.). Csu
pán 6 hallgató nem ismert anyanyelvén kívül más nyelvet. 

A l i i résztvevőből sikeres vizsga után 91 kapott képesítő bizonyítványt. 
Végül is a tanfolyamok vezetősége - a valóban jól végzett munka nyomán — meg

állapította, hogy a két tanfolyam egyelőre kielégítette az igényeket, ezért újabb tanfolyam 
rendezésére 1939 őszéig nem kerülhet sor. 

• 3 , • _ . . . . 

Nem érdektelen a tanfolyamok további története sem. ^ 
Mindenekelőtt meg kell emlékeznünk az első tanfolyam előadásai „összefoglaló váz

latának" sokszorosított kiadásáról, amit „kéziratként" a tanfolyam hallgatói adtak közre 
342 láp terjedelemben.25 

Ez a ma már könyvészeti ritkaságnak számító kötet nem egyszerűen vizsgái segéd
let volt, hanem pótolta az akkor annyira hiányzó korszerű magyar könyvtártani kéziköny
vét. A gyűjtemény európai színvonalon, sokszor igen haladó szemléletet tükrözve közelí
tette meg a hazai és a külföldi könyvtártudományi kérdéseket 

Az akkori hallgatók (és nemcsak ők, hanem a kötet olvasói is) itt kaptak olyan indí
tásokat pályájukra, mint: 

— „olvasó nélkül a könyvnek nincs értelme... A társadalom akkor halad, emelkedik, 
ha művelődik, ha sok kultúrembere van..." .•••... 

— „a könyvtár a felnőttek iskolántúli iskolája és egyúttal a demokrácia legfőbb tá
masza. Demokrácia csak egyenlő műveltségi színvonalon álló társadalomban lehetséges. 
Megalapozója ifjúkorban az iskola, később pedig a könyvtár megerősíti és továbbműve-
li. . ." . .-. _ • • 

— „a könyvtár a könyv és az olvasó találkozóhelye. Ez a három tényező szorosan 
összefügg egymással." , 

— „az egyes könyvtártípusok nem jelentenek elszigeteltséget... A specializálódás 
nem lehet merev, határok közé szorított. Oroszországban van központi könyvbeszerző hi
vatal, amely a könyveket az egyes könyvtárak között szétosztja." 

' — „a tudományos kutatást... nem lehet bürokratikusán elhatárolni..." 
— „a könyvtárnak kettős feladata van: a megőrzés és a használat. ...A könyvtár az ol

vasóé elsősorban!... Az országos könyvtárak nem tehetnek különbséget olvasó és olvasó kö
zött..." 

— „...a könyvtár hitelesít, felvilágosít, egyszóval dokumentál... A „dokumentációs 
anyag" új jelszó a könyvtárakban. így lett a könyvtár dokumentációs központ, felvilágo
sítóhely." 

— „,..a jó könyvtárostól legelőször az udvariasságot követelhetjük meg. A könyvtá
rosnak műidig adnia kell, igen sok esetben nem mindennapi természetű felvilágosításokat. 
Ne legyen benne a laikusabb olvasóval szemben tudományos gőg... A leglehetetlenebb kér
déseket is udvariasan kell fogadnia." 

Néhány gondolatot idézhettünk csupán Fitz József szinte programnak is ható ér
tékes előadásaiból. Könyvtári szemlélete nemcsak előadótársaira hatott, hanem első
sorban hallgatóira, akik közül a legtöbben a felszabadulás után találták meg igazi helyüket 
a könyvtári életben.2* 
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A „gyakorlati könyvtártan" előadója Dávid Antal, a Fővárosi Könyvtár aligazgatója 
volt. Színes, lebilincselő óráin a hallgatók ma is időszerű gondolatokkal ismerkedhettek 
meg. Nem volt véletlen, hogy Szabó Ervin könyvtárában még ebben a korszakban is élt a 
legjobbak elméjében és könyvtárosi szemléletében — hamu alatt parázs! — a magyar 
könyvtárügy eme nagy vezéralakjának öröksége. Képlány Géza, a Technológiai Intézet 
Könyvtárának haladó szellemű, modern vezetője ekként jellemezte Dávid előadásait:27 

„A hallgatók körében ez az előadássorozat a legnagyobb népszerűségnek örvendett. Jel
lemző, hogy ez az orientalista tudósunk, mintegy szabályt megdöntve, mennyi gyakorlati
sággal s praktikus tapasztalattal rendelkezik..." 

