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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 1976-1978. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az 1976-1978 közötti években az Elnökség és a Küldöttközgyűlés értékelése sze
rint Egyesületünk mind szervezetileg, mind tartalmi munkáját tekintve fejlődött. Ezt a 
számok mellett az a változás is jelzi, amelyet a könyvtáros társadalom körében az Egyesü
letről alkotott vélemények kifejtésénél általában tapasztalhatunk. Természetesen mun
kánk szervezettsége még kívánni valót hagy maga után, vannak még megoldatlan gondok 
és problémák, de összességében továbblépésről beszélhetünk. 

A taglétszám e három évben mintegy 300 tag kizárása ellenére 550-nel gyarapodott 
és így XII . 31-én 2640 volt. A beszámolási időszak alatt a szervezetek száma 20-ról 28-ra 
emelkedett, megalakult a Nógrád, Bács-Kiskun, Pest, Csongrád és Győr-Sopron megyei 
szervezet, a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciója, a Könyvtártechnikai és Gépe
sítési Bizottság, valamint az Olvasáskutatási és Pedagógiai Bizottság. 

A taglétszám növekedésével, a szervezetek számának emelkedésével együtt nőtt a 
rendezvények száma: 1976-ban 94, 1977-ben 112, 1978-ban 134, a 3 év alatt összesen 
340 rendezvényre került sor. 

A rendezvények, összejövetelek témája, formája és színvonala igen eltérd volt. 
A 340 rendezvényből 176-ra a területi szervezeteknél került sor, ezek között előadás, vi
ta, tapasztalatcsere egyaránt szerepelt, s a szakmai kérdések mellett a tudományról, mű
vészetről, politikáról is számos előadás hangzott el. A szakmai előadásokra általában jel
lemző volt az, hogy aktuális témákat tárgyalt, illetve, hogy az előadások felépítése, szerve
zése tematikailag is átgondolt, egymásra épülő volt. 

Az előadások keretében több helyen került sor könyvtárpolitikai kérdésekről szóló 
előadásokra (az új könyvtári tvr, a közművelődési törvény és a könyvtárak feladatai, a 
könyvtári és a tájékoztatási rendszer problémái, a fenntartók és a könyvtárak kapcsolatai 
stb.); a könyvtári munka problémáinak tárgyalására (az új címleírási szabvány és alkalma
zása, az ETO fejlesztése, a központi szolgáltatások kérdései, a számítástechnika alkalma
zása, az olvasószolgálati, a tájékoztatási munka időszerű feladatai, a nem hagyományos 
dokumentumok gyűjtése, feltárása és közreadása stb.); általában sokat foglalkoztak a 
szervezetek a könyvtárosképzés és továbbképzés problémáival, konzultációkat szerveztek 
más szervekkel, könyvtárakkal együtt. Ez utóbbi tekintetében elismerésre méltó a 
Veszprém, Vas, Fejér, Heves, Nógrád és Szolnok megyei szervezetek, valamint a Műszaki 
Könyvtárosok Szekciója munkája. Véleményünk szerint ennek is köszönhető az, hogy 
az államvizsgán a korábbi időszakhoz képest lényegesen jobb felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot a jelöltek. 
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Fejlődött a szervezetek közötti kapcsolat mind a területi szervezetek, mind a szek
ciók és területi szervezetek között. Jó példa erre a Vas megyei szervezet és a Zenei Szek
ció együttműködése a celldömölki továbbképzés megszervezésében, a Komárom megyei 
szervezet és a Gyermekkönyvtáros Szekció közös kiadványi munkája, a Bács-Kiskun me
gyei szervezet, az Ifjúsági és a Zenei Szekció együttműködése egy jelentős, kétnapos ren
dezvény lebonyolításában, a Műszaki és a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekció
jának együttműködése. 

Az előadások, ankétok, tapasztalatcserék és tanfolyamok mellett több szervezet 
rendszeresen kulturális jellegű kirándulásokat is vezetett. 

Az Elnökség értékelése szerint az alábbi szervezeteink végeznek immár hosszú idő 
óta eredményes munkát, illetve a megalakulásuk után rövid időn belül élénk egyesületi 
életet alakítottak ki: 

Legnagyobb területi szervezetünk a mintegy 250 tagot számláló Hajdú-Bihar me
gyei szervezet különösen a különböző könyvtártípusok képviselőinek összefogásával; a 
Fejér megyei szervezet tudatos témaválasztásaival; a Szolnok, a Bács-Kiskun megyei szer
vezetek együttműködési készségükkel; a Komárom megyei szervezet az évente sorra ke
rülő könyvtáros-hetek rendezésével; a Vas és a Veszprém megyei szervezet tapasztalat
csere látogatásaival, külföldi kapcsolataival tűnik ki. Elismerés és köszönet jár a sok fá
radságot igénylő szakmai és szervező munkáért e szervezetek vezetőségének, tagjainak. 

Az Egyesület öt szekciójának létszáma több mint 1300. A szekciók munkastílusa, 
a rendezvények száma és formája jelentős eltéréseket mutat, de a különbözőségek ellenére 
az Elnökség véleménye szerint munkájuk magas színvonalú és fejlődésük töretlen volt. 

Általában elmondható, hogy — a szekciók viszonylag homogénebb összetételéből 
következően — az általános képzési, továbbképzési, tájékozódási és tájékoztatási, tapasz
talatcsere rendezvények mellett majd minden szakmai szervezetünkben ma már tudatos 
kutatói illetve műhelymunka is folyik, amely a tagság jelentős részének bevonásával 
egyaránt szolgálja a szakmai továbbfejlődést és a könyvtáros munka színvonalának emel
kedését. Itt csak az ifjúság könyvtári ellátásának helyzetével foglalkozó előkészítő mun
kára és fórumra (Ifjúsági Szekció), a gyermekkönyvtárosok tevékenység-rendszerével 
kapcsolatos reprezentációs felmérésre és annak értékelésére (Gyermekkönyvtáros Szek
ció), a Zenei Szekció KMK-val közös kiadványi tevékenységére, a Műszaki Könyvtárosok 
Szekciójának újszerű kezdeményezéseire stb. utalunk. 

A Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciójának létszáma 200. Rendezvényeik 
rendszeresek, magas színvonalúak, szakmai körökben is nagy visszhangot váltottak ki. 
A szekció munkáját úgy igyekszik szervezni, hogy abban a társadalomtudományi könyv
tárosok mindegyike megtalálja az érdeklődési körének megfelelő témát, de egyúttal biz
tosítani kívánja a szűkebb szakterületek képviselői számára is a közös fórumot. A szekció 
munkájára határainkon kívül is felfigyeltek, a NDK Könyvtáregyesület a jövőben e szek
ciónkkal is szeretné kapcsolatait bővíteni. 

A Gyermekkönyvtárosok Szekciójának létszáma több mint 150. Rendezvényeiken 
általában a tagság 70—80%-a vett részt és az előadások, vitaülések mellett több fórumot, 
reprezentatív felmérést, illetve vizsgálatot is végeztek. Előadásaik közül nagy érdeklődést 
váltott ki a 3—14 éves korú gyermekek olvasásának pedagógiai és pszichológiai problémái-
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ról szóló rendezvény, a gyermekkönyvtári szépirodalmi állomány kihelyezésének problé
maköre, a gyermekek részére iskolán kívül szervezett közművelődési tevékenység külön
féle formáit tárgyaló szekció ülés valamint a bemutatóval egybekötött rendezvény a 
gyermekkönyvtárakban fellelhető, illetve szükséges eszköztárról. A szekció a KM K-val, 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral közösen továbbképzést is szervezett néhány megye 
gyermekkönyvtárosai számára. 

Az Ifjúsági Könyvtárosok Szekciójának létszáma 180. 3 év alatt 12 város 21 könyv
tárát látogatták meg, illetve tartottak ezek közül sokban rendezvényt. A beszámolási 
időszakban munkájukat közvéleménykutatással kezdték, amelynek eredményeként a 
tagságot legjobban érdeklő témákról szerveztek előadást, fórumot és bemutató foglalko
zást. Néhány téma ezek közül: a KISZ és a könyvtárak kapcsolata; a szakmunkásképző 
intézetek kapcsolatai más könyvtárakkal; az olvasótáborok helye és szerepe az olvasóvá 
nevelésben; nevelés, manipuláció, társadalmi nyilvánosság. A szekció igen jó kapcsolato
kat alakított ki a Zenei és a Pedagógiai Gyermekkönyvtáros Szekcióval, az Olvasáskutatási 
és Pedagógiai Bizottsággal, számos megyei és városi könyvtárral, valamint a pozsonyi 
egyetem könyvtári és újságírói tanszékével. 

A Zenei Könyvtárosok Szekciója is növelte a tagjainak számát. Szakmai előadásai 
jól szolgálták a zenei könyvtárosok ismereteinek bővítését. A KMK-val együttműködve 
továbbképző tanfolyamot is szerveztek. Igen értékes volt az a munka, amelyet a Szekció 
a szakmai irányelvek felülvizsgálatának és módosításának ügyében, a hanglemezek sza
badpolcos raktári rendjének kialakítása tárgyában végzett. Publikációs tevékenységük is 
eredményes volt és nagy népszerűségnek örvend a „Nyilvános zeneórák a könyvtárban" 
című sorozat, valamint több más zenei rendezvény. Jó kapcsolatokat építettek ki az 
AlBM-mel. 

Legnagyobb szervezetünk a Műszaki Könyvtárosok Szekciója, tagjainak száma 
mintegy 600. A 3 év alatt 44 rendezvényt szerveztek, amelyből 33 előadás, vitaülés, ta
pasztalatcsere látogatás, 2 nemzetközi rendezvény, illetve külföldi tanulmányút és 3 tan
folyam volt. A témaválasztásban arra törekedtek, hogy egy részük a gyakorlati tudnivalók 
terén gyarapítsa a tagság ismereteit, más részük a könyvtár- és a tájékoztatásügy kérdései 
terén mindenekelőtt módszertani eligazítást adjon. Számos szakmai kitekintést biztosító, 
a tagság látókörét bővítő előadásra is sor került. Bizonyos témák évről-évre mintegy so-
rozatszerűen visszatértek, közülük jelentős volt a könyvtári és tájékoztatási munkák 
gépesítése, automatizálása, az információkereső nyelvek, az osztályozás és indexelés 
problémái, a könyvtári tvr-ről, a könyvtárosok erkölcsi és anyagi megbecsüléséről, a kép
zésről és a továbbképzésről, valamint a könyvtári és tájékoztatási szabványosításról szóló 
előadások. A Szekció kezdeményezésére az Elnökség ajánlásokat dolgozott ki (és to
vábbította az illetékes felügyeleti szervekhez) a FEOR, a gyártmányismertető doku
mentumok kezelése és a könyvtárosok bérezése tárgyában. A tanfolyamaik közül ki
emelkedik a 90 fő részvételével rendezett tezaurusz készítési tanfolyam. Jók a Szekció 
kapcsolatai más szervezetekkel és jelentős segítséget adtak a titkárság munkájához is. 

Eredményes volt az Olvasáskutatási és Pedagógiai, a Könyvtártechnikai és Gépesí
tési Bizottság, a Bibliográfiai, valamint az Osztályozási és Indexelési Bizottság munkája 
is, amiről a szaksajtó is beszámolt. A beszámolási időszakban újjá alakult Könyv- és 
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Könyvtártörténeti Bizottság rendszeres és aktív munkájába mintegy 200 tag kapcsoló
dott be. 

Az Egyesület szervezeteinek erősödésével, a nemzetközi kapcsolatok bővülésével 
több külföldi szakember tartott hazánkban előadást. Ezeknek az előadásoknak értelmét 
és jelentőségét elsősorban az adja, hogy általuk gyakran első kézből jut a magyar 
könyvtárügy olyan információkhoz, amelyek esetleg csak később érkeznének meg, to
vábbá lehetőség nyílik ilyenkor közvetlen párbeszédre is. 

A központi rendezvények száma a beszámolási időszakban csökkenő tendenciát 
mutat. Ez azonban nem visszaesést jelent, hanem a szervezetek megerősödésének a kö
vetkezménye. Elnökségünk úgy véli, hogy a szervezetek jól megválasztott és előkészített 
programja jobban igazodhat a tagság igényeihez, elvárásaihoz. Ezért csak akkor kerüljön 
sor központi előadásra, ha a téma jellege indokolja. 

Központi rendezvényeink középpontjában a vándorgyűlések megszervezése és le
bonyolítása állt. A nyolcadik, kilencedik és a jubileumi tizedik vándorgyűlés témáját 
úgy igyekeztünk meghatározni, hogy azok kapcsolódjanak az aktuális könyvtári munka, 
fejlesztés kérdéseihez, adjanak tájékoztatást és iránymutatást az elvégzendő feladatokhoz. 
A vándorgyűléseken, amelyek ma már hagyományszámba mennek, igen nagy volt a rész
vevők száma, legutóbb Sopronban már meghaladta a hétszázat. A vándorgyűlések vissz
hangja arról tanúskodik, hogy a könyvtárosok ma már országosan is az egyik legjelentő
sebb eseménynek tekintik ezt a rendezvényt, amelyen a plenáris ülést a szekciók napja 
követi és ahol a szakmai tapasztalatok mellett kulturális élménnyel is gazdagodhatnak. 

A vándorgyűlésekről és több szervezet rendezvényéről napilapjaink többször és 
részletesen is beszámoltak. A 3 év alatt mind a napi, mind a szaksajtóban lényegesen 
több ismertetés jelent meg Egyesületünk munkájáról, elsősorban a Könyvtáros ad sokszor 
és szívesen helyet az Egyesület munkájáról szóló beszámolóknak. 

Kiadványi tevékenységünk a korábban kitűzött célokat nem érte el, feladatainknak 
nem tudtunk maradéktalanul eleget tenni. Folyamatos és rendszeres volt a Tájékoztató 
megjelenése, az évkönyvek kiadása; a KM K-val közösen jelentettük meg az IF LA új szer
vezeti szabályzatát, az „Előadások és viták" sorozatban azonban új füzet nem jelent meg. 
Évkönyveinknek mind az országon belül, mind az országon kívül visszhangja van, amit 
egyrészt az egyre gyakoribb irodalmi hivatkozások, másrészt az 1975-i évkönyv lefordí
tására vonatkozó kérelem (az NDK Könyvtáregyesülete részéről) is jelez. 

Egyesületünk nemzetközi tevékenysége élénk volt és fejlődött. A Műszaki Könyv
tárosok Szekciója együttműködési megállapodást kötött az NDK Könyvtáregyesület 
műszaki szekciójával, majd ezt követően egyesületi keretmegállapodás is született, amely 
a kölcsönös és folyamatos tájékoztatásra, az együttműködés további fejlesztésére és a 
nemzetközi könyvtárügyi szervezetekben folyó munka támogatására irányul. Az egyez
mények értelmében megkezdődött a szakemberek cseréje; a Műszaki Könyvtárosok 
Szekciója 5 fővel képviseltette magát az NDK-ban, majd két ízben 2 -2 kiküldött tanul
mányozta az NDK Könyvtáregyesület munkáját, a főiskolai könyvtárak tevékenységét. 
Felvettük a kapcsolatot a szlovák és horvát könyvtáros egyesülettel, a szerződés előké
szítése folyamatban van. 

A fentieken kívül több külföldi könyvtáros csoportot fogadtunk, illetve vettünk 
részt programjaik megszervezésében. A Veszprém megyei Szervezet tanulmányi kirándu-
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lást tett Halle-ban és környékén, illetve Veszprémben fogadta a NDK-ból érkezett könyv
tárosokat. 1977-ben képviseltettük magunkat a NSZK közművelődési könyvtárosainak 
küldöttközgyűlésén. 

Egyesületünk a magyar könyvtárügy képviselőjeként az IFLA-ban eredményes 
munkát végez. Az IFLA kongresszusokon illetve konferenciákon 10-18 tagú delegáció 
képviselte hazánkat; az IFLA szerveiben, azok vezetőségében 6 képviselőnk van. Az 
Egyesületen kívül az OMKDK és az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke is az IFLA 
tagja lett, s ez hozzájárult tevékenységünk és képviseletünk bővítéséhez. 

Gombocz ösztöndíjasaink folyamatosan folytatják tanulmányaikat az Egyesült 
Államokban s az itt szerzett tapasztalatok mind egyénileg mind a hazai könyvtárügy 
számára igen hasznosnak bizonyulnak. 

Érdekvédelmi tevékenységünknek megfelelően — mint erről már szó volt — beso
rolási és bérezési ügyben tettünk előterjesztést az illetékes szerveknek. Az egyesületi 
Tájékoztatóban folyamatosan közöttük az állást keresők és állást hirdetők jegyzékét, 
segítve ezzel tagjaink elhelyezkedését illetve a könyvtárak munkáját. Az Elnökség javas
latára a kulturális miniszter 8 tagtársunkat részesítette a Szocialista Kultúráért kitünte
tésben, az Egyesületben végzett munkájukért. 

Egyesületünk gazdálkodása rendben folyt, költségvetésünk mindhárom évben 
— nem utolsó sorban a Kulturális Minisztérium költségvetésen felüli támogatásának és 
jogi személyek befizetéseinek köszönhetően fedezte a kiadásokat. Központi nyilvántar
tásainkat részben újjá szerveztük és ezzel több hiányosságot megszüntettünk. 

Egyesületünk Elnöksége minden tagnak és tisztségviselőnek köszönetét fejezi ki 
a végzett munkáért és további sikereket kíván. 

Kovács Dezső 
főtitkár 

9 



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1978. évi költségvetésének végrehajtása 

Kiadások 

Rovat Tétel Megnevezés Tervszám Tényszám 

01 2 Mellékfoglalkozásúak bére 
5 Megbízásos munkák 

20 000,-
20 000,-

17 3 6 8 -
2 3 1 6 1 , -

01 BÉRALAP 40 000,- 40 529,-

02 5 Kiküldetés 
6 Reprezentáció 
8 Személyi kiadás 

4000 , -
2 500,-

20 000,-

9 329,30 
8 910, -
9 968, -

02 EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS 26 500,- 28 207,30 

03 3 Papír, írószer 12 500.- 12 730,90 
9 Szállítás 4 000,- 195,-

12 Posta 22 0 0 0 - 21318,90 
13 SZTK 5 0 0 0 - 8 239,80 
15 Szolgáltatás 52 000,- 65 435,-

03 FENNTARTÁSI KIADÁS 95 500,- 107 919,60 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 162 000,- 176 655,90 

Bevételek 

51 1 
4 

5 

Tagsági díj 
Költségvetési támogatás 
Közületi támogatás 
Előző évi maradvány 

80 0 0 0 -
30 0 0 0 -
28 0 0 0 -
24 000,-

98 2 4 6 -
60 000,-
18 250,-
21 258,26 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 162 0 0 0 - 197 754,26 

Pénzmaradvány 21 098,36 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1979 évi költségvetési terve. 

Kiadások 

Rovat Tétel 

01 

02 

03 

12 
13 
15 

Megnevezés Tervszám 

Mellékfoglalkozásnak bére 20000,-
Megbízásos munkák 20 000,-

Kiküldetés 8 000,-
Reprezentáció 2 500,-
Személyi kiadások 20 000,-

Papír, írószer 12 500,-
Szállítás 4000,-
Posta 25 000,-
SZTK 10 000,-
Szolgáltatások 5 000,-

Nyomdaköltség 30 000,-
Műszaki szekció átutalás 20 000,-

összesen: 177 000,-

Bevételek 

51 

1978 évi maradvány 

Működési bevétel (tagdíj) 
Költségvetési támogatás 
KM Könyvtárügyi Osztálya 
Közületi támogatás 

110 000,-

30 000,-
16 000,-
21000, -

összesen: 177 000,-
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKSÉGE 
(1976-1978) 

Tiszteletbeli elnök: dr. Mátrai László akadémikus, egyetemi tanár, az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatója. 

Elnök: dr. Székely Sándor, az 00KDK igazgatója 

Alelnökök: dr. Fügedi Péterné, az OSzK főosztályvezetője; 
Orosz Bertalanné, a Heves megyei Könyvtár igazgatója. 

Főtitkár: Kovács Dezső, az ÉTK főosztályvezetője 

Titkárok: dr. Balázs Sándorné, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese; 
Károlyi Zsigmondnédr., a MKM tudományos főmunkatársa; 
Sándor Ottóné, a FSzEK csoportvezetője. 

Tagok: Bilincsi Lajos, a Debreceni Agrártudományi Egyetem könyvtárának igazgatója; 
Billed) Ferencné, az Agroinform osztályvezetője; 
Hernádi Istvánná, a miskolci Városi Könyvtár igazgatóhelyettese; 
Horváth Géza, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatója; 
Huber Kálmánné, a Baranya megyei Könyvtár munkatársa; 
Kerekes Pálné, a FSzEK tud. munkatársa; 
Kertész Gyuláné, a Kulturális Minisztérium munkatársa; 
Kovács I lona, az OSzK osztályvezetője; 
Léces Károlyné, a BME Központi Könyvtárának osztályvezetője; 
Papp István, a KMK igazgatója; 
dr. Skaliczky József né, a KMK főmunkatársa; 
Somkuti Gabriella, az OSzK osztályvezetője; 
Sudár Istvánná, a székesfehérvári SzMT Központi Könyvtárának igazgatója; 
Szabó Sándor, az ELTE könyvtártudományi tanszékének adjunktusa; 
Szita Ferenc, a kaposvári Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár igazgatója; 
Takács Miklós, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója; 
dr. Vajda Erik, az OMKDK igazgató helyettese; 
dr. Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója. 
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Az MKE ellenőrző bizottsága 

Elnök: dr. Walleshausen Gyula, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem könyv
tárának igazgatója; 

Tagok: dr. Csendes Katalin, az Országos Vezetőképző Központ tudományos tájékoztató 
szolgálatának osztályvezető helyettese; 

Tőke Margit, a KSH könyvtárának nyugalmazott gazdasági igazgatója; 
Tremkó Györgyné, a KMK szakkönyvtárának vezetője. 
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A X. VÁNDORGYŰLÉSEN 
SOPRONBAN ELHANGZOTT 

ELŐADÁSOK 





A KÖNYVTÁRI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK SZEREPE, 
JELENTŐSÉGE ÉS FEJLESZTÉSI FŐIRÁNYAI 

Dr. Zircz Péter, az OSzK főigazgató helyettese 

Emlékezetem szerint Illyés Gyula volt az, aki egyik írásában kristályos logikával ki
mutatta, hogy miért rossz, hibás a „bőség zavara" kifejezés. Mégis, csak e manapság 
egyébként is oly divatos kifejezésre tudok hivatkozni, ha gondjainkról, a központi szol
gáltatások fejlesztésének problémáiról próbálok szólni. Mert elsősorban gondjainkat sze
retném megosztani Önökkel, akik kézbe véve az OSZK valamelyik szolgáltatását, nem 
mindenkor illetnek dicsérő jelzőkkel bennünket. És szidhatnának joggal akkor is, ha nem 
az OSZK, hanem más nagykönyvtár, információs intézmény központi szolgáttatásával 
bajlódnak. Arról van szó ugyanis, hogy hiába oszlik meg a felelősség a policentrikus 
magyar könyvtárügy különböző központi szolgáltatásait előállító intézmények között, 
a kevés főfelelős egyike mindenképpen a nemzeti könyvtár. 

Központi szolgáltatásaink egész halmaza (rendszerről még korai lenne beszélni) 
két nagy kategóriára osztható: az elsőhöz a dokumentumokról szóló információk, a 
másodikba a magukat a dokumentumokat közvetítő szolgáltatások sorolhatók. A kétféle 
kategóriájú központi szolgáltatások mibenléte és szoros összefüggése minden könyvtáros 
számára nyilvánvaló: hiszen a bibliográfiai információ csak nyomravezet, az igazi infor
mációtartalom jórészt kizárólag a dokumentum kézbevételével hámozható ki, ezt hiva
tottak elősegíteni a különböző szolgáltatások: a könyvtárközi kölcsönzés, a könyvelosz
tás, a tárolókönyvtár és a nemzetközi csere. Csupán megjegyzésként említem meg, hogy 
a két szolgáltatáskategóriának nemzetközi síkon két nagy vállalkozás felel meg, az egyik 
az ún. UBC (Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel), a másik az UAP (a Kiadványok 
Általános Hozzáférhetőségének) a programja. 

A bibliográfiai jellegű központi szolgáltatások törzsét a kurrens nemzeti bibliográfia 
rendszere alkotja. Rendszerről ebben az esetben több joggal beszélhetünk, hiszen az álta
lános, kurrens nemzeti bibliográfia vonatkozásában alapos, elvileg mindenre kiterjedő 
koncepció megvalósulásáról van szó. Más kérdés, hogy egyes elemei — például a folyóirat
repertórium és a hungarika-bibliográfiák — alapos újraátgondolásra, a használói igények
nek megfelelő továbbfejlesztésre szorulnak, illetőleg, hogy az MNB-rendszer egyes ré
szei tekintetében éppen az elért eredmények (ideértve akár a gépesítést, akár az Új Köny
vek című kiadvány izmosodását) bizonyos változtatásokat tesznek majd szükségessé. 

Nagy és joggal számontartott adósság a kurrens nemzeti szakbibliográfia rendsze
rének kidolgozatlansága, őszintébben: hiánya. Az elkövetkező időben egyik legfontosabb 
teendőnk, hogy a kurrens nemzeti bibliográfia rendszerét teljessé tegyük, mindenekelőtt 
a szakbibliográfiák ügyének megnyugtató, az ebben érdekelt nagykönyvtárakkal, informá
ciós intézményekkel közösen kialakítandó munkamegosztás alapján. 
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Az alap itt éppúgy mint a központi bibliográfiai szolgáltatások egyéb válfajainál: 
a gépesítés. Szeretném ezzel kapcsolatban — némely makacsul konzervatív állásponttal 
vitatkozva — előrebocsátani, hogy a gépesítés nem hobby és nem is fényűzés, hanem 
puszta kényszerűség. Napjainkban a könyvtárügy és az információ világméretű technikai 
forradalmát éljük át, mindenfelé hódít a számítógépesítés, egyre-másra alakulnak a gépe
sítésre alapozott nemzetközi információs-könyvtári rendszerek. Ha késlekedünk, végzete
sen lemaradunk, nem meríthetünk azokból a jelentékeny előnyökből, amelyek pedig be
kapcsolódásunkkal elérhetők lennének. Ezért eredmény a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
számítógépesítése, még akkor is, ha füzetei — valljuk be — nem a legszebbek s néhol 
nehezen olvashatók. Az eredmény értékét fokozza, hogy olyan, magyar viszonylatban 
könyvtárilag és számítástechnikailag egyaránt bonyolult feladatról van szó, amelynek 
megoldása további produktumokkal kecsegtet. Közülük hozzáfogtunk már az országos 
katalóguscédula-ellátás korszerűsítési munkálataihoz, megkezdtük a kommunikációs for
mátum MNB előállításának az előkészületeit és jórészt csak anyagi lehetőségeinktől függ, 
hogy mikor sikerül mindkettővel előállnunk. Nem tartozik ugyan az MNB rendszeréhez, 
de hadd említsem meg, hogy megkezdtük a külföldi folyóiratok kurrens regisztrációja 
gépesítésének munkálatait is. 