De nemcsak a gyakorlatiasság jellemezte Dávid Antal előadásait, hanem haladó jelle
gű, demokratikus könyvtári szemlélete. Nem elsősorban azért, mert ő ismertette meg hall
gatótáborát S. R. Ranganathan híres könyvtári öt parancsával (pl.: „a könyvtár a kultúrá
ért és kulturális előhaladásért van, nem a könyvtárosért és nem is azért, hogy könyvtár le
gyen"), hanem a modern könyvtárra vonatkozó egész eszmerendszerével. íme, néhány 
olyan gondolat, amely nagy visszhangot váltott ki hallgatóiban: 

— „a könyvtáros ne legyen szaktudós; a jó könyvtáros érdeklődésének ki kell terjed
nie az egész életre, mert a könyvtár maga az élet!" 

— „a könyvtár nemcsak gyűjtemény — nem öncél —, hanem hogy felhasználható le
gyen, válogatásra, szelekcióra van szükség." 

— „a jó beszerző minden tudomány iránt érdeklődjék, de egyetlen tudományt se 
tartson feleslegesnek." 

— „a [könyvtáros] erkölcsi jellegzetessége legyen: a szolgálat szelleme." 
— „...az egész könyvtár legszebb, legérdekesebb, legfontosabb, leginkább összefogla

ló szervezete a referenceszolgálat: ebben az osztályban csúcsosodik ki az egész könyvtári 
szolgálat. Ez az a szerv, amely pontosan azt a feladatot hajtja végre, amelynek betöltésére 
a könyvtár hivatott, amiért a könyvtárat létesítették... Hogy ezt a magasabbrangú célját 
hogyan éri el a reference-osztály, az mindig attól függ, hogy kik azok, akik ott dolgoznak 
és mennyire állnak feladatuk magaslatán... Ez az osztály az, ahol a könyvtáros megszerez
heti magának azt a bizonyos „szerény halhatatlanságot". 

— „ami azt a kérdést illeti, hogyan kell a nyilvános szolgálat minden egyes fokán az 
embereket kezelni, erre vonatkozóan azt mondhatjuk, hogy hihetetlen megértést kell ma
gunkban kifejleszteni az emberi gyengeségek iránt." 

— „...a nyilvános szolgálat lelke a katalógus... A könyvtárosnak minden bibliográfiai 
felvilágosítás-adásban rendkívüli segítségére van a szakkatalógus; a referens tisztviselőnek 
saját könyvtára szakkatalógusával a legszorosabb állandó kapcsolatban kell állania." 

Gormpp Alisz igen nagy tüdás-anyagot logikus rendben föltáró előadásaiból két fon
tos elvi jellegű megállapítást vihettek magukkal saját könyvtáraikba hallgatói: egyrészt a 
könyvek összegyűjtött tömegét elrendezésük és a rájuk vonatkozó katalógusok teszik 
könyvtárrá, másrészt pedig a katalógusra vonatkozó tudnivalók, a katalógusfajok elméle
te, a címleírás szabályai a könyvtári ismeretek tulajdonképpeni ABC-je. 

M. Buday Júlia — az akkori Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ egyik 
vezető munkatársa — a könyvtárak együttműködésének akkor még egyáltalán nem magától 
értetődő fontosságáról szólt, és e kooperáció módszereit és eszközeit ismertette. „Mind 
szükségesebb, hogy úgy a belföldi könyvtárak egymás között, mind pedig az egész világ 
könyvtárai egymást segítsék s közös akarattal, közös munkába kapcsolójának bele." Az ő 
előadásának is az volt a kiindulópontja, hogy a könyvtár a közönségért van s az a hivatása, 
hogy az olvasót, a kutatót segítse munkájában. Ezért ismerteti a nemzetközi kiadványcse-
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rét, a könyvtárak egységes gyarapításának kérdéseit, a központi katalógusokat, a könyvtá
ri (központi) tudakozók működését, végül a könyvtárközi kölcsönzést. 

Helyünk és időnk nincs arra, hogy minden előadásból kiemeljük, kielemezzük a fon
tosat, az előremutató és okos tárgyi megjegyzéseket. Egy előadásnál tisztelgünk még, s 
megrendülten, ma sent múló fájdalommal állunk meg Halász Gábor neve mellett. A magyar 
esszé eme kiemelkedő mestere —Babits Mihály kiváló tanítványa és méltó utóda — könyv
tárosként is példaképül szolgálhat a későbbi nemzedékeknek. Tanítómester volt a szó leg
jobb értelmében ezeken a tanfolyamokon; az újkori kéziratokról, azok tipológiájáról 
problematikájáról, tudományos hasznáról szólt a rá jellemző eleganciával, világossággal, 
sugárzó értelemmel. Még fölidézzük őt mint előadót — hogy aztán eltűnjék szemünk elől 
mint a náci—nyilas pribékek áldozata a „munkatáborban". A szenvedés, az éhség, a tífusz 
harminc évvel ezelőtt taszította tömegsírba ezt a ragyogó jellemű embert, írót és könyvtá
rost. 

4 

A tanfolyamok történetéhez tartozik még a vizsga és az oklevél államérvényességé
nekkérdése. . ' — '•• 

Ebben az ügyben a küzdelem már a vizsgabiztos (miniszteri biztos) kiküldése vagy 
ki nem küldése körül kezdődött. Nyireő István így írt egy 1937. március 3-án kelt levelé
ben28 erről a problémáról: „Magam szintén igen fontosnak tartanám... ha vizsgákhoz mi
niszteri biztos küldetnék ki és pedig mindjárt Szinnyei főkönyvtárnok urat29 jelölném er
re a szép munkára, aki bizonyára a legjobban volna alkalmas erre a feladatra. Miniszteri 
biztos nélkül ugyanis — szerény felfogásom szerint — a vizsgák csak félértékűek lehetnek." 

Hiába küszködött az Egyesület vezetősége a vizsgabiztos delegálásáért, a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium akkor intézkedni hivatott tisztviselői elutasították ezeket a 
szerény, de a bürokrácia számára mégis csak következményekkel járó javaslatokat. íme 
egy jellemző részlet a tanfolyamok titkárának, Asztalos Miklósnak az Egyesület elnökéhez 
1937. március 17-én intézett leveléből: „Beszéltem Schneller Vilmossal, aki közölte, hogy 
nem javasolta a vizsgabiztos kiküldését, mert a tanfolyamot magántestület [!] tartja min
den hivatalos kezdeményezéstől függetlenül. Ettől eltekintve a tanfolyamot igen hasznos
nak és fontosnak ítéli."30 

Ezek után (az Egyesület „magántestület" stb.) természetes, hogy minden javaslat, 
érvelés és vita ellenére sem sikerült az Egyesület vezetőinek elérniök azt, hogy a tanfolyam 
bizonyítványai „államérvényesek" legyenek. A nagy könyvtárak igazgatói (OSZK BEK, 
DEK stb.) ugyan ragaszkodtak ahhoz, hogy kinevezésre, az ún. státusba-kerülésre a tanfo
lyamokon képesítést nyert gyakornokok nyerjenek jogot, de egyrészt a hivatalos elisme
rés hiánya, másrészt a múló idő mindinkább átlépett az Egyesület jó szándékain. Pedig a 
könyvtárosok is — ha volt rá alkalmuk - szót emeltek a jó ügy érdekében. Pl. ár Egyesü
let 1939. június 8—11 között tartott második kongresszusán Pálffy Miklós felszólalásában 
síkra szállt a könyvtárosképző tanfolyamok bizonyítványainak államérvényessé tételéért.31 

Hiába, a Vkm nem akarta, és különben is jött a háború... 
Ha ez az állami elismerés jogilag nem is következett be, a morális-szakmai siker tel

jesnek volt mondható. A könyvtáros közvélemény igen nagyra becsülte, értékelte az Egye
sület kezdeményezését és munkáját. Éspedig nemcsak az ún. „nagykönyvtárak", és hason
ló jellegű intézmények, melyek humán-jellegűek voltak s a két tanfolyamot hallgatott 111 
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résztvevőből 74 fővel képviseltették magukat,32 hanem a szakkönyvtárak képviselői is. 
Véleményüket ismét Káplány Géza fejtette ki a leghatározottabban. Érdemes felidézni né
hány gondolatát.-33 „...A most végződő... könyvtárosképző tanfolyamunk határkövet je
lez a magyar könyvtárosság történetében, de különösen nagy fontosságú a hazai szak
könyvtárak tekintetében... A magyarországi szakkönyvtárak helyzete mindig siralmas 
voít s részben még most is az... Pedig — nem érintve a nagy könyvtárak örök értékét és be
csét - a szakkönyvtárak ma talán fontosabbnak látszanak. A világgazdaság mai helyzeté
ben... a technikai haladás, az ipari és mezőgazdasági termelés terén mind szakiordalomra 
utal. A szakirodalom felvilágosítást, tájékoztatást, útmutatást, kenyeret ad a kereső, kuta
tó ember kezébe! A most végződő első könyvtárosképző tanfolyam jótétemény volt a 
szakkönyvtárak fiatal személyzetére nézve is; láttak, sokat tanultak, tapasztaltak... De 
ezenkívül bizonyára még valami fontosat nyertek, mit úgy hívunk: könyvtárosi öntudat." 