Kedves kollégákI 
A rendelkezésemre bocsátott idő nem engedi meg, hogy külön szóljak a központi 

szolgáltatások mindegyikéről. Nincs módom arra, hogy részletesebben kitérjek retrospek
tív nemzeti bibliográfiánk problematikájára, csak annyit kell megemlítenem, hogy évti
zedes munka eredményeként lényegében elkészült és a sajtó alá rendezés stádiumában van 
a Horthy-korszak bibliográfiájának 10 kötetből álló sorozata. Könyvforgalmi funkcióink 
közül nem foglalkozom a nemzetközi cserével, holott funkciója fontos feladattal bővült: 
a határon túli magyar kulturális és tudományos intézmények könyvellátásával. A könyv
tárközi kölcsönzésről is csak annyit jegyezhetek meg, hogy a hazai és a nemzetközi köl
csönzési gyakorlatunk ésszerű reformjára minden előkészület megtörtént, az új rendszerű 
könyvtárközi kölcsönzés bevezetésére akkor kerül sor, amikor a Kulturális Minisztérium 
a tudomásom szerint már elkészített rendeletet kiadja. 

Engedjenek meg néhány mondatot a könyvelosztásról, annak is egyik, most né
melykor vitatott ágáról: a kötelespéldányok elosztásáról. Minthogy erről a tanácskozás 
során még szó lesz, nem szeretnék a vita elébe vágni. Annyit azonban engedjenek meg
jegyeznem, hogy lehet, sőt kell is az új elosztási rendszer hiányosságain vitatkozni, sőt 
— ha szükséges — tenni is kell megszüntetésük érdekében. Aligha vitatható el azonban az 
új elosztási rendszer két előnye. Az egyik az, hogy a dokumentumok széles körét vonja 
be a könyvtárügy áramába, a második pedig, hogy a magyar kötelespéldány-szolgáltatás 
történetében először igyekszik módszeresen gondoskodni a Budapesten kívüli Magyaror
szág kulturális centrumainak kötelespéldány-ellátásáról is. 

Elosztási tevékenységünk másik ágához — a fölöspéldány-elosztáshoz — kapcsoló
dik szorosan a tervezett tárolókönyvtárunk dolga. Idevágó elképzeléseink, a tárolókönyv
tár funkciórendszerének tervezete közel egy éve lényegében készen áll, hogy nem hozzuk 
nyilvánosságra, annak a legközvetlenebb oka mindössze az, hogy bár a Kulturális Minisz
térium messzemenően támogatja a leendő raktárépület megszerzését, birtokbavételére 
csak az 1980 utáni időszakban számíthatunk. 
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Tisztelt Vándorgyűlés, kedves kollégák! 
Itt az ideje, hogy eláruljam önöknek: megtisztelő, hogy a Vándorgyűlés fórumán 

most Önökhöz szólhatok, de sokkal jobban örültem volna, ha e lehetőség mintegy öt évvel 
később nyílott volna meg előttem. Akkor ugyanis minden bizonnyal magabiztosan, 
eredményekről adhattam volna számot. Igy inkább csak gondjainkkal traktáltam Önöket. 
Tettem ezt azért is, hogy kimutassam: a központi szolgáltatások korszerűsítése olyan 
egyenlet, amelyben túl sok az ismeretlen tényező ahhoz, hogy a korszerűsítés irama meg
határozható legyen. 

Hadd próbáljam ezt a gépesítés példáján bemutatni. Bizonytalan a központi biblio
gráfiai szolgáltatások legtöbbjével szorosan összefüggő, azok új formáját meghatározó ha
zai és nemzetközi szabványosítás irama és eredménye; bizonytalan a hazai számítástechni
kai kapacitás leköthetősége mind software, mind hardware vonatkozásban; bizonytalan 
a szükséges számítógép-perifériák beszerezhetősége. Bizonytalan, hogy amikor sikerült a 
szükséges technológiát kidolgozni, lesz-e elég pénzünk a szükséges és egyáltalán nem olcsó 
gépóra-költség fedezésére. 

Ha mindezek hallatán nekünk szegezik a kérdést, hogy ennyi bizonytalanság mellett 
lehet-e, érdemes-e egyáltalában fejleszteni, akkor erre csak azt válaszolhatjuk: a gépesítés
fejlesztést - tetszik vagy nem tetszik — vállalnunk kell. Az Országos Széchényi Könyvtár 
a gépesítés tekintetében olyan küszöbhöz ért el, amelyet át kell lépnie, hogy gyorsuló 
ütemben mind több szolgáltatás korszerűsödjék és a gépesítés első szakaszára költött 
mérhetetlen energia és nem kevés pénz igazán megtérüljön. Az már a mi belső gondunk 
(és ezért nem térek ki rá bővebben), hogy szükségszerűen nem elégedhetünk meg a köz
ponti szolgáltatások gépesítésével, hogy ezzel párhuzamosan az alapvető könyvtári folya
matok gépesítésének előkészítésével is foglalkozunk. Végső soron tehát mindenképpen 
elköteleztük magunkat a gépesítés mellett, ezt tartjuk a korszerűsítés leghathatósabb esz
közének, ennek eredményei teszik lehetővé, hogy felzárkózzunk a nemzetközi együtt
működési vállalkozásokban résztvevő könyvtárak mezőnyéhez. 

A szükséges anyagi feltételeket ehhez persze meg kell teremteni. Ez eddig sem volt 
könnyű, a népgazdaság mai helyzetében még kevésbé az. Valamilyen módon, ha kellett 
különböző hatóságoktól való „kéregetéssel" azonban a legfontosabbat eddig is sikerült 
összeszedni. Nem fogunk emiatt szégyenkezni a jövőben sem, nagy segítséget nyújthatna 
azonban, ha a Kulturális Minisztérium — a többi tárcához hasonlóan — módszeresen fog
lalkoznék a számítástechnika alkalmazásának tárcaszintű előkészítésével és megalapozá
sával. Ez egyúttal a hosszabb távú tervezést is lehetővé tenné, amire jelenlegi ellátottsá
gunk mellett egyáltalában nincs mód. Mindenesetre: bízunk a jövőben, a központi szol
gáltatások gépesítésének továbbfejlesztésében. 
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A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA RENDSZERE 
ÉS AZ EGYETEMES BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTEL PROGRAMJA 

Dr. Fügedi Péterné, az OSzK főosztályvezetője 

1945 döntő társadalmi változásai nem hagyták érintetlenül a Nemzeti Könyvtárat 
sem. 1946-ban az Országos Széchényi Könyvtár megindította az új megjelenésű könyve
ket, térképeket és zeneműveket teljességre törekvőén regisztráló „Magyar Nemzeti 
Bibliográfiá"-t és a folyóiratcikkeket válogatottan feldolgozó „Magyar Folyóiratok 
Repertóriumá"-t. E bibliográfiák megjelentetése nemcsak azt jelentette, hogy a nemzeti 
bibliográfia intézményi bázisa a Nemzeti Könyvtár és a kötelespéldányszolgáltatás lett, 
hanem az új vállalkozások alapvető szemléletbeli változásokat is jeleztek: a retrospektív 
összefoglalások mellett előtérbe került az új dokumentumokról való tájékoztatás szük
ségessége, a szerkesztési módszerekben pedig az eddigi mechanikus betűrendes felsorolást 
a kiadványok tartalmáról is informáló szakrendes közlés váltotta fel. 

A magyar nemzeti bibliográfia legújabbkori történetében a következő fordulópon
tot az 50-es évek végén, ill. a 60-as évek elején bevezetett és Sebestyén Géza nevével fém
jelzett reformok jelentették. Lényegük az a felismerés volt, hogy a nemzeti bibliográfia 
nem egyszerűen egy vagy két kiadvány, hanem rendszer, mégpedig az alábbi értelemben: 

— az országban kiadott különböző dokumentumtípusokat egymást kiegészítő 
bibliográfiai sorozatokban kell feltárnia, 

— a legfrissebb dokumentumokról tájékoztató kurrens bibliográfiákkal párhuza
mosan, a nagyobb időszakokat összegező retrospektív, illetve kumulatív 
bibliográfiákról is gondoskodnia kell, 

— végül a hazai kiadványok mellett a külföldi magyar nyelvű, illetve magyar vo
natkozású irodalom számbavételére is vállalkoznia kell. 

A kurrens nemzeti bibliográfiai feldolgozás egyrészt a többszörözött szövegrögzíté
sek, másrészt a hagyományos technikával előállított egyéb dokumentumok (térképek, 
kották stb.), végül a modern audio-vizuális kiadványok országos szintű számbavételét 
jelentette. E kiadványok kurrens feltárását az Országos Széchényi Könyvtár jelenleg öt 
egymást kiegészítő sorozatban biztosítja. A „Magyar Nemzeti Bibliográfia, Könyvek Bib
liográfiájáénak félhavi füzetei a könyveket, füzetes kiadványokat és az új indulású idő
szaki kiadványokat regisztrálják; e bibliográfia negyedévenként megjelenő melléklete pe
dig a hazai térképekről és atlaszokról informál. 

A bibliográfia anyagából való kiválásra először a tankönyvek esetében került sor, 
1965 óta kétévenként jelenik meg külön kötetekben a tankönyvbibliográfia. Az önállósí
tás egyben a tartalom bővülését, az egyetemi előadások (jegyzetek) feldolgozásának meg
valósítását is jelentette. A zeneműveket kezdetben szintén a „főbibliográf ia" regisztrálta, 
a kották külön bibliográfiai sorozatának kiadása az utolsó évek eredményei közé tartó-
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zik. A feldolgozott dokumentumok köre 1962-ben a hanglemezekkel egészült ki. 
Jelenleg a szöveges hanglemezeket a „Magyar Nemzeti Bibliográfia, Zeneművek Bibliog
ráfiája" írja le. A periódikumok éves jegyzékének kiadására több kísérlet történt (1958, 
1965). E tiszavirágéletű próbálkozások után végre az 1978-ban megindított „Kurrens 
időszaki kiadványok" c. éves bibliográfiával valósult meg a periódikumok rendszeres 
és korszerű bibliográfiai feldolgozása. így a periódikumok esetében a magyar nemzeti 
bibliográfia rendszere háromféle - egymást kiegészítő - tájékoztatást tesz lehetővé: a 
könyv-bibliográfia hírt ad az újindulású periódikumok első füzetének megjelenéséről; 
az éves sajtóbibliográfia teljes áttekintést ad az élő időszaki kiadványokról; a repertórium 
pedig a folyóiratok, évkönyvek és a vezető napilapok válogatott cikkanyagát dolgozza fel. 

Végül a nemzeti bibliográfiai rendszert jól egészítik ki azok a sajátos dokumentum
típusra specializált országos jellegű bibliográfiák és jegyzékek, amelyek valamely — az 
adott dokumentumtípus gyűjtésében és feltárásában érdekelt — országos intézmény ki
adásában jelennek meg. így pl. a szabványokról rendszeres éves jegyzéket ad ki a Magyar 
Szabványügyi Hivatal, a tudományos fokozatok elérésére készített disszertációkról pedig 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának bibliográfiái informálnak. Valószínűnek 
látszik, hogy a teljes nemzeti dokumentográf ia Magyarországon csak az országos, központi 
intézmények közötti munkamegosztással valósítható meg. Például a nemzeti filmtermés 
feldolgozásához a kötelespéldány szolgáitatás nem nyújt alapot, így a nemzeti filmográfia 
csak az országos filmarchívumtól várható. 

A dokumentumtípusra orientált ágazatokból álló kurrens nemzeti bibliográfiai 
rendszer az egyetlen intézményen belüli szerkesztőségektől is megkívánja, policentrikus 
működési modell esetében pedig egyenesen elengedhetetlenné teszi a feladatok egyezte
tését, a módszerek összehangolását. 

Az ágazatok tartalmi problémái közül elsősorban az alábbiakat emeljük ki: 
1. Az általános, több vagy éppenséggel minden dokumentumtípusra kiterjedő 

bibliográfia felrobbantását vagy a nagy anyagmennyiséggel vagy az egyes doku
mentumfajták speciális feldolgozási módszereivel lehet indokolni. Igy a magyar 
nemzeti bibliográfia esetében a kiadványok mennyisége tette szükségessé az ok
tatási anyag (tankönyvek, egyetemi jegyzetek) külön bibliográfiában való köz
lését. Szerény mennyiségük ellenére, a kiadvány sajátos jellege sürgeti a szuverén 
térkép-bibliográfia mielőbbi megvalósítását. 

2. Az ágazatokra bontás feltételezi a dokumentumok tipológiai kérdéseinek tisztá
zását. A használót nem lehet bizonytalanságban hagyni afelől, hogy egy adott 
dokumentumot a rendszerben hol találhat meg, vagyis egy adott dokumentum
típus nem szóródhat szét a rendszer részbibliográfiáiban. 

3. A dokumentumtípusok elhatárolásával egyenrangú kérdés az összetett, jellegük
ben kettős dokumentumok kettős, szükség esetén többszörös feldolgozásának 
biztosítása, l'gy pl. a könyvek mellékleteként kiadott hanglemezek, illetve for
dítva: a hanglemezek (gyakran a librettót tartalmazó) kísérőfüzeteit nemcsak a 
főkiadványnak megfelelő bibliográfiai sorozatban, hanem a melléklet dokumen
tumtípusának megfelelő ágazati bibliográfiában is szerepeltetni kell. Hasonló
képp kölcsönös regisztrálást igényelnek a kettős jellegű kiadványok: a periódiku-
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mok részcímes füzeteit, különszámait nemcsak időszaki kiadványként, hanem 
könyvként is számon kell tartani. 

4. Végül kívánatos lenne „bibliográfiaközi" utalásokkal kifejezni az egyazon mű 
eltérő megjelentetési formái közti kapcsolatokat (pl. párhuzamosan reprodukció
ként és diafilmként megjelentetett képzőművészeti alkotás esetén). A tájékozta
tás e szempontból legfelső fokán megoldható lenne egy-egy adott mű metamor
fózisainak nyomonkövetése, az alapmű és az átdolgozások során létrejött új al
kotások összekapcsolhatósága is (pl. irodalmi alkotás — vokális mű szövegköny
ve — partitura — hanglemez; vagy irodalmi alkotás - filmforgatókönyv - film). 

5. A nemzeti bibliográfiai rendszer újabb dokumentumtípusokkal való kibővítése 
mellett a főproblémát az egyes dokumentumtípusok feldolgozásának teljessége, 
ill. a szükséges válogatás elveinek tisztázása jelenti. Mivel mintának tekinthető 
dokumentumtipológia, vagy gyűjtőköri szabályzat nem áll rendelkezésre, a 
kurrens nemzeti bibliográfia szerkesztőségében a feldolgozási küszöb meghatá
rozása érdekében hetente átnézik a teljes kötelespéldánysort és ún. tipológiai 
adatlapokat fektetnek fel mind a feldolgozásra, mind pedig a mellőzésre minő
sített dokumentumfajtákról. E munka „mellékterméke" egyrészt a dokumen
tumtípusok (alfajok stb.) szabványos elnevezésének megállapítása, másrészt a 
dokumentumtípusok definíciószerű meghatározása, végül a válogatás exakt 
kritériumainak rögzítése. 

A kurrens nemzeti bibliográfia ágazatainak kiépítése mellett a Sebestyén Géza által 
megindított reformok másik területe a kumulációk és a retrospektív bibliográfiai munkák 
megszervezése volt. A retrpspektív bibliográfia terén a legsürgetőbb feladatnak egyrészt 
a legrégibb korszakok, másrészt pedig a közelmúlt bibliográfiai összegezése minősült. 
A magyar könyvnyomtatás kezdeteinek újrafeldolgozásában az első eredményt a Borsa 
Gedeon vezette munkaközösség által szerkesztett „Régi magyarországi nyomtatványok" 
első kötetének megjelenése jelentette. E bibliográfia jelentőségét e helyt csupán egyetlen 
adattal szeretnénk illusztrálni: az 1473-tól 1600-ig terjedő időszakot feldolgozó kötet 
Szabó Károly RMK-jához képest mintegy a felével bővült. Végül a XVIII—XIX. századdal 
foglalkozó kutatások számára az irodalmi források teljesebbé válását jelentették a Petrik-
féle bibliográfia első ciklusának (Magyarország bibliographiája 1712-1860) reprintjéhez 
kiadott pótlásokat és nyomdatörténeti mutatót tartalmazó kötetek. 

Bár a retrospektív bibliográfiára nem a látványos, gyors eredmények, hanem a hosszú 
évekig tartó serény munka jellemző, a magyar könyvkiadás és sajtó legújabbkori termésé
nek számbavételében is eredményeket könyvelhet el a Nemzeti Könyvtár. A felszabadulást 
követő első időszak kiadványterméséről rendelkezésünkre áll a könyvek esetében a „Ma
gyar könyvészet 1945—1960" öt vaskos kötete, a zeneművekről, ill. a térképekről pedig 
további egy-egy kötet informál, még Dezsényi Béla munkásságának köszönhetően jelent 
meg „A magyar sajtó bibliográfiája 1945—1954". Végül folyamatban van a két háború 
közti időszak könyvtermésének jószerivel első bibliográfiai feldolgozása: a negyedszázados 
időszakot felölelő, kb. 200.000 tételt regisztráló, 10 kötetre tervezett „Magyar könyvé
szet 1921-1944" (első kötetének megjelenése 1980-ra várható). 
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Hamis lenne azonban a retrospektív bibliográfiáról adott kép, ha a hiányosságokról, 
adósságokról nem beszélnénk. Űgy tűnik, hogy retrospektív vállalkozásaink „könyv-
centrikusak". A már emiitett 10 éves sajtóbibliográfián kívül 1945 óta az időszaki kiad
ványokról egyetlen más retrospektív bibliográfia sem jelent meg. Szándékosan nem elké
szülésről, hanem megjelenésről beszélünk: Busa Margitnak az 1705—1849 közötti idő
szakot feldolgozó sajtóbibliográfiája közel egy évtized óta hiába várja kiadatását. 

A magyar nemzeti bibliográfia rendszerében megjelenő bibliográfiák területi alap-
elvűek, vagyis a mindenkori Magyarország területén kiadott (ill. nyomtatott) kiadványo
kat regisztrálják. Még kellően meg nem oldott, de kulturális szempontból el nem hanya
golható feladatunk a külföldi hungarikumok számbavétele. Elsősorban praktikus okokból 
e téren a feladat ellátását csak korlátozásokkal tudjuk vállalni. A legfontosabb problémák 
az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A feldolgozás nem mindig autopszián alapuló. Részben ezért, részben mert a 
tudomásvétel időpontja a kötelespéldányként beérkező anyagétól eltérő, az 
exteriorika-anyagot külön bibliográfiai sorozatokban közöljük. 

2. Mivel a külföldi hungarikumok feldolgozásában elsősorban a magyar nyelvű, 
valamint a tartalmilag magyar vonatkozású dokumentumok feltárását érezzük 
döntő jelentőségűnek, a dokumentumfajták közül csak a szövegeket rögzítőkkel: 
könyvekkel, periódikumokkal, cikkekkel foglalkozunk. 

3. A nyomdai ill. sokszorosítási kapacitás szűkös volta miatta hungarika-bíbliog-
ráf iák egy részénél le kell mondanunk a hagyományos megjelentetésről, és be 
kell érnünk a mikrofilmlapos kiadási lehetőséggel. 

E problémáknak, meggondolásoknak megfelelően ma még a külföldi hungarikumok 
feldolgozása korántsem teljes. Két negyedévenként megjelenő kurrens kiadványunk közül 
a „Külföldi magyar nyelvű kiadványok bibliográfiája" a külföldi magyar folyóiratok 
cikkeiről és recenzióiról, valamint a központi katalógusba bejelentett magyar nyelvű 
könyvekről közöl leírásokat, a „Hungarika külföldi irodalmi szemle" pedig a tartalmilag 
magyar vonatkozású kiadványokról, valamint a magyar szerzők külföldi publikációiról 
tájékoztat. Előkészületben van az 1961—1970 között külföldön kiadott magyar nyelvű 
könyvek négy részes bibliográfiája, az 1945—1970 között külföldön kiadott magyar 
nyelvű periodikumokról pedig kétkötetes jegyzék jelent meg. Míg a két kurrens bibliog
ráfia és az időszaki kiadványok retrospektív jegyzéke sokszorosított, a 10 éves ciklus
bibliográfia mikrofilmlapon fog megjelenni. 

Az előbbiekben főképp a nemzeti bibliográfia tartalmi kérdéseivel foglalkoztunk, 
a magyar nemzeti bibliográfiai rendszerben megjelent, ill. megjelenő bibliográfiákról 
kíséreltük meg az áttekintést. Befejezésül — bár ez első hallásra bizonnyal paradoxonnak 
tűnik — a nemzeti bibliográfia nemzetközi szerepéről szeretnénk szólni. 

Az IF LA a 70-es évek elején hirdette meg egyik eddigi legnagyobb jelentőségű 
programját, az Egyetemes Bibliográfia Számbavételt. Lényege, hogy ha minden ország 
gondoskodik nemzeti bibliográfiájának rendszeres megjelenéséről, és ha e nemzeti 
bibliográfiák alapvető módszereikben megegyezőek, akkor a nemzeti bibliográfiák 
összessége biztosítja a világ dokumentumtermése feletti áttekintést. A program megva
lósításának tehát két feltétele van: 
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— nemzeti szinten: felelősségvállalás az adott országban megjelent dokumentumok 
rendszeres bibliográfiai számbavételéért, 

— nemzetközi szinten: azoknak a szabványoknak, módszereknek a kidolgozása, 
amelyeknek alkalmazása a nemzeti bibliográfiai adatok (leírások, rekordok) 
tartalmi és formai kompatibilitását biztosítják. 

Az elkövetkező évek feladata tehát a nemzeti bibliográfia módszereinek megújítása 
a feldolgozás minden területén, lett légyen az transzliteráció, vagy bibliográfiai leírás. 
A nemzetközi szabványok adaptálása, az előállítás technikájának megújítása, áttérés a 
gépi feldolgozásra olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik számunkra a bekapcsolódást 
a nemzeti bibliográfiák nemzetközi hálózatába. 
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A NEMZETI BIBLIOGRÁFIA SZÁMÍTÓGÉPES ELŐÁLLÍTÁSA 
ÉS AZ ERRE ÉPÍTHETŐ ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK 

Dr. Szűcs Jenőné, az OSzK osztályvezetője 

Többéves munka, jelentős várakozás előzte meg az Országos Széchényi Könyvtár 
számítógépes rendszerének termékét, a „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Biblio
gráfiája" számítógépes előállításban megjelenő füzeteit. Most — három hónappal az első, 
terjesztésre kerülő füzet megjelenése után — joggal tehetik fel a kérdést a könyvtárosok 
és az olvasók: ezért az eredményért dolgoztak annyit? Ilyen eredményért kellett várnunk 
ennyit? Valóban úgy gondolta-e az Országos Széchényi Könyvtár, hogy a megjelenő 
füzetek színvonala arányban áll a ráfordított munkaidővel és költséggel? 

A hagyományos „Magyar nemzeti bibliográfia" füzeteinek használói számára az új 
előállításban, szerkesztésben megjelenő kiadványok szokatlanok. A megváltozott szerke
zet, a bővebb gyűjtőkör és az adattartalmában informatívabb index előnyei ilyen rövid 
használat után még tűnnek ki. A bibliográfiai tételek készítésében alkalmazott új szab
ványok (mint például az ISBD-n alapuló magyar bibliográfiai leírási szabvány, vagy 
a cirill betűk transzliterációjánál alkalmazott nemzetközi szabvány használata) szokat-
lanságuk miatt ellenérzést váltanak ki még annak ellenére is, hogy a magyar könyvtárosok 
nagy része gondolatban már elfogadta a magyar könyvtári szabványoknak a nemzetközi 
szabályokhoz való igazodását. 

A bibliográfiai füzetekkel szemben érzett idegenkedést fokozza a fűzetek megjele
nési formája. Az, hogy az eddigi csökkentett jelkészletei írógép helyett ma egy bővebb, 
164 jelet ábrázolni képes gép „kiíratásáéval kerül terjesztésre a bibliográfia, a használók 
számára nem jelent különösebb újdonságot, mert az írógép hiányzó jeleit eddig a szer
kesztőség munkatársai kézi-rajzolással pótolták. Azt azonban mindannyian érzékelik, 
hogy a számítógéphez csatolt sor nyomtató-kiírások egyenetlen írásképet, árnyékolt szö
vegrészeket eredményeznek a tovább sokszorosítás folyamán. Ezt általában nem előrelé
pésnek, hanem határozottan a bibliográfiai füzetek hátrányának tekintik és már-már 
az olvashatatlanság elmarasztaló ítéletével illetik. 

Röviden megfogalmazható az, hogy az Országos Széchényi Könyvtárat milyen 
szándékok vezették abban az elhatározásában, hogy a számítógép segítségét felhasználja 
a könyvtári munkában: hosszútávú fejlesztéssel olyan komplex könyvtári rendszert kíván 
kialakítani, amely lehetővé teszi a hagyományos könyvtári munkafolyamatok adaptálását 
gépi munkafolyamatokra. Célja az volt, hogy a szakaszosan kialakított alrendszerek ada
tai, adatcsoportjai (rekordok) más alrendszerek számára is felhasználhatók, kapcsolhatók 
legyenek. A legésszerűbbnek az tűnt, ha egy aránylag független könyvtári területen kez
dődik el a munka, s lehetőleg a megvalósítás egy alapvető könyvtári munkafolyamat gépi 
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megoldását is eredményezi. Ezeknek az alapkövetelményeknek legjobban a bibliográfiai 
munka felelt meg, a gépesítési feladatok megoldása tehát itt indult el. 

Indokolta a választást az is, hogy a bibliográfiai feldolgozás eredménye egy olyan 
nemzeti bibliográfiai adatbázis, amely nemcsak a bibliográfiai kiadványok (Magyar nem
zeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája; Magyar könyvészet) megjelentetésére, hanem 
egyéb szolgáttatások ellátására is alkalmas. Gondolunk itt például arra, hogy az új 
bibliográfiai szabványra való áttérést mind az OSZK, mind a többi magyar könyvtár 
számára megkönnyíti az OSZK számára előállítható saját, ill. a többi könyvtár számára 
előállítható központi katalóguscédula; a könyvtári szolgáltatások köre bővíthető mágnes
szalag szolgáltatással, az adatbázis teljes vagy részleges átadásával, stb. A nemzeti adat
bázis tételeibe beépített visszakeresési pontok lehetővé teszik, hogy általános szempontú 
visszakereső programokat írhassanak rá, vagy újabb visszakeresési adatok beépítésével 
szakirodalmi célú visszakereséseket is végezzenek rajta. 