A világháború gondjai és bajai között sem hagyta elaludni az Egyesület a képzés 
gondolatát, de folytatására nem kerülhetett már sor. Witzmann [Veredy] Gyula, az Egye
sület főtitkára így számolt be ezekről a nehézségekről:34 „Anyagiak híján és a háborús 
személyzeti nehézségek folytán új könyvtárosképző tanfolyam rendezéséig nem lehetett 
eljutni. így a könyvtárosképzés intézményesítésére még hosszú út vár, de a kérdés tovább
ra is a választmány szívügye." Egyelőre - úgymond a főtitkár — azzal foglalkoznak, hogy 
a tanfolyamot kiegészítő és pótló könyvtártani kézikönyv megírásának feltételeit valahogy 
biztosítsák s az Egyesület elnöksége az eddigi vizsgakérdések alapján időnként vizsgáztas
sa a jelölteket.35 

Néhány további - különösen a szakosodás irányába mutató -javaslat is felmerült. 
Ezek közül kiemeljük Káplány Gézának a negyvenes évekből származó javaslatát: a termé
szettudományok és az alkalmazott tudományok körébe eső szakkönyvtárak könyvtárosi 
szakszemélyzetének képzéséről az egyesület által szervezett könyvtárosképző tanfolyamok 
keretében történjék gondoskodás.36 

A képzés ügyét annyira szívén viselő Fitz József 1945 májusában — bár rezignált 
hangon — még egyszer visszatért az Egyesület meg nem szűnő erőfeszítéseire.37 Arról írt, 
hogy az állami támogatásra ugyan biztatást kaptak a minisztériumtól, a Vkm. a kinevezé
seknél „időnkint tekintetbe vette" a tanfolyamokon nyert végbizonyítványokat, 1944 fo
lyamán még 2000 pengőt is kiutalt az Egyesületnek tanfolyami célokra, de - vonja le a 
reális végkövetkeztetést — az „ilyen elképzelésű" támogatás nem fogja az eddigi magyar 
könyvtárosképzés esetlegességét, bizonytalanságát megszüntetni, rendszerességét biztosí
tani. 

Ezt a rendszertelenséget kizárólag új korszak szüntethette meg: a felszabadulás utá
ni demokratizálódó, majd a szocialista fejlődés útján meginduló magyar könyvtárügy. 

• 

Befejezésül a tanfolyam utóéletéhez tartozik az is, hogy a jegyzetek formájában ki
adott előadások szövegét az 1945 után pályára lépő könyvtárosaink is nagy haszonnal 
forgatták, megbízható tárgyi anyagát, nem egyszer korszerű szemléletet tükröző, sőt hala
dó jellegű megállapításait sikerrel építhették bele könyvtári munkájukba. 
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A RITKÁN HASZNÁLT IRODALOM -
KÖLTSÉGEK; TÁROLÓ KÖNYVTÁRAK 
Dfí Adeihaid Kasbohm (NDK) 

A ritkán használt irodalom meghatározására — ezt mindjárt előre kell bocsátanom — 
nincsen olyan recept, amelyet valamennyi könyvtár felhasználhatna. És amennyire azt az 
eddig szerzett nemzetközi tapasztalatokból meg lehet állapítani, Üyen általában használha
tó recept a jövőben sem lesz. Vigasztalásul azonban leszögezhetjük, hogy vannak olyan ál
talános elvek, amelyeket minden könyvtár a maga számára módosíthat. 

Az NDK-ban és a Szovjetunióban azokat a kiadványokat sorolják a ritkán használt 
irodalom kategóriájába, amelyeket az utolsó öt évben nem használtak. Emellett okvetle
nül figyelembe kell venni azt, hogy a ritkán használt irodalom valamennyi megjelenési for
mát felöleli, vagyis monográfiákat, periodikumokat, disszertációkat, jelentéseket stb. 
— függetlenül a megjelenés évétől. Csupán a megjelenés évéből vagy a terjedelemből vagy 
a közlemény formájából nem lehet következtetni arra, hogy a kiadványt majd kevéssé fog
ják csak használni. Konkréten: nincs olyan irodalmi kategória, amelyet általában ritkán 
használnak. 