Összefoglalva azt kell mondanunk az első számítógépes eljárás alkalmazásával ké
szült füzet használóinak, hogy nem a cél eredményét tartják kezükben, hanem egy jö
vőben kialakítandó komplex rendszer egyik állomásának, szakaszának első produktumát, 
amely inkább csak illusztráló példája kíván lenni a számítógép segítségével megvalósítható 
könyvtári feladatok egyikének. Természetesen ez az értékelés nem jelenti azt, hogy a 
Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztősége — amely elsősorban a „Magyar nemzeti 
bibliográfia. Könyvek bibliográfiája" megjelenéséért felelős — nem törekszik arra, hogy 
a folyamatosan megjelenő füzetek a bibliográfia használói számára egyre jobbakká vál
janak. Igyekszünk az átfutási idő csökkentésére, a feldolgozások minőségének javítására 
és a lehető legjobb sokszorosítási technika alkalmazására. 
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RÉSZVÉTELÜNK A NEMZETKÖZI REGISZTRÁCIÓS RENDSZEREKBEN 

Szilvássy Zoltánné, az OSzK osztályvezetője 

Úgy hiszem, mielőtt áttekintjük a címben jelzett témát, bevezetőben tisztáznunk 
kell, mit is jelent ez a kifejezés: „regisztrációs rendszer"? 

A regisztrációs rendszerek = számítógépes adatnyilvántartási rendszerek, amelyek 
nyilvántarthatnak 

1. bibliográfiai leírásokat, 
2. a bibliográfiai adatok (adatelemek) válogatott csoportját, 
3. numerikus, faktográf iai (számszerű, tényszerű) adatokat. 
E rövid beszámoló keretében nem foglalkozunk sem az 1. pont alatti rendszerekkel, 

hiszen ezekről ill. a hazai fejlődés jelenlegi stádiumáról Fügedi Petemé előadásában már 
hallottunk, sem a 3. pont alatti, általában kereskedelmi célokat szolgáló adatnyilvántar
tásokkal. A 2. pont alatti, bennünket információs igényeink kielégítése szempontjából 
leginkább érintő rendszereket tovább kategorizálva azt találjuk, hogy ezek lehetnek 

1. a nyilvántartott adatok válogatási szempontja szerint 
- egyes tudományágak, szakterületek szerint szervezettek (pl. mező- és erdő

gazdaság), 
- egyes dokumentumtípusokra orientáltak (pl. időszaki kiadványok); 

2. a tárolt adatok forrása ill. eredete és a belőlük nyújtott információ hatósugara 
szempontjából nézve 
- helyi, 
- országos és 
- nemzetközi (regionális vagy az egész világra kiterjedő) szervezésűek; 

3. Végül jellegük szerint lehetnek 
- üzleti vállalkozások (pl. Chemical Abstracts, Medline, Toxline stb.), 
- nemzetközi szervezet (pl. Unesco, FAO, WHO) égisze alatt működő rendsze

rek (mint az AGRIS, INTS, ISDS stb.). 
A tudományos világ idevágó szakirodalmában számtalan cikk, tanulmány foglalko

zott már azzal a kérdéssel, miért, mi célból jöttek létre ezek a rendszerek, mi a tájékozta
tás iránti igények kielégítésének legmegfelelőbb eszköze országos és nemzetközi szinten. 
A sommázott válasz közismert: napjainkban az óriási mennyiségű, szétszórtan és külön
böző dokumentumtípusokban jelentkező szakirodalom áttekintése önellátó módszerekkel 
már nem lehetséges, a feladat csak nemzetközileg összehangolt tájékoztatási rendszerek 
együttműködése révén oldható meg. 

Bár hazánk igen élénken kapcsolódott bele az elmúlt években a nagy nemzetközi 
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információs rendszerek munkájába, a jelen rövid beszámoló keretében célszerű e munkák 
ismertetősét leszűkíteni a KGST államok közös információs rendszerében, a NTMIR-ben 
való részvételűnkre. 

AzNTM/R 

Az NTMIR-nek (Nemzetközi Tudományos ős Műszaki Információs Rendszer)a 
szocialista országok közös információs rendszerének célja: informálás és informálódás a 
KGST országok és a világ dokumentum- és adatállományáról a népgazdaság egészét fel
ölelő műszaki-gazdasági területeken és a társadalomtudományokban egyaránt. 

Az NTMIR létrejöttének előfeltétele a nyolc szocialista ország kormánya által 
1969. febr. 27-én Moszkvában aláírt egyezmény volt az NTMIK (Nemzetközi Tudományos 
és Műszaki Információs Központ) létrehozataláról és feladatairól. (Az egyezményt a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1970. évi 11. sz. törvényerejű rendeletével hir
dette ki.) 

Az NTMIR-en belül az alrendszereknek kétféle típusa szerveződött: 
a) ún. ágazati rendszerek; különféle szakterületek saját alrendszerei (hivatalos ne

vükön „nemzetközi ágazati tudományos és műszaki információs rendszerek" — 
NÁTMIR), 

b) dokumentum-típus szerinti rendszerek („nemzetközi speciális információs rend
szerek"- NSIR). 

E rendszerek működése az egyes országokban létesített vagy meglévő nemzeti rend
szerek kooperációján alapul. Az együttműködésért az ún. kijelölt nemzeti szervek 
(KNSZ-ek) felelősek. 

A MNK részvétele a NTMIR-ben 

Hazánk jelenleg 17 NÁTMIR-ban érdekelt: (pl. elektrotechnikai, építésügyi, kör
nyezetvédelmi, vízügyi stb.), ezekben a profiljuk szerint illetékes szervek, mint az ÉTK, 
KGM, NIMDOK, VIZDOK, OMKDK stb. vesznek részt. 

Az NSIR-ek az ágazati rendszereket mintegy „metszve", adott dokumentumfajták 
adatnyilvántartó rendszerei. A hazánkban működő NSIR-ek és a felelős intézmények a 
következők: 

— Ipari katalógusok — Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 
— Tudományos Kutatások - OMKDK, 
— Tudományos és Műszaki Filmek-OMKDK, 
— Publikált Dokumentumok - OMKDK, 
— Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere - OSZK, 
— Szabadalmi Információs Rendszer — Országos Találmányi Hivatal, 
— Az Informatika Elmélete és Gyakorlata Nemzetközi Információs Szolgálat 

(OMKDK, KMK). 
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Valamennyi alrendszerre vonatkozóan általánosan elmondható, hogy a KNSZ-ek 
a szolgáltatni kívánt adatokat számítógépes feldolgozásra alkalmas adatlapokon, vagy 
egyéb formában juttatják el a rendszer vezető szervéhez (két kivételtől eltekintve ez a 
szovjet KNSZ-ek egyike), ahol központilag történik a számítógépes feldolgozás és az adat
szolgáltatást ellátó kiadványok, ill. egyes rendszerekben már a mágnesszalagok előállí
tása is. 

Az/KAfíR ésaz/SDS 

A továbbiakban — minthogy Vándorgyűlésünk témája az országos központi szol
gáltatások ismertetése - az OSZK-nak ezek keretében végzett egyik feladatáról, az 
IKARR-ban (Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere) és az ISDS-ben 
(International Serials Data System = Időszaki kiadványok nemzetközi számítógépes nyil
vántartása) való részvételéről szólnék még az eddigieknél részletesebben, mindazonáltal 
csupán a lényeges adatokra kitérve. 

Az I KAR Ft 1972-ben jött létre az NTMIR egyik alrendszereként, azzal a hármas 
célkitűzéssel, hogy kiépíti a szocialista országokban bármely szakterületen megjelenő 
időszaki kiadványok számítógépes nyilvántartását, a rendelkezésre álló adatok alapján 
tájékoztat, vagyis szolgáltatásokat nyújt és végül ellátja az együttműködéshez szükséges 
koordináló feladatokat (elsősorban a szabványosítás területén). 

Szervezése kétlépcsős: az egyes országok KNSZ-ei az egyeztetett gépelőtti formátum 
kívánalmainak megfelelően jelentik a területükön publikált időszaki kiadványok adatait 
a moszkvai Vezető Szervhez, ahol megtörténik ezek központi feldolgozása. 

Az IKARSZ (akkor még „Szolgálat") első szakértői konferenciáján két fontos ha
tározat született, éspedig: 

1. A KGST tagországok közös információs rendszerének kompatibilisnek kell lennie 
a hasonló nemzetközi vállalkozásokkal, így a periodika nyilvántartás esetében az 
ISDS-szel, 

2. Az IKARSZ csak fokozatosan építhető ki. 
Az elmúlt években a szolgálat fejlődését e két döntés határozta meg: Az 1. (kísér

leti) szakasz 1972-74-ig, a 2. szakasz 1974-76-ig üzemelt, az ISDS-szel kompabililis 
3. szakasz pedig 1977-ben kezdte meg működését (és ezzel egyidejűleg Szolgálatból 
„Rendszer" - I KARR, lett). A három szakasz komoly eltéréseket mutatott 

— a feldolgozásra kerülő anyag (a regisztrálandó kiadványok és adatok kőre) te
kintetében, 

— a feldolgozás módszere (utasítások, szabályzatok, szabványok), 
— a technológiai bázis (számítógéppark és perifériák), végül 
— a kiépítendő szolgáltatások (hagyományos és nem hagyományos hordozók) 

területén. 
Az adatszolgáltatás nyomtatott ill. fényszedett regiszterek formájában 1974-ben 

indult be, a mágnesszalagos tájékoztatás 1979-től várható. 
Az IKARR működésének jelentősége abban rejlik, hogy regiszterei révén a hazai 
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könyvtárak és információs szervek kurrens és — amennyire az időszaki kiadványok eseté
ben ez egyáltalán elérhető — naprakész adatok birtokába kerülhetnek, szemben az eddigi 
helyzettel, amikor a szocialista országokban megjelent periodikumokról csak elszórt és 
megkésett források álltak rendelkezésre. 

Az ISDS* az időszaki kiadványok világméretű számítógépes nyilvántartása, minden 
országra és valamennyi tudományterületre kiterjedően. Létrehozásáról az 1971-ben Pá-
riszban rendezett UNISIST konferencia döntött, az erről beterjesztett javaslatot az 
UNESCO 16. közgyűlése hagyta jóvá. 

Az ISDS Nemzetközi Központja 1972-ben kezdte meg működését Párizsban; szá
mítógépes nyilvántartása, amelyben az időszaki kiadványok száma már meghaladja a 
80.000-et, az egyes országok nemzeti központjainak bejelentéseiből áll össze. A nemzeti 
regionális központok száma ezídőszerint 45 (a magyar Nemzeti Központ az OSZK kere
tében működik). 

A szocialista országok (Románia kivételével) az NTMIK révén kapcsolódtak bele az 
ISDS rendszerbe, amelyben az NTMIK 1973 ill. 1975 óta** a Regionális Központ 
funkcióját tölti be. 

Az OSZK eddigi ISDS tevékenysége során 
1. rendszeresítette hazánkban az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító szá

mozását, az ISSN alkalmazását, 
2. bejelentette és folyamatosan jelenti a számítógépes adatfeldolgozás kívánalmai 

szerint a magyarországi időszaki kiadványok adatait, 
3. aktívan részt vesz a rendszer kialakítása során felmerülő elméleti (elsősorban 

szabványosítási) problémák kidolgozásában. 
A nemzetközi együttműködés eddigi eredményei biztatóak: a szolgáltatások mind 

hagyományos, mind nem hagyományos hordozón évek óta folynak. Az első 11.000 le
jegyzést tartalmazó próba-mágnesszalag májusban érkezett meg Központunkhoz és re
mény van arra, hogy az év végétől kezdődően sor kerül a Nemzetközi Központ által ki
dolgozott számítógépes programok átvételére is. 

önként vetődik fel ezzel kapcsolatban a kérdés, nemcsak országos, de nemzetközi 
szinten is, milyen természetű és milyen széles körű az igény e szolgáltatások iránt? 

Napjainkban mind több és több ország ismeri fel azt, hogy ma már, a számítógépes 
adatbankok birtokában, a figyelmet az ezekből történő szolgáltatások (és a nemzeti infor
mációs rendszerek) megszervezésére kell összpontosítania, ellenkező esetben az adatgyűj
tésre és feldolgozásra fordított energia holt tőkét eredményez. Ez volt a központi témája 
az 1977 szeptemberében Friedrichsdorf ban (NSZK) e tárgyban rendezett II. UNISIST 
értekezletnek is: az országos tudományos és műszaki információ szolgáltatások tervezése 
és bevezetése. 

Az ISDS szolgáltatások iránti igényt és e szolgáltatások terjesztésének lehetőségeit 
egy munkacsoport vizsgálja; a nemzetközi felmérést munkálatokba hazánk is bekapcsoló
dott. 

* Részletesen a Könyvtári Figyelő 1978. 4. száma ismerteti 
* * Az erre vonatkozó egyezményt 1973-ban kötötték, de hivatalosan csak 1975-ben lépett hatályba. 
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Engedjék meg, kedves Könyvtáros Kollégák, hogy ezúton kérjem szíves együttmű
ködésüket e téren is: kérem, hogy a Magyar Nemzeti ISDS Központ által kiküldött kérdő
ívre minél többen, minél részletesebben válaszoljanak, mert csak így válik lehetővé, hogy 
az országos adatok birtokában kialakíthassuk a hatékony tájékoztatás legmegfelelőbb 
módját. 
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A HAZAI KÖZPONTI KATALÓGUSOK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

Dr. Kondor Imréné, az OSzK osztályvezetője 

Ha azt kérdezném önöktől, a központi katalógusok használóitól, hogy mit várnak 
a központi katalógusoktól, azt hiszem azt válaszolnák, hogy hiteles és hatékony szolgál
tatásokat. Ha viszont önök, mint adatszolgáltatók, dokumentumszolgáltatók és felhasz
nálók kérdeznék meg, hogy mi mit várunk önöktől, azt a választ kapnák, hogy hiteles 
bejelentéseket, hiteles kéréseket és hatékony dokumentumszolgáltatást. A jelzők azo
nossága arra indít, hogy a hitelesség és hatékonyság megvalósulásának lehetőségeit és 
feltételeit tekintsem a központi katalógusok „időszerű kérdései"-nek. 

A magyarországi központi katalógus Európa egyik legrégebbi központi katalógusa, 
több mint 50 éves múltra tekinthet vissza. A háború elől vidékre menekített katalógus 
néhány éves megszakítással 1924 óta működik, 1952-től az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében. A katalógus 1945-ig 20 nagy könyvtár gyarapodását tartotta nyilván, a felsza
badulás után az 50-es évek könyvtárpolitikájának megfelelően erőfeszítéseket tettek az 
összes magyarországi könyvtár gyarapodásának regisztrálására. Jelenleg az 1976-os könyv
tári törvény szellemének megfelelően igyekszünk tudatosan meghatározni azoknak a 
könyvtáraknak és könyvtártípusoknak a körét, melyek gyűjteménye, gyűjtőköre, feltárási 
és szolgáltatási színvonala alkalmas és érdemes a központi katalógusokban való nyilván
tartásra és a nyilvántartásokra épülő szolgáltatásokra. 

A könyvek és időszaki kiadványok kötelező bejelentését előíró rendelet a közeljövő
ben fog megjelenni. Az időszaki kiadványok visszamenőleges és kurrens bejelentését 
1960-tól rendelet írja elő, a könyvek bejelentése 1924 óta mind a mai napig önkéntes. 

Az 1960-as rendelet megjelenésével egyidejűleg kezdték meg az időszaki kiadvá
nyok — abban az időben még csak a folyóiratok — külön nyilvántartását. Szervezetileg 
azonban csak 1970-ben került sor a két kiadványtípusnak két osztály keretében — a 
Könyvek Központi Katalógusában (KKK) és a Külföldi Időszaki Kiadványok Központi 
Katalógusában (KIKK) - való nyilvántartására. 

A KKK-hoz évente 150-200 könyvtár 200.000 cédulán jelenti az 1952-ig megje
lent magyar, és időhatár nélkül a külföldi új gyarapodását. A beküldött 200.000 kataló
guscédulának mintegy a fele melléklap céljait szolgáló másolat. A valódi gyarapodásról 
tájékoztató fennmaradó 100.000 cédula egyharmada 1800 előtt megjelent régi és ritka 
könyvekre, 1952 előtt megjelent magyar könyvekre, könyvként jelentett időszaki kiad
ványokra és a KKK-ban nem gyűjtött típusú kiadványokra vonatkozik. Durván számítva 
tehát a 200.000 bejelentett cédulából 70.000 vonatkozik az utolsó 10 évben megjelent 
külföldi könyvekre. Átlagosan egy könyvet három könyvtár jelent, vagyis a 150—200 
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könyvtár évente 25-28.000 új külföldi választékkal gyarapodik, összehasonlításul: az 
UNESCO statisztika szerint a világ könyvtermése 1975-ben 656.000 könyv volt. A tu
dományos és szakkönyvtárak, amelyek nagyjából megegyeznek a KKK-hoz jelentő 
könyvtárakkal, 1975-ben 190.000 könyvvel gyarapodtak, és összállományuk mintegy 10 
millió könyv volt. 

A katalógus osszállomány 3 millióra tehető. A melléklapokat ős utalókat leszámítva 
ez a mennyiség egy millió kiadványt és 3.5 millió példányt reprezentál. 

A KKK egy milliós adatbázisa, és az évi 550-600 új kiadvánnyal szemben az évi 
25—28.000 gyarapodás igencsak kis mértékben reprezentálja a világon nyilvántartott és 
igényelhető könyvek számát. 

A KIKK-hoz évente 900 könyvtár 80-85.000 időszaki kiadvány címét jelenti. Egy 
címet átlagosan három könyvtár jelent, vagy» a 900 könyvtár választéka mintegy 
19-20.000 cím. 

Az 1971-től nyilvántartott kurrens bejelentéseken kívül a KIKK mintegy 300 
könyvtárban tárolt 45—50.000 fajta időszaki kiadvány címét és állományát regisztrálja. 
A magyarországi könyvtárak összességében az 1970-ig megjelent időszaki kiadványok 
kínálata megközelíti a világon regisztrált 80.000 címet. 

E néhány statisztikai és összehasonlító adattal érzékeltetni szándékoztam azt az 
adatbázist, amely mindkét osztály fő feladatának, a lelőhelytájékoztatásnak az alapját 
képezi. 

A KIKK a lelőhelytájékoztatást a kiadványaival is elősegíti. 1961 óta kétévenként 
közreadja a „Külföldi Időszaki Kiadványok a Magyar Könyvtárakban" c. lelőhelyjegy
zékben a kurrens bejelentéseket, és évek óta nagy erőfeszítéseket tesz az 1970-ig megje
lent időszaki kiadványok retrospektív lelőhelyjegyzékének szerkesztésére. Ez a készülő 
kiadvány maradéktalanul eleget fog tenni a hitelesség követelményének. A közlésre kerülő 
címeket, a hitelesnek általában nem mondható bejelentésekből, de hiteles bibliográfiai 
források, ennek hiányában pedig autopszia alapján, korszerű szabályzat alapján szerkesz
tik. A bibliográfiai hitelességen kívül a preprint füzetekben közölt állományadatokat a 
címeket bejelentő könyvtárak hitelesítik. A hiteles adatok alapján a végleges kiadvány 
megjelentetése 1981-ben megkezdődik. De a könyvtárak már a preprintekből országosan 
egységes címek alapján összeállíthatják folyamatosan az 1970-ig megjelent időszaki kiad
ványaikról saját hiteles katalógusaikat is. Az azonos kiadványoknak azonos címmel való 
nyilvántartása és főleg azonos címmel való kérése nagy mértékben növelheti országos 
méretekben a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát. Feltételezzük és reméljük, hogy e 
retrospektív jegyzék lehetőséget ad majd az országos igényeknek az Országos Széchényi 
Könyvtár közbeiktatása nélküli, közvetlen kielégítésére és a külföldről való bekérés 
csökkentésére. Maurice Line, a British Library Lending Division igazgatója és az Universal 
Availability of Publication program kezdeményezője hangsúlyozza, hogy az országos 
ellátást nem gazdaságos túlzottan nagy mértékben külföldi kölcsönzésekre építeni. Véle
ménye szerint országos és regionális ellátási rendszert kell kiépíteni, amely legalább az 
igények kétharmadát fedezi. 

Az időszaki kiadványok retrospektív és kurrens jegyzékei nagy lépést jelentenek az 
időszaki kiadványok területén az országos igények közvetlen kielégítésének irányában. 
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A KKK-ra a hagyományos lelőhelytájékoztatáson kívül egyéb feladatok is hárulnak. 
Amint azt láttuk, a magyar könyvtárak a világ könyvtermésének csak töredékét képesek 
beszerezni. Annak érdekében, hogy a könyvtárak összessége a Magyarországon művelt 
szak- és tudományterületeken a világirodalmat megfelelően reprezentáló, az igényeknek 
és szükségleteknek megfelelő állományokat tudjanak létrehozni, fokozott jelentősége 
van a külföldről beszerzendő irodalom gondos és szakszerű válogatásának és a gyarapítás 
koordinálásának. A lehető legnagyobb választék érdekében csak a szükséges példányszám 
beszerzése indokolt. Ennek következtében pedig a beszerzett műveket és példányokat 
széles körben kell hasznosítani. A KKK alkalmas eszköze és műszere a koordinálásnak 
és a tájékoztatásnak. 

Az 1975-ben létesített klíring szolgálat, amely az igénylő szakkönyvtárakhoz eljut
tatja gyűjtési területükön mindazoknak a bejelentéseknek a másolatát, amelyek az érin
tett szakterület gyűjtőkörébe tartoznak, lehetőséget ad a szakterületek gyűjtéséért felelős 
könyvtáraknak arra, hogy áttekintést kapjanak arról, hogy az ország mely könyvtárai 
milyen jellegű — milyen mértékig azonos, milyen mértékig eltérő — irodalommal gyara
pítják állományukat. Ez a célzott tájékoztatási forma, amely egyaránt lehetőséget ad a 
szakkönyvtáraknak a gyarapítás koordinálására, saját adatbázisuk szélesítésére és helyi 
gyarapodási jegyzékek helyett országos szakterületi gyarapodási jegyzékek kiadására, kor
szerűbb és gazdaságosabb tájékoztatási forma az 1975-ben megszüntetett Országos Gyara
podási Jegyzőknél, amely válogatás és kumulálás nélkül közötte az utolsó öt évre vonatko
zó külföldi bejelentéseket. Visszakereső apparátus hiányában, az ismétlődő adatok újra
közlésével a nagy költséggel előállított lassú gyorstájékoztatók számát szaporította csak. 

Az ugyancsak a KKK kiadásában 1975-től megjelenő új kiadvány a „Külföldi Tár
sadalomtudományi Kézikönyvek" c. lelőhelyjegyzék a társadalomtudományok területén 
a legfontosabb könyvekre hívja fel a figyelmet. Ennek a kiadványnak, mely tájékoztató 
funkcióját igen korszerű és sokoldalú visszakereső rendszerrel is szolgálja másik jelentősé
ge és érdekessége az, hogy az első olyan kiadvány Magyarországon, amelynek leírásai az 
ISBD/M7 elvei alapján készülnek. 

Az együttműködésen alapuló vállalkozások előfeltétele az egy nyelven beszélés. 
A mi esetünkben a leírt adatok ne csak hitelesek és hibátlanok legyenek, hanem az adatok 
kívánság szerinti felhasználása érdekében a funkciójuk értelmezhető is legyen. A lelőhely-
tájékoztatás feltétele az, hogy a kért és a bejelentett dokumentumok egymásra találjanak, 
létező dokumentumokkal azonosíthatók legyenek. A magyar könyvtárak elvileg ma is 
egységes szabályok, a MASZ 3424 címleírási szabvány alapján dolgoznak. A szabvány 
hiányosságait, az alternatív lehetőségekből származó félreértéseket, az adatelemek és adat
források elnagyolt definiáltságát azonban sehol nem lehet jobban bizonyítani és tetten
érni, mint a központi katalógusban. A bejelentések országos áttekintést adnak a magyar 
könyvtárak eltérő cfmleírási gyakorlatáról és a színvonalbeli különbségekről. 

Az ISBO-k alkalmazása önmagában nem oldja meg a színvonalbeli különbségeket 
ós a dokumentumok azonosítására sem varázsszer. Közelebb visz azonban a kiadványokon 
feltüntetett adatok egységes értelmezéséhez, központozási rendszere pedig az adattípusok 
egyértelmű kifejezéséhez. A katalógusszerkesztés számára ezek az előnyök lehetőséget 
adnak a helyes rendszavak, a szükséges visszakereshető adatok következetes megválasztá-
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sara, következésképpen a jelentett és a keresett dokumentumok adatainak hitelesebb 
nyilvántartására, gyorsabb ós biztonságosabb visszakeresésére. 

Csatlakozásunk a nemzetközi vállalkozásokhoz és programokhoz óriási lehetősége
ket nyit meg a központi nyilvántartások előtt is. 

Az ISBN, ISSN számok bevezetése, az ISBD-k alkalmazása, nemzeti dokumentum-
termésünk gépi feldolgozása lehetőséget ad a külföldi dokumentumokat azonos rendszer
ben feltáró adatbázisok megszerzésére, hasznosítására. 

A külföldi mágnesszalagok beszerzése már ma biztosíthatja azt, hogy a kurrensen 
beszerzett külföldi könyvek feléről a nemzeti bibliográfiák hiteles leírásait használjuk fel 
a központi katalógus és a könyvtárak katalógusai számára. Technikailag és elvileg tehát 
meg van a lehetőség a cím leírási munkálatok csökkentésére. On-line gépi rendszer kiépí
tésével pedig a gyarapítás önkéntes koordinálására, különböző formájú és tartalmú egyedi, 
egyéni és központi nyilvántartások létesítésére, a teljes könyvtári rendszer gépesítésére. 

Magyarország esetében a legdrágább és egyben a leghatékonyabb rendszer lenne a 
leggazdaságosabb. Gazdasági, pénzügyi helyzetünk azonban nem teszi lehetővé a magyar 
könyvtáraknak ezt az ugrásszerű korszerűsítését. 

A központi katalógusok azonban nem háríthatják el a teljes magyar könyvtárügy 
gépesítéséhez vezető út soronkövetkező feladatainak vállalását. A közeljövőben meg 
kellene kezdenünk néhány nagy könyvtárral közösen a külföldi mágnesszalagok felhasz
nálását célzó kísérletet. A kísérlet megindításához és vállalásához a mágnesszalagokon és 
az anyagi fedezeten kívül támogató közvéleményre és a gépesítéssel járó egységes elvek 
alapján dolgozó könyvtárosokra van szükség. 

E perspektívák tükrében térjünk vissza a központi katalógus tegnapi és mai gondjai
hoz. A KKK az új címleírási szabvány bevezetésével egyidejűleg új katalógust indít. A ka
talógus tartalmi értéke kizárólag a jelentő könyvtáraktól függ. Hitelessége — értve alatta 
az adatok hitelességét és a szolgáltatást — ugyancsak a könyvtárakon múlik. Amint jelez
tük, nagy reményeket fűzünk az ISBD/M/ elterjedéséhez és a világszerte felgyorsuló 
szabványosítási munkálatokhoz. Az utolsó két évben jelentek meg az országnevek ős 
nyelvek kódjainak szabványai és a magyar időszaki kiadványok címrövidítésére vonatkozó 
szabvány. De figyelmükbe ajánlom a bibliográfiai leírás tipikus szavainak rövidítésére és a 
külföldi folyóiratcímek rövidítésére vonatkozó ISO szabványokat is. Jóllehet ezek átdol
gozás alatt vannak, de nagy segítséget jelentene közös munkánkhoz az, ha bejelentéseiken 
és kéréseiken az ISO szabványok előírásait használnák. Ha egy könyvtáros azt látja, 
hogy ZfB vagy ZfBB, rögtön tudja, hogy a Zentralblatt für Biblíothekswesen-ről és a 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie-ról van szó. De a központi katalógus 
dolgozóitól nem lehet megkívánni, hogy a világ összes nyelvén az összes szakterület szak
zsargonját ismerje. 

Még egyszer hangsúlyozni kívánom: hiába határozzuk meg a központi katalógus 
számára szükséges visszakereshető adatok körét, hiába rögzítjük az azonos adatok egymás
hoz való viszonyát, hiába szervezzük munkánkat úgy, hogy a beküldött cédulák a legrövi
debb időn belül tájékoztatásra alkalmasak legyenek, ha a beküldött leírásból a rendszó 
vagy az adattípus nem határozható meg helyesen, a rövidítés nem dekódolható. És hiába 
minden, ha a kérés nem tartalmazza a kért dokumentum hiteles és szükséges adatait. 
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A gépesítés talán gyorsabb szolgáltatást fog eredményezni, lehetővé teszi a koordi
nálást és sok felesleges munkától szabadítja meg a könyvtárosokat. De a gépesítéshez 
vezető út, a gépek táplálása és okos kihasználása a manuális munkához szokott könyv
tárosoktól sokkal tudatosabb, igényesebb és egységesebb szellemi munkát igényel. 
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AZ ORSZÁGOS KUTATÁSNYILVÁNTARTÁS 
Dr. Vajda Erik, az OMKDK igazgató helyettese 

E rövid ismertetést megelőzően dr. Székely Sándor azt mondta, hogy valami 
„egészen másról" fogok beszélni. Bevezetőként megpróbálom bizonyítani, hogy nem 
valami „egészen másról", vagyis nem a könyvtári rendszer központi szolgáltatásairól 
lényegében eltérő „valamiről" beszélek. 

Aki meghallgatta azt, amit kollégáim a központi nyilvántartásokról mondtak, 
annak kétségtelenül az lehet a benyomása, hogy amit központilag nyilván kell tartanunk, 
azok könyvek és folyóiratok. Az eddigiekben ugyanis - érthetően - ezekről volt szó. 
Ez viszont csak akkor lenne és lehetne igaz, ha a könyvtárak is kizárólag könyveket és 
folyóiratokat vagy - korszerűbben - könyveket és időszaki kiadványokat gyűjtenének. 
A valóság azonban korántsem ez, hiszen már az eddigi előadásokban is jócskán hallottunk 
audio-vizuális dokumentumokról és sok más különféle dokumentumfajtáról. Márpedig 
a kutatási jelentés — bármennyire újfajta, vagy (az értelmét egyre inkább elvesztő, de 
annál megrőgzöttebben használt könyvtáros „szakkifejezés" szerint: nem hagyományos) 
dokumentumfajta is — nyilván egyike a könyvtárak jelentős részében megtalálható, és 
növekvő részében kiemelkedő fontosságú dokumentumoknak. 

Másfelől persze nagyon is igaz, hogy valami „másról" fogok beszélni, hiszen az a 
rendszer, amelynek az ismertetése mai témám, valójában nem dokumentumokat nyilván
tartó rendszer, legfeljebb kapcsolódik bizonyos dokumentumokhoz. Az Országos Ku
tatásnyilvántartás ugyanis — amely ennek az előadásnak a témája — nem kutatási jelen
téseket tart nyilván. Még szó lesz arról, hogy a nyilvántartásnak — sajnos — nem is sok 
köze van a kutatási jelentésekhez és jó lenne, ha köze lenne hozzájuk; ez azonban nem 
jelenti azt, mintha a nyilvántartás egyetlen vagy fő célja az lenne, hogy elvezessen a kuta
tási jelentéshez. 

Ebben az összefüggésben kicsit vitatkoznék is azzal, amit Zircz Péter — egyébként 
általam teljes egyetértéssel fogadott — bevezetőjében mondott, nevezetesen azzal, hogy 
tulajdonképpen minden könyvtári szolgáltatás „féloldalas" akkor, ha nem vezet el magá
hoz a primer dokumentumokhoz. Úgy hiszem, hogy ma már más a helyzet. Egyrészt az 
információfelhasználók igénye igen sokszor nem arra terjed ki, hogy valamely dokumen
tummal megismerkedjenek, hanem „csupán" arra, hogy tudomásuk legyen valamiről, 
például egy bizonyos területen folyó munkáról és bizonyos témakörben folyó kutatásról. 
Talán úgy tűnik, hogy itt egy „sekélyebb" igénnyel állunk szemben, ha azonban ezeket 
az igényeket kellően teljes és pontos adatokkal tudjuk kielégíteni, akkor már ezáltal is 
nagyonis lényeges következtetéseket tudunk lehetővé tenni. Másfelől: a könyvtári éiet 
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átalakulása nemcsak az egyik dokumentumfajtáról (vagy: információhordozóról, divatos 
szóval médiumról vagy médiáról) a másikra való áttérést jelenti, hanem a könyvtárak 
feladatának olyan bővülését is, hogy növekvő mórtékben a dokumentum mélyére hatol
nak, tényadatokat, úgynevezett faktograf ikus adatokat közölnek. 

Az a rendszer, amiről beszélek, olyan rendszer, amely faktograf ikus adatokkal, 
tényadatokkal, a hazai kutatási témák adataival dolgozik. Mindezeknek tükrében úgy 
gondolom, hogy a központi nyilvántartások, vagy ha úgy tetszik, a központi szolgáltatá
sok köre nem szűkíthető le a hagyományos vagy kevésbé hagyományos dokumentumok 
nyilvántartására és rendelkezésre bocsátására, hanem egyre növekvő mértékben egyre 
szélesebb körre terjed ki. 

Az Országos Kutatásnyilvántartás rendszere Magyarországon 1974-ben jött létre a 
Minisztertanácsnak a kutatási-fejlesztési témák országos nyilvántartásáról szóló 16/1974. 
sz. rendeletével, amit az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 3/1974. sz. (végrehajtási) 
utasításával realizáltak. Az Országos Kutatásnyilvántartás (OKNY) elődje kizárólag a mű
szaki kutatások területén a Műszaki Kutatások Országos Nyilvántartása volt. Ez a - ko
rábbi rendelkezések alapján létrehozott — rendszer beépült az említett jogszabályokkal 
létrehozott, az OKNY központi egységét képező Központi Kutatásnyilvántartásba 
(KKNY). 

Az OKNY tematikus információs rendszer. Erről nagyon gyakran elfeledkeznek és 
úgy vélik, hogy az OKNY valamiféle kutatási statisztika. Valójában, az országnak van 
kutatási statisztikai beszámolási rendszere is (amiről zárójelben hadd mondjam meg, 
hogy sajnos nem működik sokkal jobban, mint az OKNY, amelynek hibáiról oly sok szó 
lesz), de a két rendszer célja más. Az OKNY feladata nem az, hogy statisztikai adatokat 
szolgáltasson az országban folyó kutatásokról, hanem az, hogy tájékoztatást adjon arról, 
hogy az országban milyen témájú kutatások vannak folyamatban, illetve milyen kutatáso
kat fejeztek be, vagy — ami ugyanazt jelenti — arról, hogy adott témában hány és milyen 
kutatás van folyamatban, illetve fejeződött be. 

Világszerte nagymértékben terjednek el és fejlődnek az ehhez hasonló, kutató
munkákat (talán helyesebben: kutató-fejlesztő, ismert rövidítésével: K+F munkákat) 
regisztráló tematikus nyilvántartások, elsősorban a folyamatban lévő kutatómunkák 
nyilvántartásai. így például a könyvtári, vagy legalábbis szakkönyvtári körökben jól ismert 
amerikai National Technical Information Service (NTIS) mellett, amely kutatási jelenté
seket gyűjt, azokról tájékoztat és azok másolatait szolgáltatja, működik egy legalább 
ugyanilyen nagy tematikus kutatásnyilvántartás: a Smithsonian Science Information 
Exchange Inc. keretében. A mi rendszerünk — és a többi szocialista ország hasonló rend
szere — ettől az amerikai rendszertől abban tér el (és hadd tegyem hozzá: pozitívan abban 
tér el), hogy egyetlen tematikus rendszerben regisztrálja a megkezdett és befejezett K+F 
munkákat. Hogy ezek a rendszerek milyen mértékben terjednek el, arról képet nyújt az a 
„leltáruk" is, amelyet az említett amerikai intézmény szerkesztett és az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ adott ki az Unesco-val együttműködve, illetve 
megbízásából. [1] 

Ennyi történeti és „földrajzi" kitérő után, lássuk hát: mi a célja az Országos Kutatás
nyilvántartásnak és a hozzá hasonló rendszereknek. Talán önkényesen azt mondhatnám, 
hogy négyféle céljuk van. 
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Az egyik cél az, hogy a kutatásirányításnak, a tudománypolitikai irányításnak ada
tokat szolgáltasson a Magyarországon folyó kutatások irányáról, tematikai „sűrűsödésé
ről", tematikai koncentrációjáról. Erre minden országban szükség van függetlenül attól, 
hogy a kutatómunkákat milyen mértékben és milyen részletességgel tervezik. Ha van 
ilyen terv, ami nálunk — ha nem is olyan részletekbe menően, mint egyes más szocialista 
országban — távlati tudományos kutatási terv és középtávú tudományos kutatási terv 
formájában létezik, akkor erre a rendszerre azért van szükség, hogy az irányítás ennek a 
tervnek a teljesítését mérni tudja, meg tudjon győződni arról, hogy a kutatások (legalábbis 
tematikusán) abba az irányba haladnak-e, amit ezek a tervek meghatároznak. Ha nincs 
ilyen terv — és mondottam, nálunk ez a terv nem megy részletekbe — akkor a kutatásirá
nyítás, a tudománypolitikai irányítás ezen keresztül kap tájékoztatást arról, hogy az or
szág kutatóhelyei ténylegesen mit kutatnak. Ez a tájékoztatás nem „egyedi", tehát nem 
azt közli, hogy adott témában egyedileg milyen kutatások folynak, hanem azt, hogy a 
kutatások elsősorban milyen témakörök körül összpontosulnak, hogy ezek között a téma
körök között milyen tipikus összefüggések állnak fenn. Enéfkül ugyanis a kutatások finan
szírozásáról, a kutatások további tervezéséről, sőt a kutatások népgazdasági hasznosításá
ról nem lehetne dönteni. 

A rendszer második, fontos célja az, hogy a lehetőség mértékéig kiküszöbölje a 
párhuzamos kutató-fejlesztő munkát. Nyilvánvaló, hogy amennyiben egy rendszer lénye
gében teljességgel regisztrálja a Magyarországon folyó kutató-fejlesztő munkákat és 
amennyiben egy újabb kutató és fejlesztő munka megindításának, vagy legalábbis finan
szírozásának az a feltétele, hogy előzetesen meggyőződjenek arról, hogy vajon ez a kuta
tás, vagy ehhez nagyon szorosan kapcsolódó kutatás nem folyik-e más helyen, akkor ez
által sok feleslegesen kiadott pénzt ős — ami még ennél is lényegesebb — feleslegesen 
igénybe vett kutatói kapacitást takaríthatunk meg. 

A harmadik cél ugyanaz, mint mindennemű szakmai információs vagy szakkönyv
tári tevékenység egyik hagyományos célja, nevezetesen az, hogy a kutatómunkát végző
ket tájékoztassa azokról a kutatásokról és azok eredményeiről, amely eredményekre a 
saját kutatásaikat építhetik, vagy amely eredményeket a saját kutatásaikban felhasznál
hatják akár alapkutatások esetében, akár az ő kutatásuk közvetlen határterületét képező 
kutatások esetében. Az e cél érdekében szolgáltatott információk — akár tényleges kuta
tási eredmények, akár módszerbeli analógiák, akár egyszerűen gondolatébresztő voltuk 
következtében — a leginkább alkotó jellegű, „heurisztikus" információszolgáltatást jelen
tik az OKNY esetében. 

Végül, és nem utolsósorban (akárcsak pl. az időszaki kiadványok regisztrációjánál, 
vagy akár a Magyar Nemzeti Bibliográfiánál) közvetett cél itt is a nemzetközi együttmű
ködésbe való bekapcsolódás, nevezetesen az, hogy a magyar kutatásokról adatokat tudr 
junk szolgáltatni nemzetközi rendszerekbe és ezen a réven hozzájussunk a szocialista 
országokban vagy éppenséggel világméretekben folyó K+F munkák adataihoz. 

Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy a K+F munkák regisztrációja 
— bár már mondtam, itt nem kutatási jelentések nyilvántartásáról van szó — közvetve a 
kutatási jelentések nyilvántartását is jelenti, hiszen a kutatás általában kutatási jelen
téssel fejeződik be, és a nyilvántartó rendszer működése biztosítja — korántsem aka-
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dályok nélkül és korántsem problémamentesen — magukhoz a kutatási jelentésekhez való 
hozzáférést is, jelenleg belföldön és a szocialista országokban, később pedig esetleg más 
országokban is. 

Csak röviden szeretnék foglalkozni azzal, hogy kik, és mit, milyen adatokat jelen
tenek az OKNY keretében. 

A rendelkezések értelmében a bejelentést a kutatást vagy a fejlesztést végző kutató-
fejlesztő helynek kell megtennie, függetlenül attól, hogy a kutatást saját kezdeményezésre 
végzi-e, vagy pedig megrendelték tőle. Ez logikus, ugyanis felesleges párhuzamosságok és 
„fehér foltok" nélkül csak egy helyen lehet „megfogni" ezeket az adatokat, és a legbiz
tosabb hely ebből a szempontból — legalábbis úgy tűnik, hogy a legbiztosabb - az a ku
tató-fejlesztő hely, ahol magát a kutatást végzik. 

A jelenlegi rendszer kétlépcsős: a kutatóhely ugyanazt az adatot két helyre jelenti, 
éspedig egyszer az OMKDK-ban működő KKNY-hez, egyszer pedig az illető kutatóhely 
felügyeletét ellátó főhatóság keretében létrehozott „minisztériumi" kutatásnyilvántartás
hoz, „tárcanyilvántartás"-hoz. A rendszer fejlesztéséről még beszélni fogok, de azt hadd 
mondjam el már most, hogy a rendszerről szerzett sok tapasztalatunk közül az egyik leg
biztosabb tapasztalat az, hogy ez a párhuzamosság tökéletesen felesleges, feleslegesen 
köt le időt, feleslegesen köt le pénzt. Ugyanannak az adatnak két helyre való jelentése és 
két helyen való feldolgozása olyan luxus, amelyet a jövőben nem engedhetünk meg ma
gunknak, ehelyett inkább jobb adatokkal kellene dolgoznunk s azt minden felhasználási 
cél számára rendelkezésre bocsátanunk. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy mit, milyen adatokat jelentenek: a nyilvántartás tema
tikus jellegéből következik, hogy a jelentendő adatok túlnyomó többsége magára a kuta
tómunka témájára vonatkozik. Ilyen adat természetesen a kutatásnak a témája (a téma 
„címe"), továbbá a megkezdett vagy befejezett kutatómunkáról készült rövid tartalmi 
ismertető (referátum); a különböző osztályozási adatok, mégpedig egy sekély, ún. tudo
mányági osztályozás adatai, ETO szerinti osztályozási jelzetek, szabad tárgyszavak (a jö
vőben — reméljük és tervezzük is — valamilyen erősebben formalizált, szabványosított 
információkereső nyelvből kiválasztott deszkriptorok). 

Az említett adatok természetesen döntő jelentőségűek egy tematikus információs 
rendszer működésének színvonala tekintetében. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségű a 
K+F munka témájának megjelölése (címe) és tartalmi ismertetése (referátuma), hiszen 
amennyiben ezek helyesen tükrözik a K+F munka témáját, akkor a különböző osztályo
zási jelzetek és tárgyszavak a kutatásnyilvántartásban helyesbíthetők, vagy — ha a kutató
hely nem adta meg őket (és erre nem is minden esetben kötelezett — pótolhatók. 

Emellett még számos adatot jelentenek és — hadd mondjak itt megint egy előreve
tített fejlesztési intézkedést — túl sokat is, túl sok olyasmit, ami a statisztika számára len
ne lényeges, a tematikus nyilvántartás szempontjából sokkal kevésbé. Ez természetesen 
nem minden — a tematikus adatokon kívüli - bejelentett adatra vonatkozik. Az például, 
hogy a kutatóhely adatait jelentik nyilván szükséges, sőt - amíg a nyilvántartás számító
gépes gépesítésére nem kerül sor — az is szükséges, hogy ezeket az adatokat esetenként 
jelentsék. Hasonlóképpen szükséges az, hogy jelentsék a K+F munka bizonyos kapcsoló
dásait a kutatási tervekkel, országos kutatási főirányokkal, célprogramokkal; és hogy 
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jelentik azt, hogy az adott K+F munka nemzetközi együttműködésben folyik-e vagy nem. 
Mindez a tematikus nyilvántartásban szükséges és természetes. Emellett azonban egyéb 
olyan adminisztratív adatokat is jelentenek, amelyek jelentése— legalábbis a jelen formá
ban — mai megítélésűnk szerint felesleges. Ha valakit érdekelnek a részletek — hiszen 
holnap még a központi témákat több keretben is megvitatjuk - még szívesen beszélek 
ezekről a „felesleges" adatokról, az itt rendelkezésre álló idő azonban ezt nem teszi 
lehetővé. 

Sokkal lényegesebb ennél az OKNY adatain felépülő szolgáltatások és az ehhez 
szükséges feldolgozás kérdése. 

Az adatok feldolgozása ma teljességgel manuális, pontosabban bizonyos szervezés
technikai eszközök (kézi lyukkártyák) igénybevételétől eltekintve manuális. Ez a nyilván
tartás egyik nagy baja. Mondanom sem kell, hogy nem azért, mert a gépesítés divat, vagy 
mert a gépesítés valamiféle öncél, ami mindig jó. A rendszer manuális volta főképp azért 
baj, mert a rendszer egyik leglényegesebb szolgáltatását, a tematikus fő irányok kimu
tatását, a kutatási témák egymáshoz való kapcsolódásának kimutatását, különböző témák 
tipikus kapcsolatainak a feltárását a manuális feldolgozás egyszerűen nem teszi lehetővé. 
Ez nem végezhető el másképp, mint a kutatások nagyon nagy számú adatra való felépített 
tartalmi elemzésével, elsősorban a kutatási témákat jellemző deszkriptorok gyakoriságá
nak, közös előfordulásuk gyakoriságának és hasonló tényezőknek az elemzésével, ami 
azonban manuálisan lehetetlen. 

A manuális feldolgozás egyéb szempontból is „baj", mivel a jelenlegi minőségben 
beérkező adatok manuális feldolgozása nehezen és erőlködve elvégzett munkát jelent, 
ami nehezíti a bejelentőkhöz való visszacsatolást, a bejelentett adatok javításának, ponto
sításának a folyamatát és így tovább. 

Ettől függetlenül vagy ennek ellenére a rendszer ma is szolgáltatásokra képes. A 
KKNY gyakorlatilag két fő szolgáltatásfajtát tart fenn. Az egyik ilyen szolgáltatás a 
retrospektív (visszamenőleges) információkeresés, tehát annak a kimutatása, hogy valamely 
témában Magyarországon milyen kutatás folyik vagy folyt, folyik jelenleg is, vagy milyent 
fejeztek be. A másik szolgáltatás a folyamatos, szelektív információterjesztés (témafigye
lés), tehát annak közlése rendszeresen, hosszabb időn keresztül — amíg valaki erre igényt 
tart - hogy valamely témában milyen kutatómunkák indultak meg, illetve milyen kutató
munkákat fejeztek be. 

Emellett többször felmerült, hogy ennek a rendszernek — hasonlóan a bibliográfiai 
rendszerekhez — kiadvány formában is közölnie kellene a megkezdett, illetve befejezett 
K+F munkák adatait, ez azonban az eddigiek folyamán számos ok miatt nem, illetve csak 
néhány tárca kutatásnyilvántartásában valósult meg. Hogy miért, azt a kővetkezőkben 
szeretném bemutatni, amikor a rendszer problémáiról beszélek. 

Melyek tehát a rendszer problémái? Mindenekelőtt jelentős mennyiségi, teljességi 
problémái vannak: becslésünk szerint a Magyarországon folyó, illetve befejezett K+F mun
kák mintegy egynegyedének adatai érkeznek be a rendszerbe. Ennél jobb az arány a 
kandidátusi és doktori (tudományok doktora) címért beadott és megvédett disszertációk
nál, amelyekre a rendszer szintén kiterjed. Ezek a becslések többé-kevésbé megalapozot
tak, hiszen a kutatási statisztikai jelentéssel való összehasonlításon alapulnak. Valójában 

41 



számszerűen nem ellenőrizhető, hogy mennyi bejelentendő K+F témát nem jelentenek be, 
pontosabban, hogy amit nem jelentettek be, azt joggal nem jelentették-e be. A rendszer 
előírásai szerint ugyanis a K+F munkákat csak egy bizonyos értékhatáron felül, illetve 
(társadalomtudományi és egyes orvosi kutatások esetén) csak bizonyos ráfordított mun
kaidőn felül kell bejelenteni. Ez azután a legkülönbözőtt Játéklehetőségeket" adja a 
bejelentőknek. 

Az OKNY bejelentői (és egyben potenciális használói) általában nem könyvtárosoki 
E tekintetben azonban nem jobbak a könyvtárosoknál, önök hallhatták, hogy a központi 
katalógussal szemben kívánságokat támasztani könnyű, jól bejelenteni — a jelek szerint -
nehéz. Ugyanez áll a kutatásnyilvántartásra is: az Országos Kutatásnyilvántartással szem
ben igényeket támasztani — jóllehet az igények mértékében is vannak hiányosságok — 
viszonylag könnyű, jó nyilvántartást hiányos adatok alapján csinálni azonban nehéz. 

Ennyi kitérő után azonban térjünk vissza a nyilvántartás problémáihoz, a bejelen
tések hiányosságaihoz, az adatbázis mennyiségi problémáihoz. Azt mondtam, hogy az 
értékhatár rendszere számos játéklehetőséget" ad. Lássuk hát, hogyan élnek a bejelentők 
ezzel a játéklehetőséggel. Hogy ezt megértsük, tudnunk kell azt is, hogy ebben az ország
ban még senki sem definiálta, hogy mi egy kutatási téma. önök nyilván könnyen megér
tik, hogy egy kutatási téma bármikor „széthasogatható" húsz résztémára, illetve húsz 
kutatási téma összevonható egy nagy témába. No most gondolják meg ezt a két dolgot: 
egyfelől a kutatási téma definiálatlansága és — az esetek jelentős részében — tervezetlen-
sége, másfelől az értékhatár, vagy a munkaidő-ráfordítási határ. Ha valaki nem akar be
jelenteni, mi sem egyszerűbb: addig csűri-csavarja, hasogatja, hegyezi a kutatási témát, 
míg ráfordítása nem csökken az értékhatár alá, és mindjárt nem is kell bejelentenie. 

A továbbfejlesztésnek ezért egyik igen lényeges lépése a kutatási téma pontos 
definíciója és - esetleg - az értékhatár eltörlése. Az értékhatár eltörlése ugyan rengeteg 
munkát, mégpedig többletmunkát jelentene, ezeket a bizonytalanságokat azonban eltö
rölné. A jelenlegi értékhatár 100.000 Ft, ami - főként a természettudományi és műszaki 
K+F munkák esetében - ahhoz alacsony, hogy valóban csak a nagy jelentőségű témákat 
jelentsék, ahhoz viszont elég magas, hogy olyan játékokat lehetővé tegyen, amelyekről 
az előbb említést tettem. 

A mennyiségi problémákhoz, tehát az adatbázis teljességének problémáihoz termé
szetesen a jelentési fegyelem tekintetében fennálló „szimplább" problémák is hozzájárul
nak, vagyis azok az esetek, amikor a K+F munkát végző intézmény nem „erőlködik" azon, 
hogy „szabályszerűen" (vagyis az értékhatár miatt) ne jelentsen, hanem egyszerűen nem 
jelent. 

A problémák másik része minőségi probléma. A bejelentőlapokat általában nem ku
tatók készítik, hanem kutatási segéderők. A címet még csak-csak általában a kutató adja 
meg, de már a referátumokat nem egy esetben segéderő készíti. El lehet képzelni, hogy ez 
mit jelent a referátumok minősége, a referátumok ős a címek összhangja és a többi tekin
tetében. Ebben (tehát a rossz minőségben, de a fent említett mennyiségi bajokban is) 
kétségtelenül hibás mind az OKNY kétlépcsős rendszere, mind pedig a központi illetve 
ágazati kutatásnyilvántartó szerveknek a munkája is. Mindaddig ugyanis, amíg a bejelen
téseket nem vetik alá szakértő ellenőrzésnek, mindaddig, amíg a folyamatban lévő és a 

42 



befejezett kutató- és fejlesztő munkákat legjobban ismerő felügyeleti hatóság nem tartja 
feladatának azt, hogy a jelentési kötelezettség teljesítéséről és a bejelentések minőségéről 
gondoskodjék, addig ez az adatbázis szükségképpen bizonytalan teljességű ős tartalmú 
marad. 