Tudom, hogy Magyarországon új kötelespéldány-rendelet készül. Ebben az összefüg
gésben különösen fontos az iménti megállapítás, vagyis az, hogy nincs általában keveset 
használt irodalom kategória. A nemzetközi gyakorlatból nincs tudomásom eddig olyan 
esetről, hogy valamelyik irodalom-kategóriát elvileg kirekesztette a kötelespéldány-szolgál
tatásból. Vannak azonban könyvtárak és a kiadóvállalatok között egyéni megállapodások 
és szabályozások, amelyek az adott könyvtár konkrét feladatainak felelnek meg. Ilyen sza
bályozások vannak az NDK-ban, például Berlinben is. Ott régebben 3 könyvtár gyűjtötte 
a köteles példányokat: a Deutsche Staatsbibliothek, az Egyetemi Könyvtár és a Városi 
Könyvtár. A megterhelés, különösen a rengeteg aprónyomtatvány miatt igen nagy lett. 
A három könyvtár egymás között megállapodott abban, hogy a funkciójának megfelelően 
melyik könyvtár mit, az irodalom mely fajtáit gyűjti. 

Vannak azonban bizonyos kritériumok, amelyekkel a ritkán használt irodalom meg
határozható. 

Valamely információforrás élettartamának becslésszerű meghatározására használják 
az úgynevezett felezési időt. Egy bizonyos információforrás felezési ideje az az idő, amely 
alatt a benne foglalt információk fele elavult. Az információk elavulásának folyamata az 
egyes szakterületeken különböző gyorsaságú. így például a 

matematika terén 10,5 évvel, a 
fizika terén 4,6 évvel, a 
kémia terén 8,1 évvel és a 
geológia terén 11,8 évvel számolnak. 
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Ez a kritérium azonban csak körülbelüli áttekintést ad á szakterületek irodalmának 
effektív hasznosításáról. Nem kapunk felvilágosítást egy bizonyos kiadvány használható
ságának pontos időtartamáról. 

A ritkán használt irodalom meghatározásának legfontosabb kritériuma a felhaszná
lás gyakorisága, frekvenciája. 

A használat frekvenciájának elemzésekor ügyelni kell az adatok összehasonlítható
ságára. A könyvtárak típusa, nagysága és kora ne különbözzék egymástól nagymértékben. 
Közismert tapasztalat az, hogy a régibb irodalmat sokkal nagyobb mértékben használják, 
ha szabadon hozzáférhető. Ezért a különböző intézmények adatainak az összehasonlítása
kor a raktárhoz való hozzáféhetőségnek is egyformának kell lennie. 

Az elemzések értékelésekor ügyelni kell a felmérés időszakának értelemszerű diffe
renciálására is, hiszen társadalmi változások befolyásolják a szerzeményezési politikát is 
és a beszerzés lehetőségeit is. 

A feldolgozott anyag nagyságának növekedésével az értékelés pontosságának a lehe
tősége is növekszik. Ideális esetben az értékelendő anyag mintegy 5 év igényeiből tevődjék 
össze, hogy ezáltal elkerülhetővé válhasson az olyan statisztikai torzítás, amit egy-egy rö
vid ideig nagymértékben igénybe vett cím okozna. 

A periodikák, illetve monográfiák használatát különböző feltételek befolyásolják: 
a periodikákat rendszerint mindjárt a megjelenésük után intenzíven igénybe veszik, de 
azután sokkal hamarabb avulnak el, mint a monográfiák. Ezért a periodikák és a monográ
fiák használatát külön-külön kell elemezni. 

A folyóiratok tekintetében bebizonyosodott, hogy egy bizonyos szakterület folyó
iratainakhasználata rendszerint az e szakterületen megjelenő folyóiratoknak egy kis száza
lékára koncentrálódik. A legfontosabb címekből kevés is kielégíti az igénylők nagy számát. 

A felhasználás frekvenciáját viszonyítani kell a.kiadvány korához, szakterületéhez és 
nyelvéhez. Az bizonyos, hogy a kiadvány öregedésével a felhasználás csökken. A mo
nográfiák tekintetében a mű iránt az utolsó 10—15 évben van a legnagyobb érdeklődés, a 
súlypont a megjelenést követő harmadik évben van. Ebben még mindig szerepet játszik a 
beszerzés nehézkessége! A periodikák iránti érdeklődés 50—$0%-a viszont a megjelenés 
évére és az utolsó 5 évre vonatkozik. Ezután nagyon hamar elavulnak. Ez különösen jól 
felismerhető, ha egyes szakterületeket vizsgálnak meg: a természettudomány terén a szak
folyóiratok 3—5 év alatt avulnak el. A társadalomtudományok területén a felhasználás ke
vésbé intenzív, de tovább tart. 