Fejlesztési terveinkben ezért egyik leglényegesebb elem az, hogy a jövőben a pár
huzamos „ágazati" (tárca-) nyilvántartások felszámolásával növeljük — bármilyen furcsán 
hangzik is — az ágazati kutatásnyilvántartó szerveknek a szerepét. Ezazt jelenti, hogy az 
ágazati kutatásnyilvántartó szerveknek a feladata (a tervek szerint) a jövőben nem az lesz, 
hogy párhuzamos nyilvántartásokat építsenek ki, hanem az, hogy — mivel ők ismerik a 
területükön folyó kutató-fejlesztő munkákat — gondoskodjanak arról, hogy a jelentések 
beérkezzenek, és — mivel náluk van jelen a megfelelő „ágazati" szakértelem — gondoskod
janak ezeknek a kutatási bejelentéseknek a tartalmi ellenőrzéséről. Maga a további feldol
gozás az OMKDK-ban működő Központi Kutatásnyilvántartás feladata lenne, amelynek 
kötelező feladata lesz az is, hogy kielégítse bármely ágazat, bármely tárca igényét ezek 
iránt az adatok iránt, tehát ne csak a végfelhasználót, hanem a tárcaszintű kutatásirányí
tást is kiszolgálja. Az ágazat ős a tárca azután kiegészítő adatokat - szükség szerint - be
gyűjt het. Mindezeket az adatokat a tárca saját információs rendszerében tetszés szerint 
használhatja, de a tárca nyilvántartó szervének fő feladatává az válik, hogy az országos 
rendszerbe beáramló input valóban megfelelő input legyen. 

A kutatásnyilvántartás fő problémái a fent említett mennyiségi és minőségi prob
lémák. A többi, ettől nem független problémáról csak röviden szólok. Már említettem a 
bejelentőlap problémáit. A fejlesztés során egyes - jelenleg előírt - adatokat törölni kell, 
egyes újabb, szükséges adatokkal pedig bővíteni kell az adatszolgáltatási rendszert. 
Néhány adat értelmezését világosabbá kell tenni. 

Hasonlóképpen már előbb említettem a manuális feldolgozási rendszer és az ebből 
adódó szolgáltatási korlátok problémáit. Felszámolásukra a KKNY számítógépes gépesí
tését tervezzük. 

További problémaként említem meg a kutatási jelentések gyűjtését. A kutatási je
lentéseket jelenleg még a befejezett kutatások esetében sem kell a nyilvántartásnak be
küldeni. Mit jelent ez? Olyan — egyesek által „féllábúnak" tartott — nyilvántartást, 
amely tud ugyan információt adni arról, hogy milyen kutatást fejeztek be az országban, 
de nem rendelkezik a kutatási jelentéssel. Ez önmagában nem nagy baj, ha a rendszer 
által szolgáltatott adatok nyomán a kutatási jelentőst az érdeklődő és illetékes felhasználó 
(kutatóhely vagy más) be tudja szerezni a K+F munkát vőgző kutatóhelytől. A kutatási 
jelentések hiánya azonban azért is előnytelen, mert azok, akik feldolgozzák vagy akár 
ellenőrzik a bejelentések adatait, így rá vannak utalva arra a jó vagy rossz címre, jó vagy 
rossz referátumra, amely a bejelentésen található és amit nincs mivel összevetni. 
Telefonon lehet visszakérdezni, vagy el lehet menni a kutatóhely illetékeseihez, vagy le
velet lehet írni szükségszerűen jelentős munkaidő-ráfordítással és viszony tog csekély 
eredménnyel. 

Ha a kutatási jelentések beküldése a befejezett kutatómunkáknál kötelező lenne, 
két legyet ütnénk egycsapásra: egyfelől lehetővé válna a bejelentősi adatok minőségének 
ellenőrzése, tehát a rossz címek és referátumok tényleges tartalom szerinti javítása, más
felől könnyebbé válna a jelentések szolgáltatása. 
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A jelentések ilyen szolgáltatását és egyben az OKNY egész működését természetesen 
nagyon nagy mértékben bonyolítják a titokvédelmi problémák. A kutatási jelentés sajátos 
dokumentum a mi könyvtári világunkban minden egyébhez képest. A kutatási jelentés 
olyan egyedi dokumentum, amely egy meghatározott helyen jön létre, egy kutatóhely 
(nem egy esetben egy fejlesztő hely, egy iparvállalat stb.) munkájának eredményeként és 
ezt az eredményt tükrözve. A kutatás témája adott esetben lehet államtitok. Ez nem okoz 
nagy problémát, mert az ilyen kutatások száma viszonylag csekély és éppen ezért a rend
szer használhatóságát önmagában nem befolyásolják; bejelentésük jórészt meg is történik 
és a titokvédelmi szabályok szerint kezelik e bejelentéseket mind a KKNY-nél, mind a 
tárcáknál. Nagyobb probléma az úgynevezett „szolgálati használatra" minősített kutatá
soknál van, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy e kutatások eredménye üzleti titok. 
Ilyen esetben nem egyszer előfordul magában a kutatás bejelentésében is tudatos torzítás 
(ha egyáltalán bejelentik a kutatást és — féltve az üzleti titkot — nem folyamodnak a fen
tiekben említett Játéklehetőségekhez"), nagyon sok esetben pedig magát a kutatási je
lentést nem adják ki. 

Mi vajon a megoldás? Nyilván nem lehet, nem kell és nem is szabad egész gazdaság
irányítási rendszerünkkel szemben álló megoldást találni. Nem lehet és nem szabad rá
kényszeríteni senkit sem arra, hogy olyasmit adjon oda ingyen, amit általában, gazdálko
dási elveinknek megfelelően jogosult csak pénzért odaadni. A megoldás azonban nem is 
az, hogy a rendszer rossz legyen, hogy a rendszerből „eltagadják" az adatokat. A helyes 
megoldás az, hogy a rendszer olyan titokvédelmi előírások szerint működjék ős a kuta
tómunkák olyan minősítést kapjanak, amelyek alapján meghatározható az a mérték, 
ameddig és amilyen információkat a különböző felhasználóknak adni lehet. Nyilvánvaló
an más ez a mérték a tudománypolitikai irányítás — mint felhasználó — esetében és más 
egy úgymond — bár nálunk ennek a fogalomnak a tőkés körülmények közötti tartalmá
tól eltérő tartalma van, illetve kell, hogy legyen - konkurrens kutatóhely (vagy éppenség
gel vállalat) esetében. Nem megakadályozni kell, hogy a kutatási jelentéseket a bejelen
tések alapján a felhasználó megkapja, hanem azt kell lehetővé tenni, hogy azokat a ku
tatási jelentéseket és olyan feltételek mellett kaphassa meg, amilyen fettételeket a kutatást 
végző kutatóhely a rendelkezések értelmében támasztani jogosult, és támaszt. 

Végül néhány szót a rendszer fejlesztési terveiről; valóban néhány szót, hiszen a 
fejlesztési intézkedések többségét — így a szervezeti átalakítást, a bejelentőlapok módosí
tását, a fogalommeghatározások tökéletesítését, a minőség fokozott ellenőrzését, a kuta
tási jelentések esetleges gyűjtését, a titokvédelmi előírások differenciálását stb. - már 
a rendszer problémái kapcsán említettem. Néhány további fejlesztési intézkedés: 

a) A rendszert (legalábbis a KKNY-t) előreláthatólag 1982-ig gépesíteni fogjuk. 
Nem maga a számítógépes gépesítés okozza elsősorban a jelentős problémákat, hanem fő
ként az intellektuális előfeltételek biztosítása, mindenekelőtt a megfelelő információkere
ső nyelv, a megfelelő tezaurusz, illetve a tezauruszok rendszerének a kidolgozása. 

b) A rendszernek a gépesített működésre alapozva új típusú és sokkal szélesebb 
szolgáltatási struktúrát kell biztosítania. A felsőszintű kutatásirányftás által kívánt módon 
-kell szolgáltatnia a K+F munkák adatait és a már említett tematikus elemzéseket. Emellett 
a bevált, csak nem kellően igénybe vett retrospektív információkeresést és szelektív 
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információterjesztést is gépesítve, szélesebb körben, nagyobb bázis alapján kell végezni. 
Végül — valószínűleg — sor kerül a K+F munkák adatainak tematikus sorozatokban és ese
ti kiadványokban történő ismertetésére is, ha ez — a titokvédelmi előírások biztosítása 
mellett — járható útnak bizonyul. 

c) A szolgáltatásokat és a gépesítést egyaránt illeti, mégis külön említem meg, hogy 
a kiemelkedő felhasználók (felsőszintű kutatásirányítás, tárcák stb.) információellátásának 
tökéletesítésére — a tervek szerint 1985-ig — kiépül a rendszer on-line információszolgál
tatásra alkalmas hálózata. 

d) Javasolni fogjuk, hogy a szolgáltatások egy része kötelező legyen, nevezetesen 
az új kutatási témák finanszírozása csak a rendszer adatbázisában végzett visszamenőleges 
információkeresés eredményeinek beszerzése és átvizsgálása után legyen megindítható. 

e) A rendszert össze kell kapcsolni számos egyéb rendszerrel, így a kutatási jelen
tések gyűjteményeit regisztráló, létrehozó rendszerekkel, a nemzetközi tudományos és 
műszaki együttműködések kifejlesztés alatt álló nyilvántartásával, és össze kell kapcsolni 
néhány olyan, speciális kutatásnyilvántartási rendszerrel, amely egy-egy szűkebb szakte
rület kutatásait regisztrálja. Ezzel kapcsolatban előzetesen annyit említek csak meg, hogy 
nagyon gyakori és felesleges a tematikus kutatásnyilvántartások és az Országos Kutatás-
nyilvántartás közötti átfedés, pontosabban a gyenge együttműködés. Minden további 
nélkül megvalósítható lenne az, hogy a rendszerek egymást segítsék, akár az ellenőrzésben, 
akár a gyűjtött adatok kölcsönös szolgáltatásában. 

f) Tovább kell fejleszteni a rendszer részvételét a nemzetközi együttműködésben 
(mindenekelőtt a NTMIR keretében), és a nemzetközi rendszer(ek)től kapott adatok 
szolgáltatását — szükség és lehetőség szerint — össze kell kapcsolni a hazai szolgáltatások
kal. 

Befejezésül: gyakran merül fel az ilyen országos regisztrációkkal kapcsolatban az az 
észrevétel (érdekes módon csak a kutatásnyilvántartással és a fordításnyilvámártással 
kapcsolatban; a központi katalógusokkal kapcsolatban ilyen észrevételt még sohasem 
hallottam), hogy nem lenne szabad olyan rendszert fenntartani, amely egységes rend
szerként elvben az emberi tudás egész egyetemére kiterjed, a társadalomtudományokra, 
természettudományokra, műszaki tudományokra és bármely más ismeretágra egyaránt. 

A válasz az ilyen észrevételekre igen egyszerű: minél inkább diszciplínákra hasoga
tunk egy információs rendszert, annál nagyobb a párhuzamosan működő rendszerek 
gyűjtő és feldolgozó munkájában az átfedődés és annál nagyobb az információk szóró
dásából adódó információveszteség. Ez indokolja az „ágazatközi", „dokumentumfajtára 
orientált" rendszereknek (köztük a KKNY-nek) a szükségességét és létjogosultságát. 
Mindez korántsem jelenti a szakterületi rendszerek szerepének lebecsülését. A rendszerek
nek — mint már említettem — nagyon fontos, jelentős szerepe van a feldolgozás szakmai 
részének megvalósításában, a szakmai tartalom ellenőrzésében, helyességének biztosításá
ban, sőt — kívánatosan — az együttműködésben ellátandó szolgáltatásokban is. 

Ezeknek az elvi alapokon épül majd fel a jövő gépesített, gyors működésű, teljesebb 
adatbázisú és — reméljük — széles körben igényelt, differenciált szolgáltatásokat nyújtó 
kutatásnyilvántartása. 

[ l ] UNISIST: Information service« on raaaarch In progress: A worldwida invantory (ad. by the Smithso
nian Science Information Exchange in coop, with Unesco. — Bp.: OMKDK, 1978. — X I X , 432 , 8 p. 
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A KÖNYVTÁRI KATASZTER 

Mohor Jenő, az OSzK főmunkatársa 

Az eddigi előadásokban hallott tervek mind fejlesztési elképzelések voltak; meglévő, 
adott, valamilyen színvonalon működő szolgáltatások, nyilvántartások további lehetősé
geiről volt szó - nekem pedig egy teljesen új, ezután létrehozandó nyilvántartásról kell 
beszélnem. Hogy teljesen új, az persze nem jelenti azt, hogy teljesen gyökértelen, előz
ményt elén vállalkozásról lenne szó. Hiszen már 1900 és 1932 között megjelent a 
„Magyar Minerva" hat kötete, amely — többek között — a hazai könyvtárakról adott ké
pet, áttekintést, nyilvántartásba véve (és az adatokat publikálva) az akkori magyar kultu
rális élet szinte teljes intézményrendszerét: a könyvtárak mellett a múzeumok, levéltárak, 
tudományos intézetek és társulatok, tanintézetek lényeges adatait adva közre. 

A következő, tiszteletet érdemlő előd vagy előzmény — jó harminc évvel később — 
az 1965-ben megjelent „Könyvtári minerva", amely bevezetőjében szerényen így értékeli 
magát: „kísérlet az egységes magyar könyvtárügy teljes áttekintésére". Engedjenek meg 
még egy idézetet a „Könyvtári minerva" bevezetőjéből: „Könyvtári minimum hiányában 
nem vállalkozott a szerkesztőség arra, hogy egységes és mechanikus állomány határral 
kizárjon könyvtárakat. Minden könyvtár feldolgozásra került, amelyet az adatgyűjtő 
munkatársi gárda annak minősített." Nos, ha nem is mechanikus módon és nem is egy
séges elvek alapján, de mégis: bizonyos intézmények könyvtárrá minősültek ős bekerültek 
a minervába. 

Mindenképpen a könyvtárak központi nyilvántartásának előzményei közé kell 
sorolni Bereczky Lászlónak a Könyvtáros 1967. évfolyamában megjelent cikkét, amely
ben „új könyvtári nyilvántartási rendszert" kívánva és sürgetve a minerva bevezetőjéből 
most idézett kérdéssel is foglalkozik: mit tekintsünk könyvtárnak? 

A kérdés azóta is él: a könyvtár meghatározása, vagy lényegi ismérveinek felsorolása, 
a „könyvtári minimum" szintjének megjelölése azóta sem történt meg, és ez a hiány ter
mészetesen most, a könyvtárak központi nyilvántartásának tervezésekor is gondot okoz. 

Nyilvánvaló, hogy a „kataszter" nem vállalkozhat arra, hogy e kérdések bármelyikét 
is kellő megalapozottsággal, a tudományosság igényével megválaszolja; tartalmának hatá
rait viszont mindenképpen meg kell vonnia mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt. 
Nem csak a minimum-szint kérdéséről van itt szó, bár ez sem mellékes, hiszen egy orszá
gos, központi nyilvántartást az egy szekrénnyi könyvtárak nyilvántartásával nem szabad 
megterhelni. Az azonban már eldöntendő, hogy hány száz kötet, hány szekrény az, amit 
már érdemes nyilvántartani. De épp így meg kell húzni a határt minőségi szempontok alap
ján is. Engedjenek meg egy példát: az Iparművészeti Főiskolán két könyvgyűjtemény van, 
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a főiskola könyvtára és a tipografikai tanszékhez tartozó könyvművészeti gyűjtemény. 
Az első — természetesen — könyvtár, sőt, jelentős könyvtár, amelyet egy mégoly szűkre 
szabott nyilvántartásból sem lehet kihagyni. De ki és milyen alapon döntse el, hogy az 
említett könyvművészeti gyűjtemény könyvtár-e? 

A „Könyvtári minerva" felvett minden olyan könyvtárat „amelyet az adatgyűjtő 
munkatársi gárda annak minősített". Bereczky László említett cikkéből is idézem a java
solt módszert: „gondos, egyedi vizsgálatok alapján kell könyvtárrá minősíteni az erre a 
rangra méltó intézményeket" - és e vizsgálatokhoz egyetlen merev feltételt javasol: a 
hivatásos könyvtáros működését tartja elengedhetetlennek a könyvtárrá minősítéshez. 
Summázva most már a hazai előzményeket: könyvtár az, amit annak minősítünk. 

Tisztelt hallgatóim, elnézésüket kell kérnem, hogy az előzményekről szólva máris 
egy részletkérdésbe ina fontos kérdés is) merültünk, mielőtt még magáról a könyvtári 
kataszterről, pontosabban és helyesebben szólva a könyvtárak központi nyilvántartásáról 
szóltam volna. 

A tárgyra térve: az Elnöki Tanács 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelete (közis
merten: a könyvtári tvr) 4. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy „a könyvtárakról köz
ponti nyilvántartást kell vezetni", és a tvr végrehajtásáról intézkedő 17/1976-os minisz
tertanácsi rendelet ezt a feladatot az Országos Széchényi Könyvtárra bízza. 

A központi nyilvántartás célját a jogszabályok nem határozzák meg, azonban talán 
mégsem lesz nehéz ezeket megfogalmazni. Hadd utaljak itt még egyszer a „Könyvtári 
minerva" bevezetőjére, amely szerint a minerva „kísérlet az egységes magyar könyvtárügy 
teljes áttekintésére". Ezt a kísérletet kell a központi nyilvántartásnak megismételnie, sőt, 
kísérlet helyett valóban áttekintést, korképet adni, és ez nem lesz könnyű. 

Egymás között vagyunk, így talán bevallhatjuk, hogy sok mindent nem tudunk 
egymásról, önmagunkról. Vajon meg tudja-e valaki pontosan mondani, hogy hány könyv
tár van Magyarországon? Már csak azért sem, mert ugyan mi számít könyvtárnak, mi 
nem? Nem akarok visszakanyarodni az egyszer már — talán túl részletesen is — említett 
kérdéshez, de tény, hogy úgynevezett „könyvtári minimum" még mindig nincs, és a tvr 
sem definiálja, hogy mi a könyvtár. A központi nyilvántartásnak kell tehát ezt a megha
tározást felsorolással helyettesítenie: könyvtár az, ami a központi nyilvántartásban sze
repel. 

De tovább is léphetünk a célok megfogalmazásával: a központi nyilvántartás fel
állításának célja a teljes magyar könyvtári rendszer feltérképezése. 

A német könyvtári statisztika megreformálásakor első feladat és teendő volt a meg
bízható és teljes könyvtári címlista felállítása, elkészítése. Talán könyvtárstatisztikai rend
szerünktől, annak esetleges módosulásaitól függetlenül is, mindenképpen itt az ideje, hogy 
Magyarországon is teljes címlista álljon rendelkezésre a könyvtárakról. És ha már címlista 
készül, ha bejelentésre kérünk fel minden könyvtárat, illetve, ha jogszabály kötelez majd 
minden könyvtárat, fenntartót, könyvtárhálózatot a bejelentések megtételére, mi sem 
természetesebb, hogy nemi csak címadatokat gyűjtünk, hanem igyekszünk minél többet 
megtudni az ország könyvtárainak helyzetéről. 

Természetesen ezt a helyzetképet elsősorban a statisztika adja, és kell, hogy adja. 
A statisztika azonban - magától értetődően — csak az adatok egy részét tudja és kívánja 
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felmérni. Természeténél fogva a változó, dinamikus jellemzőkről — amelyek éppen a vál
tozásukkal jellemeznek — ad információt. 

A központi nyilvántartás, a „kataszter" adatai ezzel szemben az állandóbb, a - leg
alább is elméletben — kevésbé mozgó jellemzőket kell, hogy tartalmazzák. Nem mondhat 
le persze a statisztikai jelentésekben szereplő adatokról sem, hiszen ezek nélkül csonka 
lenne, azonban ezeket csak tág határok között, az egyes könyvtárak nagyságrendjének 
jellemzéséül kívánja regisztrálni. Meghatározandó nagyságrendekben, tói-ig határok kö
zött tartaná tehát nyilván az állomány-adatokat, az évi átlagos gyarapodást, a forgalom 
adatait. Igen pontosan kell azonban nyilvántartani a könyvtár hálózati helyét, szerepét 
a könyvtári ellátásban és az ország könyvtári rendszerében (azaz különféle szervezett kap
csolatait); működésének objektív feltételeit (épület- és helyiségviszonyait, olvasói- és rak
tár-férőhelyét, reprográfiai és telekommunikációs lehetőségeit); az állomány feltárásának 
módját, a könyvtár szolgáltatásait és így tovább. 

Mondanom sem kell, hogy ezek az adatok is változnak: megoldandó feladata tehát a 
nyilvántartásnak az adatok felújítása, a kataszter állandó „karbantartása", napra késszé 
tétele. Ez a napra készség persze nem jelenthet ténylegesen napra, legfeljebb — a könyv
tárak egy szűkebb részére vonatkozóan — évre kész adatokat. A teljes nyilvántartást talán 
ötévenként lehet majd felújítani. 

Az összegyűjtött adatok — feltéve, hogy valóban sikerül a teljes könyvtári rendszer 
összes lényeges adatát begyűjteni és nyilvántartani — önmagukban semmit sem érnek, ha 
összegyűjtve pihennek. Olyan adatbázis jön — terveink szerint — létre, amelyből szolgál
tatások nőhetnek ki, amelyből szolgáltatásokat kell nyújtani; az adatokat tehát visszake
reshetővé kell tenni. Szükség lehet területi, szakterületi, hálózati szempontú visszakeresési 
lehetőségre, de épp így választ kell adna majd a nyilvántartásnak, ha nagyságrend, könyv
tártípusok, vagy éppen reprográfiai lehetőségek szerint kíván valaki adatokat a magyar 
könyvtárügyről. 

A könyvtárak központi nyilvántartása tehát információs bázist kell, hogy nyújtson 
az országos könyvtárpolitikai irányítás számára. De segíti majd a többi központi szolgál
tatásokat is, amelyek a nyilvántartásból állapíthatják meg potenciális közreműködőik, 
illetve felhasználóik körét; adatokat kell, hogy szolgáltasson a szakfelügyelet, az Országos 
Könyvtárügyi Tanács és más országos szervek, intézmények számára; áttekintést kell ad
nia a hálózati, szakterületi és területi könyvtári együttműködési rendszerek intézményei
ről és a teljes magyar könyvtári rendszerről. 

Végül, de nem utolsósorban alapját képezheti majd egy új Könyvtári minervának, 
vagy különböző szempontok szerinti szakosított minervának, esetleg kurrens címjegy
zékek kiadására is sor kerülhet. 

Számos kérdés maradt még említetlenül. Nem szólhattam a közművelődési és a 
szakkönyvtárak olyan eltérő jellemzőiről, amelyek más-más adatok nyilvántartását kíván
ják meg a kataszterben; a könyvtári kataszter összefüggéséről a közművelődési intéz
mények esetleg tervbe vett nyilvántartásával, vagy a kutatási fejlesztési és irányítási in
formációs rendszer számára nyújtható szolgáltatásokról (illetve a könyvtárak központi 
nyilvántartása és a tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról összefüggéseiről). Nem eshetett 
szó arról, hogy nagyobb „fajsúlyú" könyvtárakról részletesebben kell adatokat nyiivántar-
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tani, míg a kisebbekről csak valamilyen adatminimumot; valamint a nyilvántartás techni
kai megoldásairól sem és így tovább, de remélem, ennyivel is sikerült felkeltenem a tisztelt 
kollégák érdeklődését, és - ha burkoltan is — utalni tudtam arra, hogy a könyvtárak köz
ponti nyilvántartásának minél teljesebb felállításában és működésében minden könyvtáros 
érdekelt. Kérem, hogy ez az érdekeltség majd jusson akkor is eszükbe, amikor sor kerül 
az adatszolgáltatásra. 
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A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÚJ RENDSZERE, 
A NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERE JELENTŐSÉGE 

Fejes József né, az OSZK osztályvezetője 

A nemzeti irodalmak egyetemes bibliográfiai számbavételének programja mellett 
a könyvtárügy másik világméretű feladata a kiadványokhoz való hozzáférhetőség, az 
Universal Availability of Publications, az UAP program megvalósítása, amely nem keve
sebbet kíván elérni, mint hogy bármely kiadvány, bárki részére hozzáférhető legyen. 
Az UAP program tehát az UBC szükséges kiegészítője. Feltárni a világ összes kiadványát 
önmagában nem elegendő feladat, elérhetővé kell tenni ezeket a kiadványokat mindenki 
számára, aki azokat megszerezni óhajtja a világ bármely pontján. 

Az UAP eszme szükségességének elismerése 1974-ben következett be, amikor az 
IF LA Könyvtárközi Kölcsönzési és Központi Katalógusok Bizottsága a kiadványokhoz 
való hozzáférés javítására, a kölcsönzési szolgálat gyorsítására tett javaslatot. A British 
Library Könyvtárközi Kölcsönzési részlegében 1975-ben megalakult IF LA Nemzetközi 
Kölcsönzési Hivatal is azzal a célkitűzéssel kezdte meg kűködését, hogy hozzáférhetővé 
kell tenni minden kiadványt mindenki számára. 

Az UAP széles körű program, amely foglalkozik a kötelespéldány üggyel, az állo
mánygyarapítás más módjaival, a könyvtárak együttműködésével például a központi 
katalógusok útján, a könyvtárközi kölcsönzéssel, a másolószolgálattal, a kiadványcserével, 
továbbá a nemzeti könyvtárak, a nemzeti központok szerepével. Hatékony és megbíz
ható nemzetközi szolgáltatás csak akkor lehetséges, ha a könyvtárközi kölcsönzés rend
szere az adott országon belül hatékonyan, megbízhatóan és gyorsan működik. Az egyes 
országok könyvtárközi kölcsönzési rendszerei különbözőek és a program is többféle meg
oldást tart lehetségesnek, például kifejezetten a könyvtárközi kölcsönzés célját szolgáló, 
átfogó gyűjtőkörű központi gyűjtemények, kölcsönző központok, amelynek ideális 
példája a British Library Lending Division, Boston Spa-ban. Ilyen kölcsönző központok 
létrehozására hasonló törekvések vannak Franciaországban, az NSZK-ban és a római nem
zeti könyvtár hozzánk látogató munkatársa szintén ilyen törekvésükről számolt be. 

További megoldás a központi katalógusokra támaszkodó könyvtári rendszer, vagy 
néhány könyvtár együttműködésével, illetve mindezek kombinációjával kialakított nem
zetközi kölcsönzési rendszer. 

Az UAP program megvalósításához elengedhetetlenek a nemzeti központok, akár 
a nemzeti könyvtár részeként működnek, akár attól függetlenül. A kívánt mű szolgáltatása 
nem mindig biztosítható a közreadó országból, ezért a program regionális, vagy nemzetek 
közötti gyűjtemények létrehozását is szorgalmazza. 
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A szocialista országok nemzeti könyvtárai szakértőinek a központi katalógusokkal 
és a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó 1977- évi szófiai tanácskozása is úgy foglalt 
állást, hogy részvételünket a nemzetközi kölcsönzésben az UAP program alapján kell to
vábbfejleszteni. A kiadványok széles körű hozzáférhetővé tételében az országon belül és 
azon túl egyaránt központi szerepe van a könyvtárközi kölcsönzésnek, szerepe szüntelenül 
növekszik, ahogyan a külföldi kiadványok beszerezhetősége, a külföldi irodalmi gyűjtemé
nyek gyarapításának kérdései mind bonyolultabbá válnak még a legnagyobb nemzeti és or
szágos könyvtárak számára is. 