A nyelv is befolyásolja a használat gyakoriságát. Ez a befolyás erősebben érvényesül 
a monográfiáknál, kevésbé a periodikáknál. így Csüry és Szabolcs felmérése szerint a deb
receni Egyetemi Könyvtárban a következő eredmények adódtak a monográfiák tekinteté
ben: 

a magyar nyelvű könyvek 34,9%-át nem használták, 
a német nyelvűek 75,9%-át, 
az angol nyelvűek 56,4%-át, 
az orosz nyelvűek 70,0%-át, 
a francia nyelvűek 74,4%-át és 
az egyéb nyelvű monográfiát 70,3%-ban nem használták. 

Az ilyen elemzés eredménye természetesen országonként változik. A primer irodal
mat túlnyomóan az eredeti nyelven, a szekunder irodalmat pedig az ország nyelvén olvas
sák. 
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Fgy bizonyos állomány használatának vizsgálatára többféle módszer van, ezekkel 
meghatározható a kevéssé használt állományrész. • 

Kezdjük a legegyszerűbbel: a kikölcsönzött könyvek gerincén lévő jelzetre ceruzával 
egy keresztet kell tenni. Ennek a módszernek egy variánsa: a könyvbe egy, a könyvből fe
lül kiálló papírcsíkot kell tenni. E primitív jelzés (kereszt vagy papírcsík) révén puszta rá
nézéssel rögtön megállapítható, hogy egy csoport könyvből melyek voltak kikölcsönözve 
és melyek nem. A könyvek kézbevétele nélkül áttekintést lehet nyerni az állomány aktív, 
illetve passzív részéről. Ennek a módszernek azonban van egy nagy hátránya: nem lehet 
megállapítani azt, hogy egy címet hányszor kölcsönöztek? Ezt egy másik módszerrel lehet 
elérni, amelyet az USA-ban kezdtek használni, azóta más országokban is eredményesen 
használják. Az elv: a lyukkártya. A könyv első kölcsönzésekor jelzettel és a kölcsönzés kel
tével ellátott lyukkártyát kés/ítenek. A munkaigény csak az elején nagy, azután gyorsan 
csökken, ugyanis csak a kölcsönzött könyvekhez készítenek lyukkártyát, márpedig a 
könyvek egy részét gyakran kölcsönzik - de csak első ízben készül lyukkártya. A mód
szer kipróbálásával kapcsolatos modellkísérletben 3 év alatt a könyveknek csupán 4-5%-
ába kellett lyukkártyát tenni. Ha a lyukkártyák túlérnek a könyv felső szélén, akkor a rak
táron áthaladva rögtön meg lehet állapítani, hogy mely könyveket kölcsönözték egyálta
lán. A használat gyakoriságát pedig akkor lehet megállapítani, ha a lyukkártyát kiveszik a 
könyvből: az egyes kölcsönzéseket keletbélyegzővel jelzik rajta. 

E módszereknek az a céljuk, hogy a könyvtár raktárát tehermentesítsék a ritkán, 
vagy egyáltalán nem használt irodalomtól és az állomány ezen részét tároló raktárba he
lyezzék át. 

Ezen nagyon is általános megjegyzések után még néhány szót az irodalom különféle 
kategóriáiról. Először is az archivális irodalomról. 

Általánosságban le kell szögezni, hogy archivális anyagot is lehet tároló raktárba he
lyezni. E tekintetben enyhíteni kellene az archiválással kapcsolatos dogmákat és a lazított 
felfogást kellene elsősorban a kéziratos anyagra, az inkunábulumokra és a ritka kiadvá
nyokra alkalmazni. 

Ritkaságokon általában a 16. században megjelent kiadványokat értjük. De vannak 
újabb kiadványok is, amelyeknek nagy ritkasági értékük van, ezeket is igazi kincsként eb
be a kiadvány-kategóriába kell sorolni. Akárhol raktározzák is azonban ezt az anyagot,a 
megóvásukra különös gondot kell fordítani. 

Az NDK könyvtáraiban terjedelmes állományrész az 1800 előtt megjelent irodalom. 
Közöttük nagyon sok olyan van, amelynek nincs ritkasági értéke. Ezért tároló könyvtár
ban helyezhetők el, ha a passzív állományba tartoznak. 

Különösen könnyen ki lehet válogatni a 17-19. század közötti időben megjelent 
disszertációkat. Eddig rendszerint különgyűjteményként amúgy is el voltak különítve az 
állományban és ezért könnyen áthelyezhetők. 

Nehezebb a dolog a helyismereti irodalommal. E tekintetben megkülönböztetjük 
az adott vidékről szóló irodalmat az adott vidéke« megjelent irodalomtól. Az adott vidé
ken, körzetben megjelent irodalom gyakran köteles példányként kerül a könyvtárba. E te
kintetben célszerű megállapodásokat lehet kötni a kiadókkal, hogy a kötelespéldány-szol
gáltatást ésszerű keretek között tartsák. Az ilyen állományrészt azután használják is, és ki
válogatás szempontjából nem jön számításba. 