A könyvtárközi kölcsönzés céljáról, jellegéről, módszeréről alkotott felfogásunk 
megegyezik az IF LA legújabb könyvtárközi kölcsönzési tervezetében foglaltakkal, 
amelyet az augusztusi IF LA konferencián tárgyaltak. A legközelebbi jövő feladata a 
könyvtárközi kölcsönzés gyorsítása és egyszerűsítése. A kérésekkel gyorsan kell foglal
kozni minden ponton, azaz a kérő könyvtárban, a nemzeti központban és a kölcsönző 
könyvtárban. Gyors módszereket kell alkalmazni a bekérésben, telex és ahol nagy távol
ságokról van szó, légiposta igénybevételével. Szabványos és egyszerű eljárásokat kell ki
fejleszteni és bevezetni, a minimumra kell csökkenteni a könyvelést és a fizetéssel kap
csolatos eljárásokat. 

Kihangsúlyozott minden egyes ország felelőssége a saját nemzeti kiadványainak 
szolgáltatására; ilyen felelősség nélkül mind a hozzáférhetőség, mind a szolgáitatás gyor
sasága komolyan veszélyeztetettek. Ez a felelősség az UAP lényeges eleme. 

A magyar könyvtárügy szervezete alkalmas arra, hogy a kiadványokhoz való hozzá
férhetőséget messzemenően biztosítsa. A közelmúltban megjelent könyvtárügyi jogsza
bályok, az új könyvtári törvény, a kötelespéldányok új elosztásának rendezése, a még 
tervezetben levő könyvtárközi kölcsönzési utasítás és a központi katalógusokba történő 
bejelentés tervezett szabályozása, szintén az általános hozzáférhetőséget segítik elő. 

A könyvtárközi kölcsönzésre új szabályozás készül, amely várhatóan a közeljövőben 
megjelenik. A szabálytervezetről Rácz Aranka az OSZK főosztályvezetője előadásában 
már közölt ismertetést a Könyvtáros 1976. évi 11. és 12. száma, és a tervezet lényeges 
elemeiben azóta nem változott. Az új szabályozás jellemző vonása a lépcsőzetes ellátás 
továbbfejlesztése. A jelenlegi szabályozás olyan többlépcsős megoldást óhajt kialakítani, 
amelyben minden könyvtár megtalálja a maga legmegfelelőbb kapcsolatát, és ezzel lehe
tővé teszi a kérések gyorsabb és biztosabb elintézését és nem utolsósorban a könyvállo
mány egyenletesebb kihasználását. Az új szabálytervezetben tehát már nem annyira a 
hálózati elv érvényesül, a tervezet arra törekszik, hogy több szolgáltató könyvtár bekap
csolásával tehermentesítse a legnagyobb központi könyvtárakat. Ez pedig csak a felada
toknak az eddigieknél nagyobb mértékű megosztásával érhető el. 

A könyvtárközi kölcsönzés új szervezetét, a tervezet által javasolt megoldásokat 
nagymértékben befolyásolták a lelőhely nyilvántartás problémái és a kötelespéldány el
osztás új terve. 

A magyar könyvtárügy sajátosságait figyelembe véve, a szabálytervezet más orszá
goktól eltérően nem törekszik szigorú hierarchikus rendszer kiépítésére. A szervezet kiala
kításában a fő cél az, hogy a kérés minél gyorsabban érkezzék a megfelelő birtokló könyv
tárhoz. Ezért a szolgáltató könyvtárnak az előbbinél szélesebb körére támaszkodik az új 
rendszer. 
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A könyvtárközi kölcsönzés a könyvtárak egymás munkáját segítő együttműködési 
tevékenysége lényegében az olvasószolgálati munka kiterjesztése, éppen ezért helytelen 
értékrendbeli különbséget tenni az olvasószolgálat és a könyvtárközi kölcsönzés feladatai 
között. Természetesen alapelv az, hogy a könyvtár állományából sorrendben elsősorban a 
helyi igényeket elégfti ki. De a szolgáltatóképes könyvtárak hatékonyabb együttműködé
sére van szükség, ésszerű munkamegosztás kialakítására. 

A könyvtáraknak könyvtárközi kölcsönzés útjön történő dokumentumszolgáltatása 
kötelező feladat. Közművelődési könyvtárak vonatkozásában célszerű, ha a kisebb könyv
tárakban jelentkező kéréseket a megyei vagy egy-egy nagyobb városi könyvtár közvetíti a 
lelőhelyre oly módon, hogy előzetesen lelőhelyet kér az OSZK központi katalógusaitól, 
illetve más módon, például keresőlap, telefon, telex segítségével kísérli meg - a könyvtár 
gyűjtőköre alapján tájékozódva — megtalálni a mű lelőhelyét. 

Az OSZK központi katalógusai a külföldi időszaki kiadványokról,a külföldi köny
vekről és 1952-ig a legnagyobb könyvtárak magyar könyvállományáról nyújtanak tájékoz
tatást. 1952-től nincs központi katalógusa a magyar kiadványoknak, ezért a különféle 
típusú ős nagyságú könyvtárak közvetlenül küldik kéréseiket leginkább a vidéki egyetemi 
könyvtárakhoz és az OSZK-hoz. Osztályunkhoz számtalan olyan kérés érkezik, amelyik 
nem járt az indító könyvtárhoz legközelebb eső városi vagy megyei könyvtárban, pedig 
onnan kielégíthető lett volna. 

A lelőhelyek megállapítására elsősorban erre az időszakra javasoljuk a keresőlapot, 
ami meggyorsítja a lelőhely megkeresését, egyidejűleg több könyvtárnak küldhető meg és 
a könyvtár döntheti el, hogy a válaszul kapott lelőhelyek közül melyik számára a legmeg
felelőbb a kérés gyors elintézése szempontjából. A keresőlap — levelezőlap formájú nyom
tatvány — már kapható az ÁKV Nyomtatványboltjában. Gondoljanak arra a kérést indító 
könyvtárosok, hogy ne csak az országos nagy könyvtárakat keressék meg kéréseikkel, ha
nem a közelebb eső ős gyűjtőkörük alapján valószínűsíthető más birtokló könyvtárakat is. 
Ezzel a nemzeti könywagyon hasznosítása ős egyben a kérések gyorsabb teljesítése érhető 
el. 

Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti archívum és prézens könyvtár lévén köl
csön csak egész kivételes esetekben ad saját állományából műveket, szívesen ad viszont 
másolatot, mikrofilmen vagy rövidebb dokumentum esetében papírmásolatot. Tehát 
az OSZK hazai viszonylatban elsősorban lelőhelyet kutat fel, amennyiben ez indokolt, 
illetve szükség esetén a megfelelő lelőhelyre közvetíti a kérést. 

A külföldre irányuló kérések a nemzeti könyvtáron keresztül intézhetők. Néhány 
esettől eltekintve, amikor egyes könyvtárak más hasonló gyűjteményű külföldi könyv
tárral közvetlen kapcsolatban vannak, ez a szabály általánosnak tekinthető. 1977-ben 
27 ezer könyvtárközi kölcsönkérést kaptunk, ebből a külföldi könyvtárak kérése mind
össze 1600 volt. A kéréseknek mintegy felét, 13 ezret kellett külföldi könyvtárakhoz ki
küldeni, illetve külföldi könyvtárból megszerezni. A további mintegy 12 ezer kérés bel
földi forgalomba került. 

A külföldi kölcsönzéssel kapcsolatban néhány fontos dolgot említek meg, remélve 
ettől a kölcsönzés gyorsítását, mert elkerülhető lehet az esetleges levelezés. 

A dokumentumokat kölcsön általában a megjelenési országból kérjük, kivétel a 
tengerentúli országok, amelyek csak kivételes esetben kölcsönöznek és természetesen 
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nagyon hosszú átfutási idővel, ezeket a kiadványokat is európai országok könyvtáraiból 
igyekszünk megszerezni. A túl nagy arányú nemzetközi kölcsönzés nem gazdaságos. Ké
rem, hogy könyveket a megjelenés évében ne kérjenek kölcsön, mert a tárgyévi külföldi 
kiadványokat sem a mi központi katalógusaink nem tartalmazzák, séma külföldi könyv
tárak központi katalógusaiban nem található, illetve még kereskedelmi forgalomban kap
ható, tehát nem kölcsönzik. Amerikai kiadványok esetében ez az időtartam még hosszabb, 
friss amerikai kiadványokat 2—3 éven belül lehetetlen kölcsön megszerezni, európai köl
csönző könyvtárakban még nincsenek meg, jobb-esetben feldolgozáson vannak. 

Folyóiratszámokat eredetiben külföldről nem kölcsönöznek. Folyóiratkéréseknél 
tehát kérem számoljanak ezzel és tüntessék fel a szükséges cikk pontos bibliográfiai ada
tait; azt, hogy xerox vagy mikrofilm másolat megfelelő-e, ős hogy tudják-e a költségeket 
vállalni, hogy ezzel is meggyorsíthassuk az intézkedés idejét. A másolási költségeket a Ma
gyar Nemzeti Bankon keresztül a Kultúra Vállalat közbeiktatásával intézzük, ez természe
tesen meglassítja az átfutási időt olyan külföldi könyvtárak esetében, amelyek előre kérik 
az összeg átutalását. 

Szabadalmak beszerzése hazai viszonylatban az Országos Találmányi Hivatal doku
mentumtárából igényelhető, külföldi szabadalmak esetében a Licencia Vállalathoz lehet 
fordulni, amely a világ bármely országában megjelent szabadalom beszerzését vállalja és 
hosszabb-rövidebb átfutási idővel biztosítja. 

Szabvány kéréseikkel kérem, hogy a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz forduljanak. 
A birtokában levő szabványokat kölcsönzi, illetve másolja, tőkés országok szabványait, ha 
nincs meg, beszerzi. A szocialista országok szabványait, ha nincs meg a Szabványügyi Hi
vatalban, a Könyvértékesítő Vállalaton keresztül lehet beszerezni a szabvány könyvmeg
rendelő űrlap felhasználásával, illetve a szovjet szabványokat a Gorkij Könyvesbolton 
keresztül. 

Arra kérem a könyvtárosokat, hogy a külföldről beszerezni kívánt dokumentumok 
kérőlapjainak kitöltésekor fokozottabban figyeljenek, illetve hívják fel az olvasók, kutatók 
figyelmét az adatok pontos közlésére. Egy kérőlapon egy könyv vagy egy folyóiratcikk 
kérhető. Alapvető fontosságú a bibliográfiai adatok teljessége, pontossága. A bibliográfiai 
adatok pontatlansága többlet munkát jelent a kölcsönzési ügyintézésben és az esetek 
többségében meghiúsítja az elintézést. Ne használjanak olyan rövidítéseket, főként műsza
ki, orvosi kiadványok esetében, amit csak a szakma használ és ismer, mert ezek felol
dására nincs kézikönyv-apparátusunk. A címből világosan tűnjék ki az, hogy monografi
kus műről van-e szó, vagy folyóiratcikkről és a cikk hol található, valamint jelöljék meg 
a kérőlapon, hogy amennyiben Magyarországon nem található a kért kiadvány, külföldről 
is kérik-e a beszerzését. 

A kölcsönzési határidő betartása nagyon fontos. Hosszabbítási kérelmet közvetlenül 
a kölcsönadó könyvtárhoz kell továbbítani, amennyiben a kölcsönzés külföldi könyvtár
tól történt, a hosszabbítást osztályunk intézi. A hosszabbítási kérelmét úgy kell indítani, 
hogy a címzett a határidő lejárta előtt megkapja. 

Befejezésül a könyvtárközi kölcsönzés néhány általános problémájáról szólok rövi
den: 
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Központi kölcsönzési gyűjtemény, vagyis olyan átfogó gyűjtőkörű könyvtár létre
hozása, amely kifejezetten könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltat, nálunk még gyakor
latilag nem megoldható feladat. 

A könyvtárközi kölcsönzésben járatos könyvtárosokban, akik széles körű állomány-
és bibliográfiai ismeretekkel megfelelő könyvtárügyi tájékozottsággal rendelkeznek, még 
országosan hiány van. A könyvtárközi kölcsönzési munkában dolgozóknál a magas szak
mai felkészültség mellett elengedhetetlen a részletmunkában, az adminisztrációban való 
jártasság. Véleményünk szerint nagyon jó megoldás, ha a könyvtárközi kölcsönzést a 
könyvtárak az olvasó-tájékoztató szolgálathoz szervezik. 

Erősen befolyásolja a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát a másolókapacitás 
hiánya, és az hogy sok könyvtár nem rendelkezik mikrofilmezési lehetőséggel, sőt még 
mikrofilm leolvasóval sem, pedig a külföldi könyvtárak igen sok kérést csak mikrofilm 
formában teljesítenek. Kérem tehát, hogy törekedjenek a leolvasókészülék beszerzésére, 
mert ez a széles körű hozzáférhetőség egyik biztosítéka lehet. 

Égető probléma a könyvtárközi kölcsönzésben az átfutási idő csökkentése. A kéré
sek teljesülésének időtartama még mindig elég lassú mind az országon belül, mind a nem
zetközi kölcsönzésben. Az OSZK a belföldi kérések közvetítését 3 napon belül elintézi, 
a központi katalógusok 24 óra alatt biztosítják a lelőhely megállapítását. A kérések kül
földretörténő kiküldése átlag 10 napot vesz igénybe, arra törekszünk, hogy ezt az átfutási 
időt minden esetben tartani tudjuk. A másolat készítések átfutási ideje, ha a másolat az 
osztályunkon működő OCÉ másológéppel készíthető viszonylag gyors, hosszabb időt igé
nyel a xerox és a mikrofilm készítése. Laboratóriumunk is igyekszik a 10—12 napos átfu
tási időt tartani, de nagyobb mértékű, külső laborálást igénylő munkáknál hosszabb átfu
tási időre kell számítani. 

A kérések elintézésének gyorsítása érdekében szorgalmazzuk a telex igénybevételét. 
A telex szövege a kérőlapot helyettesíti. A kérés indítása előtt a külföldi kiadványokra és 
az 1952 előtti magyar könyvekre szintén telexen lehet lelőhelyet kérni. 
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A KÖTELESPÉLDÁNYOK ÚJ ELOSZTÁSI RENDJE 

Dr. Tóth Lajos, az OSZK osztályvezetője 

E vándorgyűlés szakmabeli résztvevői előtt szükségtelennek érzem részletezni azt, 
hogy a sajtótermékekből történő tudományos célú kötelespéldány szolgáltatásnak mekko
ra jelentősége van a hazai kiadványok hozzáférhetősége szempontjából. Mindnyájan tud
juk, hogy a kulturálisan fejlett vagy fejlettebb országokban a kötelespéldány szolgáltatásra 
épül a nemzeti bibliográfiai tevékenység éppen úgy, mint az egyes országok kiadványter
mésének statisztikai számbavétele, továbbá, hogy a nemzeti vagy az ilyen feladatot betöl
tő könyvtárak állományának a hazai kiadványokból viszonylagos teljességgel történő gya
rapítása szinte elképzelhetetlen a jogilag szabályozott kötelespéldány szolgáltatás nélkül. 
Némileg büszkén állapíthatjuk meg, hogy a magyar kötelespéldány szolgáltatási és elosz
tási rendszer elöljárt abban, hogy— kisebb törésekkel — a nemzeti könyvtár állományának 
gyarapítása mellett az ország más jelentős tudományos könyvtárainak az állományát: is 
növelje, ami a hazai kiadványok közvetlen hozzáférhetőségét nagy mértékben elősegítette. 

E korreferátum keretei között nincs lehetőség az ez irányú fejlődés részletes törté
neti áttekintésére, de annyit mégis el kell mondanunk, hogy a kötelespéldányokból tör
ténő könyvtári részesedésnek a korábbinál jóval szélesebb körű kiterjesztése 1946-ban 
indult meg és 1960-ban jutott el oda, hogy a jogszabályok — főszabályként - 16 köteles
példány beszolgáltatását írták elő, amelyekből ugyancsak a jogszabályokban biztosított 
jognál fogva 13 országos jelentőségű könyvtár részesült. Az 1960-as kötelespéldány-ren
delkezések fenntartották annak a négy nagykönyvtár nak a kötelespéldányjogát, amelyek 
már a második világháborút megelőzően is kötelespéldányban részesültek (OSZK, MTA 
Központi Könyvtára, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Országgyűlési Könyv
tár), továbbá megerősítették azoknak a könyvtáraknak a jogát, amelyek 1946. január 
1-től egyre növekvő számban kötelespéldányjogot kaptak (ELTE Központi Könyvtára, 
KLTE Központi Könyvtára, az országos tudományos könyvtári hálózati központok), 
illetve a részesülő könyvtárak számát némileg bővítették. 

Az 1960-as rendelkezések több mint 16 évig voltak változatlanul érvénybenjelen
tőségük a könyvtári állománygyarapítás, a kiadványok hozzáférhetősége szempontjából 
óriási volt. Ugyanakkor azonban az időközben eltelt tizenhat év alatt a magyar könyvtár
ügyben, a tudományos információk iránti társadalmi igényben és sok egyéb tényezőben 
bekövetkezett változások mindinkább sürgették e rendelkezéseknek az új körülmények
hez, szükségletekhez történő igazítását. Az 1960-as kialakított kötelespéldány részesedési 
rendszer egyik fő hiányossága volt az, hogy a kötelespéldányokból részesülő könyvtárak 
közül csupán egy működött vidéken (KLTE Központi Könyvtára Debrecenben), aminek 
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következtében az ország egész területéről beszolgáltatott kötelespéldányok gyakorlatilag 
szinte összességükben Budapesten maradtak, továbbá a tapasztalat azt mutatta, hogy az 
egyes könyvtáraknak Juttatott kötelespéldányoknak csak elenyésző hányada vett részt a 
könyvtárközi kölcsönzésben. 

A vidék jobb szakirodalmi ellátásának, a kötelespéldányok szélesebb körű haszno
sításának a szükségessége vezetett az 1960-as rendelkezések 1978. január 1-vel történő 
módosításához. Az új kötelespéklány elosztási rendszerben a korábbi 13 könyvtárral 
szemben 40-nél több budapesti és vidéki könyvtár részesül a kötelespéldányokból hatféle 
elosztási szempont, illetve jog alapján: 

1. A teljes kötelespéldányjog alapján minden sajtótermékből 2 példányt kap az 
OSZK, 1-1 példányt a KLTE Központi Könyvtára és a KSH Könyvtár és Dokumentációs 
Szolgálat. 

2. A regionális elosztás alapján minden kiadványból 1—1 példányt kapnak az ország 
vidéki tervezési-gazdasági körzetei, számszerint öt régió a körzeten belüli további, szakte
rületi szempontú elosztásra. Az öt regionális központi könyvtári feladatot ellátó könyvtár: 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc; KLTE Központi Könyvtára, Debrecen; 
JATE Központi Könyvtára, Szeged; Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Pécs; Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely. 

3. A szakterületi elosztás alapján — közvetlenül az OSZK Kötelespéldány szolgála
tától — 1—1 példányt kapnak a gyűjtőkörükbe tartozó kiadványokból az erre kijelölt 
szakterületi, ún. „biztosított részesedésű könyvtár"-ak; ilyenek: a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (humán tudományok, társadalomtudományok, szépirodalom, zenetudomány); 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára (közgazdaságtan, statisztika); 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (pedagógia, gyermek- és ifjúsági szépirodalom); 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtára (kémia, vegyipar); Nehézipari Műszaki Egyetem 
Könyvtára (bányászat, kohászat); Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (ter
mészettudományok, műszaki tudományok); Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár (mezőgazdaság, élelmiszer- és faipar, növény- és állattan); Országos Orvostudo
mányi Könyvtár és Dokumentációs Központ (orvostudományok, élettan); az Állami 
Gorkij Könyvtár és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára (zenetudomány). 

4. Egyes országos jelentőségű nagykönyvtárak továbbra is teljes válogatójog alapján 
részesülnek a kötelespéldányokból (MTA Központi Könyvtára, ELTE Központi Könyv
tára, Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ). 

5. Néhány szintén országos jelentőségű nagy tudományos könyvtár egyes tudo
mányterületekhez tartozó kiadványok tekintetében korlátozott válogatójogot kapott, 
például az OPK a lélektan, az Országgyűlési Könyvtár a társadalomtudományok területén. 

6. A sajtótermékek előállítási helye szerint illetékes megyei könyvtárak részben 
közvetlenül a megye területén működő nyomdáktól és sokszorosítóktól, részben a regio
nális központi könyvtárakon keresztül megkapják a helytörténeti gyűjteményük szem
pontjából releváns kisebb sajtótermékeket. 

A kötelespéklányokból az utolsóként említett szempont alapján részesülő megyei 
könyvtárak kötelespéldányjoga tekintetében egy félreértést talán szükséges már itt el
oszlatni. Többen vannak ugyanis, akik úgy vélik, hogy az új kötelespéldány elosztási rend 
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csökkentette a megyei könyvtárak korábbi részesedési jogát. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy az új elosztási rendben bővült a megyei könyvtárak joga, mivel 1978. január 1. előtt 
kizárólag a megye területén előállított kisebb nyomtatványokból (plakát, műsor, meg
hívó stb.) járt számukra 1-1 példány, az újabb rendelkezések szerint pedig«- a regionális 
központi könyvtáron keresztül — a füzetes nyomtatványokból is kötelespéldányokat 
kapnak. 

A kötelespéldányoknak a korábbinál jobb és szélesebb körű hasznosítása érdekében 
az új rendelkezések természetesen jelentős kötelezettségeket is rónak a kötelespéldányok
ból részesülő könyvtárakra: a juttatott kötelespéldányokat fel kell dolgozniuk, közvet
lenül vagy könyvtárközi kölcsönzés útján a használók számára hozzáférhetővé kell tenni
ük, továbbá legalább 10 évig meg kell őrizniük. Különösen nagy felelősség hárul a regio
nális központi könyvtárakra, amelyek a régió számára juttatott kötelespéldányokat fogad
ják, szétosztják a régión belül kijelölt szakkönyvtárak között, a szétosztást nyilvántart
ják, azaz a régión belül szétosztott kötelespéldányokról központi katalógust állítanak fel, 
intézik a régión belüli könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos ügyeket. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a kőtelespéldányok új elosztási rendje a korábbi
hoz képest gyökeres változást jelent mind a kötelespéldányok elosztása, mind azok hasz
nosítása tekintetében — és mint minden jelentős változás esetén, a megvalósításnak meg
vannak a maguk komoly nehézségei is. A problémák elsősorban a szakterületi elosztás kö
rében jelentkeznek. Nézzük meg ezt a problémát közelebbről. 

A sajtótermékeknek a kijelölt 13 tudományterület valamelyikébe történő besoro
lását az OSZK Kötelespéldányszolgálata mint országos kötelespéldány központ végzi. 
A besorolás (minősítés) alapján kapják meg a példányokat az ún. biztosított részesedésű 
szakkönyvtárak, valamint az egyes régiókon belül működő, megfelelő gyűjtőkörű szak
könyvtárak is. A minősítésnél a fő nehézséget az okozza, hogy a szakterületi elosztás 
céljára csupán egyetlen példány áll rendelkezésre, amiből az következik, hogy minden 
kiadvány csak egy szakterülethez sorolható. Azt viszont mindnyájan tudjuk, hogy a kiad
ványok általában összetett tartalmúak. Példaként vegyünk egy olyan kiadványt, amely
nek a tartalma már a címéből kitűnően három tudományterületet érint: „A műtrágyázás 
hatása a mezőgazdaság jövedelmezőségére''. A kiadvány összetett tartalma érinti a 
vegyipart, a mezőgazdaságot és a közgazdaságtant. A minősítésre vonatkozó azon kise
gítő szabály értelmében, hogy az összetett tartalmú kiadványokat az alkalmazási szem
pont szerint kell minősíteni, az említett könyv a mezőgazdasági tudományterülethez ke
rül, és országosan is, a régión belül is a mezőgazdasági tárgyú könyveket gyűjtő szakkönyv
tárak fogják megkapni. Ez önmagában nem lenne baj, a baj az, hogy ez a könyv nem lesz 
meg a vegyipari, illetve a közgazdasági kiadványokat gyűjtő szakkönyvtárakban. Még ez a 
hiány is korrigálható, amennyiben a kiadvány kereskedelmi forgalomba kerül, mivel meg
vásárolható, de nem ez a helyzet a kereskedelmi forgalomba nem kerülő könyveknél — és 
ezek száma egyre több - , amelyekből a kötelespéldányok beszolgáltatása és a szűkebb 
szakmai körben történő szétosztás után a közreadó rendszerint már nem rendelkezik pél
dányokkal, s így azokat az érintett szakkönyvtár nem képes beszerezni. 

Egy másik, általam jelentősnek ítélt problémát a műszaki tudományterülethez tar
tozó, roppant nagy tömegű, efemer jellegű sajtótermékek okozzák. A biztosított jogú 
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ős a régiókon belül a műszaki tudományterülethez tartozó kiadványok gyűjtésére kijelölt 
szakkönyvtárak ezeket a használat szempontjából kisebb értékű sajtótermékeket köte
lesek feldolgozni, rendelkezésre bocsátani és tíz évig megőrizni. A tudományterületi be
sorolásra vonatkozó irányelvek szerint a bányászat, kohászat és a vegyipar kivételével 
minden más műszaki tudomány ebbe a kategóriába tartozik, tehát a gépészet éppen úgy, 
mint az építészet, a híradástechnika ugyanúgy, mint a vállalkozással kapcsolatos összes 
kiadvány (pl. kollektív szerződős, biztonsági szabályzat stb.). Könnyű belátni, hogy az 
ebben a körben tíz esztendő alatt juttatásra kerülő kötelespéldányok milyen nagy fel
dolgozási ős raktározási terhet rónak a részesedő könyvtárakra, valószínűleg akkorát, 
amellyel tízéves viszonylatban nehezen lesznek képesek megbirkózni. 