Az egyes vidékekről, körzetekről szóló irodalmat rendszerint kevéssé használják, 
azonban van közöttük olyan, amely az adott könyvtár leggyakrabban kölcsönzött könyvei 
közé tartozik. A könyvtár maga döntsön afelől, hogy mit helyez közülük tároló raktárba. 
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Általában a legkevesebb nehézséget az elavult irodalom kivonása jelent. Mivel ré
gebben az állományt szakrendben és egységes jelzetekkel helyezték el a raktárban, a kivá
logatásnál, az állományból való kivonáskor e csoportok tekintetében a katalógus módosí
tása nem jelent tűi nagy feladatot. Sok könyvtár a szerzeményezésnél is tekintetbe veszi, 
hogy az irodalom viszonylag nagy része hamar elavul. Az ilyen irodalmat gyakran külön 
helyezik el, hogy megkönnyítsék a későbbi kivonást. Ez elsősorban a tankönyvekre és a 
kézikönyvekre vonatkozik, amelyekből gyakran jelenik meg újabb kiadás, valamint a szó
tárakra és más tájékoztató irodalomra. 

A kiválogatás módjáról, módszeréről természetesen sokat lehetne beszélni. Itt csak a 
következőket kívánom leszögezni: az állományból való kivonás akkor igazán kifizetődő, 
ha zárt állományrészekre vonatkozik, pl. abbamaradt vagy megszűnt folyóiratok, disz-
szertációk, iskolai kiadványok, egy jelzettel összefoglalt szakmunkák. 

Az új szerzemények közül ajánlatos külön tárolni a rövid életű, közhasználatra szánt 
irodalmat, valamint azonnali kivonás céljából azokat a műveket, amelyek az adott könyv
tár számára értéktelenek. 

Az Üyen eljárás esetén a katalógusban végrehajtandó változtatások a legkisebbek. 

Az állományból való kivonás költségei 

A kivonás e részkérdése tekintetében sincsenek általános érvényű adatok. Az egyes 
könyvtárak mindenkori helyzete határozza meg a kiválogatás módszerét. A módszer vi
szont befolyásolja a vele járó költségeket, költségszámításokat. 

Amikor a kiválogatás az egyes címek, vagyis kvalitatív kritériumok alapján történik, 
a szakemberek 5 Ft költséggel számolnak kötetenként. A csoportos kiválogatás, vagyis 
kvantitatív kritériumok alapján történő kivonás esetén ezzel szemben 1 Ft költséggel szá
molnak. A költségek egységes meghatározását a további, alább felsorolt tényezők nehezí
tik meg: 

1. A kivont állomány elhelyezése mellék-raktárban a katalógus megváltoztatása 
nélkül. 

2. A kivont állomány átadása könyvelosztónak vagy központi tárolónak a katalógus 
megváltoztatásával és az ezzel kapcsolatos technikai munkákkal. 

3. Az építkezési költségek különbözőek aszerint, hogy új épületről van-e szó vagy 
pedig egy régi épület átalakításáról. 

A saját könyvtáramból példával tudok szolgálni a költségekről, A mi könyvtárunk 
egy intézeti könyvtár. 50 000 kötetből kiválogattunk mintegy 10 000 kötetet és átadtuk a 
régi tudományos munkákat raktározó központunknak. E munkát egy tudományos mun
katárs, egy könyvtáros és egy szakmunkás végezte el összesen 871 óra ráfordítással. A ki
válogatás főképpen az egyes címek alapján történt. 

A költségszámításban a következő munkafolyamatokkal számoltunk: 

által. 
1. A kivonandó kötetek meghatározása a tudományos munkatárs és a könyvtáros 
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2. A címfelvételek kiemelése a katalógusokból. 

3. A kiválogatott címek bevezetése egy átadókönyvbe és gyarapodási szám törlése 
a katalógus kartonok alapján a könyvtáros által. 

4. A tulaj donjelzés törlése a szakmunkás által. 

5. A megmaradt raktári állomány megmozgatása a könyvtáros és a szakmunkás által 
(a keletkezett üres helyek betöltése). 

6. A kiemelt kötetek elszállítása a központba. 

7. A többespéldányokból megmaradt példányok szerint a katalógusban lévő címfel
vételek korrektúrája a könyvtáros által. 

Ily módon a monográfiáknál egy kötetre 1,70 Ft-ot, a periodikákra pedig 0,40 Ft-
ot számítottunk ki. Átlagosan az egy kötetre jutó költség 1,40 Ft volt. 

Ez igen kedvező eredmény, ha a költséget a „rendes" raktározás költségeivel vetjük 
egybe. Ezek a költségek ugyanis magukban foglalják a tulajdonképpeni feldolgozás költsé
gein kívül a raktárhelyiség építésének vagy átépítésének költségeit, az állványzatot, a kata
lóguscédulákat és szekrényeket, ezek helyszükségletét. Ehhez jön még a kamat és befekte
tett tőke leírása. A tőkeleírás az elavult könyvek és katalógusok értékcsökkenéséből adó
dik. A kamatot és a tőkeleírást a szakemberek évi 10%-ra teszik. E számítás szerint min
den beállított könyv évente mintegy 20 Ft-tal szerepel a számításban. Ez maga is indokol
ja gazdasági szempontból az állomány csökkentését. 

Néhány kérdés a tárolóraktárakról 

Minthogy ezzel kapcsolatban sokféle fogalmat különbözőképpen értelmeznek, kísé
reljük meg e fogalmak meghatározását. 

1. Központi tárolókönyvtár 
Központi állami intézmény. A feladata országos vonatkozásban az archív könyv

tár teendőinek ellátása a keveset használt irodalom vonatkozásában. Saját eszközökkel 
rendelkezik a feltáráshoz, saját állománya és személyzete van. (Pl. a Center for Research 
Libraries Chicagóban.) 

2. Regionális tárolókönyvtár 
A központi tárolókönyvtárral azonos feladatokat lát el azonos anyagi eszközökkel, 

de tevékenysége egy bizonyos területre korlátozódik. (Pl. a Hampshire Inter-Library 
Center South Hadleyben, az USA-ban). 

3. Központi raktár 
Központi állami intézmény. Országos vonatkozásban archíválja a ritkán használt iro

dalmat. Saját maga tárja fel az állományát, saját személyzete van. De nincs saját állomá
nya. Átveszi más könyvtárak állományát. (Erre ez idő szerint nincs példa, ilyet terveznek 
az NDK-ban). 
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4. Tehermentesítő raktár 
Egy vagy több könyvtár számára kihelyezett raktárként szolgál a ritkán használt iro

dalom számára. Gyakran csak átmeneti megoldás. Nincs saját katalógusa, személyzete és 
költségvetése. (Pl. a New England Deposit Library Bostonban, az USA-ban.) 

A tárolókönyvtár ideális megoldása a Center for Research Libraries Chicagóban. Az 
amerikaiak ezt a könyvtárat találóan „száz évben egyszer" könyvtárnak nevezik. E könyv
tárban ma már 2 millió ritkán használt kötet van, amelyeket más könyvtáraktól vett át a 
saját állományába. 1973 januárjában 7000 kurrens folyóirat volt a birtokában, azóta ez a 
szám 13 000-re emelkedett. Többnyire idegen nyelvű és nagyon speciális folyóiratok. így 
ez a könyvtár az USA-ban országos tároló és kölcsönző könyvtárrá fejlődött a ritkán 
használt irodalom vonatkozásában. Az USA-ban ezen a Centeren kívül bizonyos szakterü
letek számára is alakultak országos tároló könyvtárak, pl. az orvostudomány és a mezőgaz
daságtudomány számára. 

Európában - Anglia kivételével — csak tehermentesítő raktárak vannak. így 1950 
óta a Szovjetunióban is van egy ilyen raktárhálózat a Lenin Könyvtár számára. Jelenleg 
Moszkva egyik elővárosában, Himkiben épül egy raktár, amely elsősorban az 1941 előtt 
megjelent irodalom elhelyezésére szolgál. 

Igen aktívan működik egy nagyon ésszerűen szervezett nagy tárolókönyvtár Stock
holm közelében. Csak nemrégiben építettek hozzá egy új szárnyépületet. 

Az NDK-ban csaknem minden nagy könyvtárnak van ilyen tehermentesítő mellék
raktára. A valószínűleg legnagyobb Halléban van. Ezt egy templom átépítésével alakítot
ták ki, 720 000 kötet számára van benne hely. Ez a raktár a hallei Egyetemi és Tudomá
nyos Könyvtáré. 

Kivételként említettem Angliát. Ott a Boston Spa-ban keletkezett British Library-
val kapcsolatban egy olyan könyvtár jött létre, amely a nemzeti kölcsönző és raktározó 
könyvtár kombinációja. Ez a nemzetközi könyvtárügy terén eddig egyedülálló intéz
mény. Nagyszerű szervezettsége révén sok újításhoz adott ösztönzést a nemzetközi könyv
tárügy terén. 
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