A kötelespéldányok új elosztási rendszerének bevezetését követő első félév tapasz
talata alapján az említett — és számos itt nem említett — probléma valódi súlyát még nem 
lehet pontosan felmérni és a problémák kezelési módjára sem lehet javaslatot tenni, de 
az kétségtelen, hogy a kötelespéldányok új elosztási rendszerének az értékét minden
képpen az abból folyó nyilvánvaló előnyök, és nem az említett nehézségek jelentik. Az 
utóbbiakat közös megoldáskereséssel bizonyára enyhíteni vagy eliminálni lehet. 
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A GYERMEKKÖNYVTÁROSOK TEVÉKENYSÉGRENDSZERE 
Kovács Mária, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanársegéde 

A gyermekek könyvtári ellátása hazánkban — Rácz Aranka szavaival — „két csa
tornás" könyvtári ellátás, amely lényegében az iskolai és gyermekkönyvtárakban realizá
lódik. A kétféle ellátás közül a gyermekkönyvtár a gyermekek lakóhely szerinti, területi 
ellátását biztosítja. Köztudott azonban, hogy a kétféle ellátás közül az egyik, az iskolai 
könyvtári hálózat — jelenleg — képtelen ellátni funkcióját, megoldani azokat a feladato
kat, amelyeket elvárunk tőle. így ezek egy része természetszerűleg a közművelődést 
könyvtárak gyermekkönyvtáraira, gyermekrészlegeire hárul. Ugyanakkor köztudott az is, 
hogy a gyermekkönyvtárosok, illetve a gyermekkönyvtárak tevékenysége még mindig 
nem egyértelmű a közművelődési könyvtárak szolgáltatásainak rendszerében. Ezért a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtárosok Szekciója elhatározta, hogy 
megvizsgálja azokat a munkafolyamatokat, amelyeket a gyermekkönyvtárosok munka
idő alatt vagy munkaidőn kívül végeznek. 1976 tavaszán reprezentatív felmérést végez
tünk Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Szolnok, Vas és Veszprém megyében, valamint 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. önálló Gyermekkönyvtárában és a 37-es és 39-es 
kerületi könyvtár gyermekrészlegében. 

A vizsgálat célja: 

összevetni a vizsgálatban résztvevő könyvtárak 
— működési fettételeit, 
— működési mutatóit, 
— személyi ellátottságát. 

Megállapítani, hogy 
— milyen munkafolyamatokat végeznek a könyvtár dolgozói, 
— milyen arányban oszlanak meg a végzett tevékenységek könyvtártípusonként, 

könyvtárosonként, 
— milyen műveleteket, mennyi időráfordítással végeznek a könyvtárosok munka

időn túl. 
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A vizsgálat módszerei és lebonyolítása 

Két meghatározott időpontban, egy-egy hétig - minden könyvtártípusban egysé
gesen — elemzőlapokkal, a munkafolyamat és műveletkataszter segítségével felmértük a 
végzett munkafolyamatokat, s az azokra fordított időmennyiséget. Ez a munkafolya
matok egységes felfogását tette lehetővé. 

A két vizsgálati hét közötti időszakban folyamatosan bejelöltük a folyamat és 
műveletkataszterbe azokat a munkafolyamatokat, amelyek az elemzés alkalmával nem 
voltak jellemzők. 

A felmérésben 21 könyvtár vett részt, az alábbi megoszlásban: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Miskolc (A típus). 
Városi Gyermekkönyvtár, Mezőkövesd (B típus). 
Városi Gyermek-klubkönyvtár, Kazincbarcika (B típus). 
Községi Könyvtár, Ónod (C típus). 

Csongrád megye: 
Somogyi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Szeged (A típus). 
Városi Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely (A típus). 
Városi Gyermekkönyvtár, Szentes (B típus). 
Községi Könyvtár, Szókkutas (C típus). 

Szolnok megye: 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Szolnok (A típus). 
Városi-Járási Könyvtár, Jászberény (B típus). 
Nagyközségi-Járási Könyvtár Gyermekkönyvtára, Kunszentmárton (B típus). 
Nagyközségi Könyvtár, Tiszaföldvár (C típus). 

Vas megye: 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Szombathely (A típus). 
Nagyközségi és Járási Könyvtár Gyermekkönyvtára, Celldömölk (B típus). 
Körzeti Könyvtár, Vasvár (C típus). 

Veszprém megye: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Veszprém (A típus). 
Városi Könyvtár Gyermekrészlege, Tapolca (B típus). 
Nagyközségi és Járási Könyvtár Gyermekkönyvtára, Devecser (C típus). 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: 
FSZEK 2. sz. Gyermekkönyvtára, Budapest (B típus). 
FSZEK 39. sz. könyvtára, Budapest (C típus). 
FSZEK 37. sz. könyvtára, Budapest (C típus). 
A felsorolt könyvtárak közül a tapolcai Városi Könyvtár gyermekrészlegének fel

mérése nem dolgozható fel. 
A felmérés anyagának feldolgozása során a következő problémák vetődtek fel: 
1. Hiába dolgoztuk ki gondosan a munkafolyamat és műveletkatasztert, bizonyos 

munkafolyamatok kimaradtak, így szükség volt a kiegészítésekre. Ugyanakkor más mun
kafolyamatokra még a felmérés során sem derült pontosan fény. 
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2. Az eredeti elképzelés szerint külön akartuk tárgyalni az A, B, C tfpusú könyv
tárak működési feltételeit, működési mutatóit, személyi ellátottságát. A felmérés ered
ményeinek leszűréséhez azonban célszerűnek látszik, ha a működési feltételeket, műkö
dési mutatókat és személyi ellátottságot nem választjuk külön könyvtártípusonként, ha
nem egy blokkban tárgyaljuk azokat, fgy ugyanis könnyebb a részkérdések megvilágí
tása, az eredmények és problémák felvetése, tisztázása. 

3. A könyvtáros szakma precizitást is kíván. Ezt a precizitást azonban csak néhány 
könyvtár elemzőiapjának feldolgozása során tapasztaltuk, s ennek hiánya nagymértékben 
meg is nehezítette munkánkat. 

Működési feltételek az ,A " típusba sorolható könyvtárakban 

A könyvtár neve Alap
területe Eszközök Nyitva-

tartás 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár Gyermekkönyvtára, 
Miskolc 

300 m2 írógép, vetítő 39 óra 

Somogyi Könyvtár Gyermek
könyvtára, Szeged 

248 m2 írógép, magnetofon, vetítő 
lemezjátszó 

37 óra 

Városi Gyermekkönyvtár, 
Hódmezővásárhely 

120 m2 írógép, magnetofon, vetítő, 
lemezjátszó, fényképezőgép 28 óra 

Verseghy Ferenc Megyei Könyv
tár Gyermekkönyvtára, 
Szolnok 

140 m2 
írógép, magnetofon, dia
vetítő, sztereó-lemezjátszó, 
rádió 

31 óra 

Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár Gyermekkönyvtára, 
Szombathely 

203 m2 írógép, vetítő, lemezjátszó 43 óra 

Eötvös Károly Megyei Könyv
tár Gyermekkönyvtára, 
Veszprém 

72 m2 
írógép, vetítő, 2 lemezjátszó, 
2 magnetofon, rádió, 2 vetí
tő, 6 lehallgató 

32 óra 

Megjegyzés: a 6 könyvtár önálló helyiséggel és raktárral rendelkezik. 
E könyvtárak működési mutatói jórészt elmaradnak az „lrányelvek"*ben* közölt 

irányszámoktól. 

* Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javítására. 1971. 
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A vizsgált könyvtárak közül csupán egy éri el, illetve haladja meg a 250—300 m2 

területet, a miskolci Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára. A többi öt könyvtár területe 
72 m2 és 248 m3 között mozog. A hat „A" típusba sorolható könyvtár közül egyiknek 
a nyitvatartása sem haladja meg a heti 48 órát. Legtöbb a szombathelyi Megyei Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának nyitvatartása (43 óra), s legrövidebb a hódmezővásárhelyi Városi 
Gyermekkönyvtáré (heti 28 óra). 

Megnyugtató, hogy mindegyik könyvtár rendelkezik raktárral, így legalább a ron
gált könyvek kötésre, törlésre váró anyagát nem kell a szabadpolcos térben elhelyezni. 

Az „A" típusú könyvtárak eszközökkel való ellátottsága sem a legmegnyugtatóbb. 
Legtöbb eszközzel a veszprémi Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára rendelkezik, s a 
legkevesebb eszközt (csak írógépet és vetítőt) a miskolci Megyei Könyvtár Gyermek
könyvtára mond magáénak. 

Bár a gyakorlat azt mutatja, hogy a felnőtt könyvtárral közös épületben elhelyezett 
gyermekkönyvtár előnyös helyzetben van, mert használhat olyan eszközöket is, amelyek 
nem a gyermekkönyvtár tulajdonában vannak (pl. episzkóp, TV, lemezjátszó, ill. zenei 
könyvtári szolgáltatás), ez mégsem pótolhatja a gyermekkönyvtár eszközellátottságának 
hiányosságait. Ugyanis a legtöbb problémát épp a zenehallgatás okozza. A gyermekkönyv
tárban levő lemezjátszó elsősorban a csoportos foglalkozásokon használható, ugyanis egy 
lemezjátszóval — különösen lehallgató készülékek nélkül — a gyermekek zenehallgatása 
nem megoldott. Ugyanakkor nem megoldás a felnőttek és gyermekek közös használatára 
létrehozott zenei könyvtár sem (pl. Miskolc, Szombathely), mert előbb-utóbb (sajnos a 
gyakorlatban közismert tény) kiszorulnak innen a gyermekek, vagy nagyon korlátozottan 
vehetik igénybe, pedig ez a művészeti nevelésben egyik alapvető tényező! 

Az „A" típusú könyvtárak közül egynek sincs TV-je. Nagyon fontos lenne ezen hi
ányosság pótlása, mert közösen lehetne megnézni és utána megvitatni a gyermekekkel 
egy-egy érdekes műsort. Ennek nevelő hatásáról rendkívül keveset beszélünk, pedig mind 
az értelmi, mind az esztétikai és érzelmi nevelésben jelentős tényező lehetnél 

Az „Irányelvek" szerint a „B" típusú könyvtárak gyermekkönyvtári követelményei 
legalább 100 m2 alapterületű helyiséggel számolnak. A vizsgált nyolc vidéki könyvtár kö
zül ezt a kazincbarcikai Gyermekklubkönyvtár és a tapolcai Városi Könyvtár gyermek
könyvtárának területe haladja meg, (390 m2 , ill. 136 m2), s három könyvtárban kell szá
molnunk 60 m2-nél kisebb alapterülettel (Mezőkövesd, Szentes, Kunszentmárton). Az is 
megjegyzendő, hogy éppen a kis alapterületű szentesi és kunszentmártoni könyvtár nem 
rendelkezik önálló raktárral sem. Az „Irányelvekében megjelölt legalább heti 30 órás 
nyitvatartás helyett 6 könyvtárban a nyitvatartási idő hosszabb, sőt Mezőkövesden és 
Szentesen 48—48 óra, ami az „A" típusú könyvtárakkal szemben támasztott követel
ménynek'felel meg. Legrövidebb a nyitvatartási idő Tapolcán (20 óra). 

Az eszközellátottság sem megnyugtató. Vetítőt (bár nem tudjuk, hogy dia vagy 
keskenyfilmes) minden könyvtárban találunk, de Mezőkövesden és Kunszentmártonban 
az írógép hiányzik, ami a könyvtári munkához elengedhetetlenül szükséges. Ugyanakkor 
két könyvtárban (Tapolcán és Kazincbarcikán) TV is van, bár valószínű, hogy Kazinc
barcikán ez a klubjellegnek köszönhető. 
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Működési feltételek a „&' típusú könyvtárakban 

A könyvtár Alap
terület 

Raktára 
van-e? Eszközök Nyitva-

tartás 

FSZEK 2. sz. gyermek
könyvtára 

124 m2 igen írógép, magnetofon, vetítő 24 óra 

Mezőkövesd 56 m2 igen magnetofon, vetítő 48 óra 

Kazincbarcika 390 m2 igen írógép, diavetítő, filmvetítő, 
TV, rádió 32 óra 

Szentes 50 m2 nincs írógép, vetítő, lemezjátszó 48 óra 

Jászberény 86 m2 igen írógép, magnetofon, vetítő 33 óra 

Kunszentmárton 5?m2 nincs vetítő 36 óra 

Celldömölk 86 m2 igen írógép, magnetofon, vetítő, 
lemezjátszó 

29 1/2 óra 

Tapolca 136m2 igen 
írógép, magnetofon, vetítő, 
diavetítő, TV, rádió, mikro-
filmleolvasó 

20 óra 

Megjegyzés: a 8 könyvtár önálló helyiséggel rendelkezik. 

Működési feltételek a „C" típusú könyvtárakban 

A könyvtár önálló-e 
a helyiség 

Alapterület 
m 

Raktár Eszközök 
Nyitva« 
tartás 

FSZEK 37. sz. 
könyvtár nem 40 

felnőtt 
könyvtárral 
közös 

írógép, magne
tofon 

24 óra 

FSZEK 39. sz. 
könyvtár igen 65 

felnőtt 
könyvtárral 
közös 

írógép, magne
tofon, vetítő 

21 óra 

Ónod, Községi kvt. igen 96 igen vetítő 20 óra 

Székkutas igen 38 igen írógép 40 óra 

Tiszaföld vár igen 56 nincs magnetofon, rádió 27 óra 

Vasvár igen 96 igen diavetítő, magneto
fon, lemezjátszó 

20 óra 

Devecser igen 120 igen TV, írógép, írásve
títő, filmvetítő 25 óra 
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A vizsgált könyvtárak közül a FSZEK 37. sz. könyvtár gyermekrészlege közös 
helyiségben működik a felnőtt könyvtárral, de polcokkal leválasztva, 40 m2 alapterületen. 
A többi könyvtár mind rendelkezik önálló helyiséggel, ezek közül a legnagyobb Deve-
cserben (120 m2), a legkisebb Székkutason (38 m2) található. Tiszaföldvár kivételével 
mindegyik rendelkezik valamiféle raktárral vagy raktári férőhellyel. A nyitvatartási idő 
20-40 óra között mozog. 

Eszközellátottság tekintetében legjobb helyzetben a devecseri gyermekkönyvtár 
van, azonban három könyvtárban még írógép sincs, magnóról és vetítőről nem is beszélve. 
TV is csak Devecserben van. 

Érdemes lenne végiggondolni, hogy az egyes könyvtártípusokban a helyi viszo
nyokat figyelembe véve megfelelő-e a nyitvatartási idő, vagy szükséges-e valami változ
tatás. A feldolgozás során ugyanis a nyitvatartással kapcsolatban felvetődött: mi a helye
sebb, ha a nyitvatartási idő megegyezik a kölcsönzési idővel, vagy ha a nyitvatartási és a 
kölcsönzési idő nem fedi egymást. Magyarul: a kölcsönzési idő kevesebb mint a nyitva-
tartás, így a fennmaradó időben lehet a csoportos foglalkozásokat tartani. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy a kölcsönzési idő jórészt megegyezik a nyitvatartási idővel, és ezalatt 
tartják a legtöbb foglalkozást is. Ugyanakkor nem egy könyvtár hivatkozott arra a felmé
rés során, hogy nyitvatartási időn kívül tartják a csoportos foglalkozásokat, mivel anyagi, 
tárgyi és személyi feltételeik nem teszik lehetővé egyszerre többfajta tevékenység végzé
sét. Végeredményben a kölcsönzési, illetve nyitvatartási időben tartott csoportos foglal
kozások a könyvtárat látogató olvasókat zavarják. Tisztázni kellene ezért: 

— egybeessen-e a kölcsönzési és nyitvatartási idő, 
— kölcsönzés, illetve nyitvatartás alatt legyenek-e a csoportos foglalkozások vagy 

azon kívül, esetleg kockáztatva azt is, hogy így kevesebb idő marad a belső 
munkák elvégzésére! 

Működési mutatók az 1975. december 31-i állapot szerint az ,A" típusú könyvtárakban 

Évi könyv
beszerzési 
összeg (Ft) 

A könyv
állomány 
nagysága 

(köt.) 

Időszaki kiadv. Beirat
kozott 
olvasók 

Kölcsön
A könyvtár neve 

Évi könyv
beszerzési 
összeg (Ft) 

A könyv
állomány 
nagysága 

(köt.) 

féle pld 

Beirat
kozott 
olvasók 

zött 
kötetek 

Miskolc 65 000 26 146 58 68 3 001 76166 

Szeged 61 460 15 284 33 nem 
közölte 1 512 43 722 

Hódmezővásárhely 64 000 9 540 55 58 1 206 23 457 

Szolnok 79 257 37 312 72 90 2 292 40 860 

Szombathely 61 918 21 957 49 51 2 533 75 491 

Veszprém 41 995 15 104 22 28 1 678 45 775 
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Nagyon különböző a felmérésben résztvevő könyvtárak könyvbeszerzési összege, 
legmagasabb a szolnoki Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtáránál (79 257.- Ft), s legala
csonyabb a veszprémi Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtáránál (41 9 9 5 - Ft). Itt legki
sebb a folyóiratok száma is (22 féle 28 példányban), és Szolnokon a legnagyobb (72 féle 
90 példányban). 

A könyvállomány Szolnokon a legnagyobb (37 312 kötet) és Hódmezővásárhelyen 
a legkisebb (9 540 kötet). Ez indokolt, hiszen Hódmezővásárhelyen csak rövid ideje műkö
dik a gyermekkönyvtár, s így a szerzeményezés nem.lehetett mindig zökkenőmentes. 
Tulajdonképpen a szereplő könyvtárak mindegyike „A" típusú könyvtárakra jellemző 
nagyságú állománnyal rendelkezik. 

Érdekes megfigyelni, hogy bár kötetszáma is, könyvbeszerzési kerete is kisebb 
Miskolcnak, mint Szolnoknak, a legtöbb beiratkozott olvasó mégis Miskolcon van (3 001 
fő). Igaz, ez sokféle tényezővel magyarázható, a település-struktúrától kezdve egészen a 
könyvtáros egyéniségéig. Érdekes lenne viszonyítani a beiratkozott olvasók és a kölcsön
zött kötetek számát, mivel azonban a látogatók számáról nincs adat, s a könyvek forgási 
sebességét kiszámítani nem tudjuk, elállunk az egyéb viszonyításoktól is. 

Működési mutatók a „B" típusú könyvtárakban 

A könyvtár neve 
Évi könyv
beszerzési 

összeg (Ft) 

A könyvállo
mány nagy
sága (kőt.) 

Időszaki kiadv. Beirat
kozott 

olvasók 

Kölcsön
zött A könyvtár neve 

Évi könyv
beszerzési 

összeg (Ft) 

A könyvállo
mány nagy
sága (kőt.) féle pld 

Beirat
kozott 

olvasók kötetek 

FSZEK 2. sz. 25 350 13 639 45 53 1220 23 737 

Mezőkövesd 15 548 8 643 15 15 991 32 141 

Kazincbarcika 42 900 19 404 36 36 2302 88 959 

Szentes 22 748 12 639 14 14 1 320 29 236 

Jászberény 43 427 18 801 43 43 1690 53 743 

Kunszent marton 21 000 10 468 20 20 709 25 424 

Celldömölk 16 882 6100 53 53 600 16 823 

Tapolca 33 358 10 220 50 50 1035 35 892 

A vizsgált könyvtárak mindegyikében megfelel a kötetszám az „Irányelvek" muta
tóinak. Legtöbb Kazincbarcikán (19 404 kötet) és legkevesebb Celldömölkön (6 100 kö
tet). A könyvbeszerzési keret Jászberényben a legnagyobb (43 427.- Ft) és Mezőkövesden 
a legkisebb (15 5 4 8 - Ft). A folyóiratok beszerzése elég egyenlőtlen, a legtöbb Celldö
mölkön (53 féle, 53 példányi a legkevesebb Szentesen 14 féle, 14 példány). A folyóirat
beszerzés Mezőkövesden, Szentesen, valamint Kunszentmártonban nem éri el az „Irány-
elvek"-ben előírt mutatókat. 
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A beiratkozott olvasók száma legnagyobb Kazincbarcikán (2 302 fő) és a legkisebb 
Celldömölkön (600 fő). Lehet, hogy ezt elsősorban külső tényezők (jól működő iskolai 
könyvtárak stb.) magyarázzák, de mindenképpen összefüggésben van a 6 100 kötetes 
könyvállomány és a beiratkozott olvasók kis száma. Ezért is kellene a könyvbeszerzést 
fokozni, valamint igényvizsgálatokat végezni, illetve megvizsgálni azokat a külső tényező
ket, amelyek az olvasólétszám alakulását befolyásolják. 

Működési mutatók a „C" típusú könyvtárakban 

A könyvtár neve 
Évi könyv
beszerzési 
összeg (Ft) 

A könyvállo
mány nagy
sága (köt.) 

Időszaki kiadv. Beirat
kozott 

olvasók 

Kölcsön-
A könyvtár neve 

Évi könyv
beszerzési 
összeg (Ft) 

A könyvállo
mány nagy
sága (köt.) féle pld 

Beirat
kozott 

olvasók 
ZOTI 

kötetek 

FSZEK 37. sz. 
34 138 

(2 fiókkal 
14300 

(2 fiókkal) 
19 19 1 090 30 421 

FSZEK 39. sz. 17 678 10814 15 16 1 064 29 319 

Ónod 744 1 238 6 6 185 5 141 

Székkutas 10 000 10 380 20 20 

239 
(felnőttek
kel együtt) 

897 

30 527 
(felnőttek
kel együtt) 

Tiszaföld vár 19 300 5 881 6 6 606 14 367 

Vasvár 23 800 5 030 18 18 304 5 194 

Oevecser 21 000 7 037 53 53 610 17 286 

Az 1975. december 31-i adatok alapján az ónodi könyvtár állománya nem érte el az 
„Irányelvek" normatíváit (könyvállománya 1 238 kötet). Ezen azonban nincs mit csodál
kozni akkor, amikor ugyanezen könyvtár 1975. évi könyvbeszerzési kerete a gyermek-
állományra mindössze 744 Ft, sokkal rosszabb még a közismerten kis .kerettel rendelkező 
iskolai könyvtárak lehetőségeinél isi Igaz, mindössze 185 gyermekolvasót lát el, de önálló 
helyiségbenl Bizonyos, hogy az olvasók számának alakulásában jelentős szerepet játszik 
ez a kicsi könyvállomány és az alacsony könyvbeszerzési keret! 

A többi könyvtár vonatkozásában komolyabb probléma nem merült fel, talán ki 
kellene emelni Vasvárt, ahol 1975-ben - az új gyermekkönyvtár átadásakor — 23 800 Ft 
volt az évi beszerzési keret. Ez nagyon jó arány, a fontos az, hogy a továbbiakban se csök
kenjen számottevően ez az összeg. 

Időszaki kiadványokból Devecser 53 félét járat, kérdés, van-e valamennyire igény; 
s a legrosszabb Tiszaföldvár helyzete, ahova összesen 6 folyóirat jár. 

A beiratkozott olvasók száma legnagyobb a FSZEK 37. sz. gyermekrészlegében, s 
a legkisebb az előbb már emlegetett Ónodon. Nagyon nehéz helyzetben van a FSZEK 
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37. sz. gyermekrészlege, ahol ezt a sok olvasót 40 m2 alapterületű helyiségben fogadják. 
Felmerül a kérdés: milyen tartalmi munkát tudnak ilyen körülmények között végezni 
a könyvtárosok? Valószínűleg itt is kialakult az a gyakorlat, hogy a csoportos foglalko
zásokat a nyitvatartási időn kívül tartjákI 

Személyi ellátottság az „>4" típusú könyvtárakban 

A működési feltételek és működési mutatók vizsgálata alapján viszonylag kedvező 
képet kapunk, de a személyi ellátottság terén nag/gondok vannak. 

A vizsgált könyvtárak személyzeti ellátottéága a következő képet mutatja: 

A személyi ellátottság és az olvasók száma 

olvasók 
száma 

végzettség 
könyvtár olvasók 

száma 
felsőfok középfok végzettség adminisztr. olvasók 

száma van kéne van kéne van kéne van kéne 

Miskolc 3 001 1 1 2 5 3 _ — 
Szeged 1 512 2 1 1 2 — — — 
Hódmezővásárhely 1 206 — 1 1 1 1 — — 
Szolnok 2 292 — 1 2 3 2 — — 
Szombathely 2 533 — 1 3 4 1 — — 
yeszprém 1 678 - 1 1 2 2 - -

Az adatokat úgy értjük, hogy a könyvtárosok hálózati-módszertani munkát nem 
végeznek. Ezzel szemben a valóság az, hogy a vizsgált 6 könyvtár közül csak kettőben 
(Miskolc és Szeged) van felsőfokú szakképzettségű könyvtáros. Középfokú szakképzett
ségű szakembert minden vizsgált könyvtárban találunk; a legtöbbet Szombathelyen, 
3 főt. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy végzettség tekintetében Szombathelyen legked
vezőbb a helyzet. Négy gyermekkönyvtáros közül három szakképzett, a negyedik pedig 
most végez főiskolán könyvtár szakot. A hat könyvtárban összesen 22 fő dolgozik teljes 
munkaidőben, 13 közép- illetve felsőfokú végzettségű, 9 alapfokú szakképesítésű, vagy 
szakképzetlen. Alsófokú képesítéssel négyen rendelkeznek. A 22 munkatárs közül egy 
(a miskolci Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában) szerződéses. 

Meg kell állapítani, hogy a hat intézmény közül sehol sem találkozunk nem könyv
tári munkakörben dolgozó kisegítővei. 

„fi" típusú könyvtárak személyi ellátottsága 

Az „Irányelvek" szerint legyen minden 500 gyermekolvasóra egy főfoglalkozású 
közép- vagy felsőfokú végzettségű gyermekkönyvtáros, 800 olvasón felül kölcsönző ad-
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minisztrátor is, tehát az olvasók létszámának megfelelően a személyzet száma a követ
kező kellene, hogy legyen: 

olvasók száma irányszám tényleges létszám 

FSZEK 2. sz. gyermekkönyvtár 1 220 3 3+1 részf. 
Mezőkövesd 991 2 1 • 1 részf. 
Kazincbarcika 2 302 5 4 
Szentes 1 320 3 2 
Jászberény 1 690 4 3 
Kunszent marton 709 1 1 
Celldömölk 600 1 1 
Tapolca 1 035 3 1 

A könyvtárosok végzettségét tekintve megállapítható, hogy a FSZEK 2. sz. gyermek
könyvtárában 1 felsőfokú végzettségű munkatárs, másutt pedig mindenütt középfokú ké
pesítésű gyermekkönyvtáros van. A nyolc könyvtárban összesen 16 főfoglalkozású és két 
részfoglalkozású munkatárs (FSZEK 2. sz. gyermekrészleg és Mezőkövesd) dolgozik. Fel
sőfokú képesítése egy könyvtárosnak van, kilencen rendelkeznek középfokú képesítéssel, 
egy pedig képesítés nélküli. Meg kell állapítanunk, hogy sem Szentesen, sem Jászberény
ben, sem a FSZEK 2. sz. gyermekkönyvtárában, sem Kazincbarcikán nincs külön admi
nisztrátor, pedig az olvasók létszáma ezt lehetővé tenné. 

C típusú könyvtárak személyi ellátottsága 

A könyvtár Szakképzett könyvtárosok Képesítés nélküli 
neve Felsőfokú Középfokú Alapfokú 

FSZEK 37. sz. — 1 1 — 2 
FSZEK 39. sz. 1 — — 1 2 

Ónod - -
1 

részfogl. - 1 
részfogl. 

Székkutas - - 1 - 1 
Tiszaföldvár — 1 — — 1 

Vasvár - - - 1 
részfogl. 

1 
részfogl. 

Devecser - - 1 - 1 

A vizsgált könyvtárak közül Ónodon és Vasváron részfoglalkozású gyermekkönyv-
táros látja el a gyermekek szolgálatát. Bár az adatlapból egyértelműen nem derül ki, 
Székkutas felnőtteket és gyermekeket is ellát. A vizsgált könyvtárakban tehát 7 főfog
lalkozású, 2 részfoglalkozású munkatárs van, közülük egyedül a FSZEK 39. sz. könyv
tárában van a könyvtárosnak felsőfokú végzettsége. A FSZEK 37. sz. könyvtárában egyik 
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munkatársnak tanítói diplomája van, s középfokú szakképesítésű a tiszaföldvári munka
társ is. Négyen alapfokú tanfolyamot végeztek, közülük egyik részfoglalkozású (Szék
kutas). 

Az adatlap szerint Székkutason 40 órás nyitvatartási idővel dolgozik egy főfoglal
kozású könyvtáros, vegyes szolgálat van, de a gyermekkönyvtár külön helyiségben műkö
dik. Nem világos számunkra, van-e még egy munkatárs, aki a felnőtt szolgálatot is el
látja?! 

A végzett munkafolyamatok a felmérés alapján 

Ha a végzett munkafolyamatokat könyvtártípusonként lebontva és összehasonlítva 
vizsgáljuk, ez mutatja azt, hogy milyen azonosságok és különbözőségek tapasztalhatók. 

Az elemzőlapok kitöltése általában pontosnak mondható kivéve Tapolcát, amelynek 
felmérését nem lehet feldolgozni, mert a munkafolyamatokat nem a műveletkataszter 
alapján vette figyelembe, így elemzőlapjai nem azonosíthatók. (Megjegyezzük, hogy hibás 
instrukciókat kapott a felmérés indításakor, ezért oldotta meg rosszul a feladatot.) 

Probléma volt az is, hogy néhány könyvtárban (pl. Celldömölkön) summázták a 
tevékenységeket, a kisebb munkafolyamatokat nem választották szét; a felmérés ezeken 
a helyeken nem érte el célját annak ellenére, hogy a feldolgozás során — amennyire lehe
tett - igyekeztünk a tevékenységfajtákat lebontani. 

/. Az egyes tevékenységek alakulása könyvtártípusonként 
„A" típusú könyvtárak 

Az összesítés során könyvtáranként mutatjuk ki, hogy az összes munkaidő hány 
%-a esik egy-egy tevékenységformára. Egyes tevékenységeknél előfordul, hogy a könyv
tárosok két-három munkafolyamatot egyidejűleg végeztek. A táblázatokban külön rovat
ban feltüntetjük azt a százalékarányt, amely ebből adódik. 

1. Állománygyarapítás (Ld. 1. sz. táblázat.) 
A vizsgált könyvtárak közül a munkaidő legnagyobb részét Szeged (11,52%), a leg

kevesebb időt a vizsgált héten Hódmezővásárhely (2,67%) fordította állománygyarapítás
ra. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy állománygyarapításban egy könyvtár sem vég
zett hálózati munkát. 

Mivel az állománygyarapítás egy része eléggé mechanikus munka, a következő lépés
ben megvizsgáljuk, hogy milyen arányban jellemzők a részfolyamatok. 

Az állománygyarapításban szerzeményezésre Miskolc fordított a legtöbb időt 
(1,33%), Szolnok semmit. (A műveletkataszterben sem jelölték a két felmérés közötti 
időben, mint munkafolyamatot, így nem lehet tudni, hogy véletlenül nem került-e elő 
méréskor az adott munka, vagy pl. egyébként sem öle végzik a rendelést!) Állománygon
dozásra valamennyi könyvtárban egyaránt kevés idő jut. 

2. Feldolgozás (Ld. 1. sz. táblázat) 
A legtöbb feldolgozó munkát Szolnok végezte (11,64%), ez abból adódik, hogy az 
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egyik munkatárs katalógusrevíziót tartott a vizsgált időszakban. Ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy ha kis mértékben is, Szolnok (0,68%) és Szombathely (0,57%) egyaránt 
végzett a hálózatban feldolgozó munkát. A vizsgálat során Szeged és Hódmezővásárhely 
nem jelzett feldolgozó munkát, de mindkét eset indokolt. Szegeden ugyanis költöztették 
a könyvtárat, míg Hódmezővásárhelyen gyermekkönyvhét volt, így természetes, hogy 
feldolgozásra nem maradt idő. 

3. Olvasószolgálat (Ld. 2. sz. táblázat.) 
A gyermekkönyvtári munkának ez az egyik legfontosabb, de legheterogénebb te

rülete. Mivel azonban itt különösen lényeges az egyes munkafolyamatok összefonódása, 
külön súlyt helyezünk azok kimutatására is. Ugyanakkor tudjuk, hogy az olvasószolgála
ton belül nagyon sok a mechanikus munka is, és az a tapasztalat, hogy általában ez fog
lalja le a munkaidő nagyobb részét. Ezért nem mondhattunk le arról, hogy legalább az 
„A" típusú könyvtárak esetében külön táblázatban közöljük e tevékenység egyes munka
fázisainak %-os megoszlását. 

Mint említettük, a tapasztalatok szerint az adminisztratív tevékenység leköti a 
munkaidő nagy részét, s a tartalmi munka eléggé háttérbe szorul, vagy a kettőt párhuza
mosan végzik a kollégák. Ezért, valamint azért tartottuk szükségesnek, hogy kimutassuk 
e tevékenységben a párhuzamos munkavégzés arányát, mert szinte teljesen ebből adódik, 
a párhuzamosság. Pl. párhuzamos a munkavégzés Miskolcon 28,54%, ebből az olvasószol
gálatban 26,59%; vagy Szombathelyen 49,98%, ebből az olvasószolgálatban 49,55%. 
(Ld. az 1. és 2. sz. táblázat összevetését!) 

Tájékoztatás, mint önálló munkafolyamat, legnagyobb arányban Szolnokon szere
pel (14,37%), legkisebb arányban Hódmezővásárhelyen (1,19%). Ez azonban Hódmező
vásárhely esetében a vizsgálat időpontjában nem tekinthető valós adatnak, mert a felmé
réskor az egyik héten gyermekkönyvheti rendezvények voltak, s mindenki előtt közismert, 
hogy ilyenkor a napi tevékenység elmarad, első a rendezvény. Elgondolkoztatóbb, hogy a 
szombathelyi Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában a tájékoztatás aránya 1,68%, 
ugyanakkor ez párhuzamos munkavégzés esetén 49,55%! Azt hiszem, ezek az adatok ön
magukért beszélnek, sürgetve mielőbb adminisztratív munkatárs beállítását, ami egyéb
ként az olvasók létszámának függvényében is szükséges! 

Ugyancsak szomorú képet mutat a propaganda tevékenység is, amely magában fog
lalja a kiállításokat, a csoportos foglalkozásokat és a csoportos foglalkozások szervezését
előkészítését, levezetését, sőt a könyvtáros felkészülését is. Legkisebb %-ban Veszprém 
(6,93%), legnagyobb %-ban pedig Hódmezővásárhely végez propaganda-munkát (38,99%), 
ami ebben az esetben a rendezvénysorozattal magyarázható! Megfigyelhető, hogy a könyv
tárosok rendkívül kevés időt tudnak fordítani propagandára, ezen belül a foglalkozásokra 
való felkészülésre, s ha komolyabban akarják csinálni, jórészt munkaidő után kerül rá 
sor. (Ld. 2. sz. táblázat.) 

Külön ki kell emelni, hogy Miskolc és Szombathely kölcsönzési tevékenységében 
jelentős helyet foglal el a diafilm-kölcsönzés. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a dia 
kölcsönzés adminisztrációjának időráfordítása kb. háromszorosa a könyvbevételnek és ki
adásnak, nem beszélve a szerzeményezésről, feldolgozásról, javításáról, törléséről és az 
egyéb munkafolyamatokról! 
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Hálózati tevékenységet a következő könyvtárak végeztek: 
Miskolc -
Szeged 3,15% 
Hódmezővásárhely -
Szolnok 0,90% 
Szombathely 0,42% 
Veszprém 0,30% 

4. Vezetés, irányítás, hálózati munka (|_d. 1. sz. táblázat) 
A vizsgált időszakban vezetési, irányítási tevékenységet, hálózati munkát összessé

gében legtöbbet a hódmezővásárhelyi ill. szolnoki Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárá
nak munkatársai végeztek, sa legkevesebbet a veszprémi Megyei Könyvtár gyermekkönyv
tára. A vizsgált időszakban a könyvtárak legtöbb feladata az irányítás és képviselet terü
letéről adódott, s mindössze egy könyvtár végzett a hálózatban ellenőrzést (Miskolc 
2,54%). 

Külön meg kell jegyeznünk, hogy Hódmezővásárhely és Szolnok munkatársai segí
tettek a felnőtt könyvtárnak. (Hódmezővásárhelyen író-olvasó találkozót tartottak, ezért 
volt szükség a segítségre.) 

Az adatoknál szembetűnő az, hogy jóformán valamennyi könyvtárban elég sok időt 
elvesznek az értekezletek, legyen az akár belső (munkaértekezlet), akár külső (képviseleti). 

5. Saját továbbképzés (Ld. 1. sz. táblázat.) 
Az egyes könyvtárak helyesen mérlegelik a továbbképzés szerepét. Azt mondhatjuk, 

hogy a kialakult arány egészségesnek mondható ott, ahol a vizsgálat idején rendelkezünk 
adatokkal. Sokkal nagyobb probléma az, hogy az egyes könyvtárakban nagyon kevés idő 
jut az új kiadványokkal való ismerkedésre! Azonkívül az itt közölt adatok megtévesztőek, 
mert elsősorban sajtófigyelést, folyóiratolvasást jelentenek. Még mindig nem tudunk arról 
semmit, olvassák-e a gyermekkönyvtárosok a gyermek és ifjúsági irodalmat, s ha igen, 
mikor? 

Új kiadványok megismerése 
Miskolc 4,90% 
Szeged 1,63% 
Szolnok 0,28% 
Hódmezővásárhely 1,16% 
Szombathely 1,39% 
Veszprém 0,57% 

Az új kiadványokkal való ismerkedés aránya Szolnokon a legkisebb (0,28%), s leg
nagyobb Miskolcon. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a vizsgált időszakban egyedül 
Szolnokon volt intézményes továbbképzés, kb. két órás időtartamban.) Kár, hogy a fel
mérés a könyvismeret problémáira nem adott pontos választ, hisz a tájékoztató tevékeny
ség is csak úgy lehet eredményes, ha állandóan friss könyvismerete van a gyermekkönyv
tárosnak. 

A többi tevékenységforma közül azokat emeljük ki, amelyek több könyvtárban 
előfordultak. így Hódmezővásárhely és Veszprém fogadott a vizsgálat idején gyakornokot 
rövid időráfordítással. KISZ-gyűlést munkaidő alatt 3 könyvtárban tartottak, Miskolcon, 
Hódmezővásárhelyen és Szombathelyen. 
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Érdekes még megemlíteni, hogy Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Veszprémben 
zenei könyvtárat is kezelnek a könyvtárosok, ez a munkaidő 2—6%-át köti le, de Veszp
rémben a munkaidőnek kb. 50%-ában jelentkezik. 

Külön vizsgáltuk azokat a tevékenységeket, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a 
munkaidőhöz, egyéb címszó alatt. Az egyéb magába foglalta a cigaretta szünetet, a kávé
zást, a foglalkozás levezetését követő 10 perc pihenőt, az ebédszünetet. Ez az egyes 
könyvtárosok vonatkozásában 10-12% között mozog, s nem befolyásolja károsan a 
könyvtárosok munkaidejét 

,&' típusú könyvtárak 

1. Állománygyarapítás a munkaidő egészéből %-ban 
FSZEK 2. sz. Gyermekkönyvtára 16,19% 
Mezőkövesd 2,22% 
Kazincbarcika 1,66% 
Szentes 4,60% 
Jászberény 9,80% 
Kunszentmárton 12,38% 
Celldömölk 6,31% 
Tapolca adatai nem feldolgozhatók 

Állománygyarapításra a legtöbb időt a FSZEK 2. sz. Gyermekkönyvtára, legkeve
sebbet Kazincbarcika fordította. Ezeknél a könyvtáraknál különösen érdekes az egyes 
munkafolyamatok megoszlása. 

Megfigyelhető, hogy a munkafolyamatok közül a leltározás és a beszerzés szerepelt 
a legtöbb könyvtárnál, a vizsgálat idején törlést 4 könyvtár végzett (FSZEK 2. sz. gyer
mekkönyvtára, Mezőkövesd, Kazincbarcika, Celldömölk). Szerzeményezésben ezidő alatt 
mindössze három könyvtár vett részt (FSZEK 2. sz. gyermekkönyvtára, Szentes, Jászbe
rény); ez arra utal, hogy a munka érdemi részét kevésbé, inkább mechanikus részét végzik 
a gyermekkönyvtárak dolgozói. 

2. Feldolgozás a munkaidő egészéből %-ban 
FSZEK 2. sz. Gyermekkönyvtára 35,60% 
Mezőkövesd 10,41% 
Kazincbarcika 6,10% 
Szentes 9,10% 
Jászberény 2,07% 
Kunszentmárton 1,04% 
Celldömölk 6,31% 

A legtöbb feldolgozó munkát a FSZEK 2. sz. gyermekkönyvtára végezte. Ez jórészt 
katalóguslapok sokszorosítását jelenti. A megbeszélés során kiderült, hogy az említett 
könyvtár nemcsak a hagyományos, hanem ún. nemzeti katalógust is épít, ez teszi szük
ségessé a nagymennyiségű katalóguslap sokszorosítását. 

3. Olvasószolgálat: (Ld. 3. sz. táblázat) 
Ezeknél a könyvtáraknál a mechanikus kölcsönzési tevékenység dominál. A nyolc 
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könyvtár közül mindössze hat jelezte, hogy tájékoztat külön tevékenységként, a többiek 
csak a könyvek helyrerakásával vagy kölcsönzéssel együtt. (Ld. 3. sz. táblázat). 

Különösen elgondolkoztató, hogy ezek a könyvtárak — a számadatok arányában — 
több időt fordítanak propaganda munkára, így a csoportos foglalkozásokra, mint az 
előbb vizsgált „A" típusú könyvtárak. És itt is keresendő a foglalkozásra való felkészülés
hez szükséges idő! 

Külön meg kell jegyeznünk, hogy Mezőkövesden csak egy könyvtáros munkája alap
ján számítottunk átlagot, mert a másik munkatárs összesen 2x4 órát dolgozott, így nem 
lehetett figyelembe venni a teljesítményét. 

4. Vezetés, irányítás (Ld. 3. sz. táblázat) 
A vizsgált könyvtárak közül valamennyi részt vett az irányító munkában, termé

szetesen a munkamegbeszélések, valamint a napi munkához kapcsolódó ügyintézés tette 
ki a munkaidő nagy részét. Celldömölk kivételével minden könyvtár tevékenységében 
— ha csak 1—5% arányban is — sor került valamiféle intézményen kívüli kapcsolatra 
(iskolai megbeszélés, úttörőszövetséggel való kapcsolat). Ami azonban különösen prob
léma, az az, hogy a szűkös munkaerő ellátottság mellett is segítséget nyújtott a felnőtt 
könyvtárnak Celldömölk, Szentes, és Mezőkövesd is. 

Tudjuk, hogy könyvtárosaink munkaidőn kívül készülnek a foglalkozásokra, illetve 
— idő hiányában — nem készülnek; sok olyan mechanikus munkát végeznek ami szintén 
időt rabol, s arra mégis kell időt szakítani, hogy a felnőtt könyvtárnak segítsenek! Nem 
beszélve arról, hogyan oldja meg ezt olyan egyszemélyes könyvtár, ahol külön helyiség
ben van a gyermekkönyvtár, s nyitvatartási időben kell a felnőtt könyvtárban segíteni! 
(Pl. Celldömölk.) 

5. Továbbképzés (Ld. 3. sz. táblázat.) 
Ezekben a könyvtárakban valamivel több idő jut az új kiadványokkal való ismerke

désre. (Igaz ugyan: nem tudjuk, milyen kiadványokra gondolnak, könyv is számításba 
jön-e, vagy csak folyóirat?) 

Az ebéd és egyéb tevékenységformák aránya itt sem méltó említésre oly csekély. 

„C" típusú könyvtárak 

1. Állománygyarapítás 
A vizsgált könyvtárakról megállapítható, hogy önállóan szerzeményeznek, sa vásá

rolt anyagot maguk is leltározzák. Állománygondozást egy könyvtár nem jelzett, nyilván 
a vizsgált héten e tevékenység nem került sorra. Az igazság az, hogy ezeknek a könyvtárak
nak az olvasószolgálati munka a legfontosabb, így természetszerűen arra fordítják a leg
több időt. Különösen egyértelmű ez részfoglalkozású könyvtáros alkalmazása esetén, pl. 
Vasváron. (Ld. 4. sz. táblázat.) 

2. Feldolgozás 
A vizsgált időszakban nem jellemző tevékenység, egyedül Devecsernél jelentős a 

százalékos megoszlás: 
FSZEK 37. sz. könyvtár -
FSZE K 39. sz. könyvtár 1,60% 
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Ónod -
Székkutas 1,32% 
Tiszaföldvár 1,91% 
Vasvár 5,06% 
Devecser 11,93% 

Mivel a feldolgozó munka a katalógusok építését is magában foglalja, különösen 
fontos tudni, hogy mit végeznek e területen a könyvtárak. Devecsernél meg jeli jegyez
nünk, hogy a közel 12%-os feldolgozó tevékenység több mint felét cédulasokszorosításra 
fordítják. A katalógus építés tehát itt elsősorban mechanikus tevékenységként jelentkezik. 
Egyébként a feldolgozás az adott könyvtáraknál elsősorban a cédulák előrendezésében 
realizálódik, s kevésbé a katalógusba sorolásban. Kérdés, ki építi ezen könyvtárak kataló
gusait? Valószínű, hogy maguk a vizsgálatban részt vett könyvtárosok, s ha ez így van, 
akkor különösen szembetűnő, hogy besorolásra nem, vagy nagyon kevés idő maradi 

3. Olvasószolgálat (Ld. 4. sz. táblázat.) 
Az olvasószolgálati tevékenységet is ugyanazon szempontok szerint vizsgáltuk mint 

az előzőkben. Érdekes volt megfigyelni, hogy a kis könyvtárakban a kölcsönzés mellett 
több idő jut tájékoztatásra, s a könyvtári munka egészéhez viszonyítva előkelő helyet fog
lal el a propaganda tevékenység. Kis könyvtárakban nagyobb arányban készülnek csopor
tos foglalkozásokra. Ez talán azért érezhető, mert itt részben szakképzetlen könyvtárosok 
dolgoznak, akiknek nincs akkora szakmai rutinjuk, mint a nagy könyvtárak munkatársai
nak! 

A C típusú könyvtárak közül egy sem végzett igénykutatást. Ez azzal magyarázható, 
hogy nem érdekes számukra, mit óhajt az olvasó, vagy nincs idejük erre?! Bízzunk benne, 
hogy az utóbbi! 

S mivel elég meghökkentő adat, utalnunk kell rá: a FSZEK 37. sz. könyvtára te
vékenységéből mindössze 0,20%-ot fordít tisztán tájékoztatásra, míg más munkafolyama
tokkal együtt összesen 37,48%-ot. Meg kellene tehát oldani, hogy időt biztosítsunk a 
könyvtárosoknak a tájékoztatásra, hisz — a számok tanúsága szerint — az olvasók 
igénylik! 

4. Vezetés, irányítás (Ld. 4. sz. táblázat) 
Ezek a könyvtárak - helyzetükből adódóan — a vezetés, irányítás területén első

sorban a képviseleti munkában, a közönségkapcsolatok kialakításában és erősítésében 
tevékenykednek. A FSZEK 37. sz. könyvtár adatai szerint ez meghaladja a propaganda 
tevékenység arányát, s legalább annyira fontos ez a kapcsolattartás, mint az egyéb 
propaganda tevékenységek. 

Kevés továbbképzésben való részvételt jeleztek a könyvtárak, ez elsősorban azzal 
magyarázható, hogy azok jobban a nyári időszakra esnek. (Kivéve a könyvtárak áltaí 
szervezett évközi továbbképzést, de nem törvényszerű, hogy ez egybeessen a felmérés 
idejével.) 

Egy dolog azonban feltétlen elgondolkoztató! Tudjuk, hogy a gyermekkönyvtárak 
munkaerő-ellátottsága nem felel meg a követelményeknek. Mégis, a vizsgált 21 könyvtár 
közül nyolc jelezte, hogy alkalmanként vagy rendszeresen besegít a felnőtt könyvtár 
munkájába (Szolnok, Hódmezővásárhely, Mezőkövesd, Szentes, Celldömölk, FSZEK 
37. sz. és FSZEK 39. sz. könyvtár, valamint Ónod). 
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//. Az egyes könyvtárosok tevékenységének aránya 

A vizsgálat második szempontja szerint összehasonlítjuk az egyes könyvtártípusok
ban a vezető és a beosztott könyvtárosok tevékenységét. A feldolgozás során csak a szá
munkra legfontosabb adatokat emeljük ki . Ugyanakkor ezt az alkalmat használjuk fel 
arra is, hogy kivetítsük: mennyi időt fordítanak a könyvtárosok a csoportos foglalkozások 
szervezésére, a felkészülésre/ és a levezetésére. 

Ez azért is fontos, mert a gyermekkönyvtári munkában tartalmilag a tájékoztatás és 
a csoportos foglalkozások lényegesek, s ez a vizsgálat egyre inkább azt az amúgy is köztu
dott tényt húzza alá, hogy éppen e két tevékenység sikkad el, játszik nagyon kis szerepet 
a manuális és egyszerű technikai munkák mellett. 

Az alábbi táblázatok a könyvtárvezetők, illetve beosztott könyvtárosok által vég
zett munkafolyamatok %-os arányát tartalmazzák. Természetesen itt is figyelembe vettük, 
hogy esetenként 2 -3 munkafolyamatot összekapcsoltak a könyvtárosok, ezért a táblá
zat adatait összesítve - 100%-nál nagyobb teljesítményt kapunk. Ez nem túlórát jelent, 
hanem azt, hogy ezeket a munkafolyamatokat többször szerepeltettük. 

,A" típusú könyvtárak: 
A könyvtárvezetők tevékenységének alakulása: 

A könyvtár Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó 
szolgálat 

Csoportos foglalkozás Irá
nyítás 

Tovább-
vezető mun

kahelye 

Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó 
szolgálat 

Terem
rendezés 

Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás képzés 

Miskolc 9,84 7,51 33,05 — 3,72 — 44,62 5,65 
Szeged 28,97 — 35,14 - 3,50 — 6,36 — 
Hódmezővhely 1,79 - 59,72 9,19 6,42 3,51 21,42 0,58 
Szombathely 4,89 7,80 55,86 - — 0,62 19,16 2,29 
Szolnok 10.46 18,05 22,67 - — 4,18 - 26,33 -
Veszprém 4,95 7,11 54,95 1.18 5,49 3,73 8,54 1,18 

A vizsgált könyvtárakban a könyvtárvezetők közül állománygyarapításra legtöbb 
időt a szegedi gyermekkönyvtár vezetője fordít a munkaidejéből (28,97%), a legkeve
sebbet Hódmezővásárhely (1,79%). Bár itt ismét meg kell jegyezni, hogy a mérés egyik 
hetében megtartott gyermekkönyvhét miatt az adatok nem teljesen felelnek meg az át
lagtevékenységeknek ! 

A könyvtárvezetők munkaidejének nagyrészét egyfelől a vezetés, irányítás, másfelől 
az olvasószolgálati munka teszi ki. Az olvasószolgálat %-os aránya legnagyobb Hódmező
vásárhelyen (59,72%), a legkisebb a szolnoki gyermekkönyvtár vezetőjének tevékenységé
ben (22,67%). Ugyanakkor a legtöbb időt irányításra a miskolci Megyei Könyvtár gyer
mekkönyvtárának vezetője fordít (44,62%). A legkevesebb ilyenirányú munka Szegeden, 
illetve Veszprémben jelentkezik (6,36%, ill. 8,54%). 
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Ugyanakkor pontosan kivetítettük a csoportos foglalkozások adatait is, különvéve 
a technikai, teremrendezési tennivalókat, a felkészülésre, illetve a foglalkozások leveze
tésére szükséges időt. Ennek eredménye elgondolkoztató: a vizsgálat ideje alatt három 
könyvtár vezetője nem tartott foglalkozást (Miskolc, Szeged, Szolnok). A legtöbb foglal
kozást a veszprémi gyermekkönyvtár vezetője tartotta (3,73%), felkészülési ideje 5,49%. 
(44 órás munkahéttel számolva: 1% = 26,4 perc, tehát 3,73% = 1 óra 38 perc, 5,49% = 2 óra 
25 perc.) 

Ha hozzávesszük még a továbbképzésről kapott adatokat is, a kép riasztó! Mert 
igaz, hogy intézményes továbbképzésről nincs szó ebben az időszakban, mivel magyaráz
ható az, hogy Szolnok és Szeged egyéni továbbképzésről sem számol be; s a többi könyv
tárban is a munkaidőnek kb. 1-5%-át fordították az új kiadványokkal való ismerkedésre? 
Természetes, az itt felvetett problémák kétoldalúak! Mert lehet, hogy a könyvtárosok lel
kiismeretesen felkészülnek foglalkozásaikra, és olvassák a friss irodalmat, de munkaidőn 
kívül! (Erre a későbbiek során utalunk is!) 

A beosztott könyvtárosok tevékenysége 

A könyvtáros 
neve 

Állo-
Tánygya-
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Csoportos foglalkozás 
Irá

nyítás 
Tovább
képzés 

A könyvtáros 
neve 

Állo-
Tánygya-
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Terem
rendezés 

Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

T.Gy-né Miskolc 1,97 1,25 62,62 4,84 22,25 8,00 20,07 8,39 
M.l-né Miskolc 2.93 6,23 64,94 — 19,29 1,45 7,36 11,23 
H.M. Miskolc — 0,33 86,00 1,11 1,32 - 2,97 4,12 
V.E. Szeged - - 84,59 - - - - -
A. L-né Szeged 3,70 — 70,93 - 3,27 5,55 2,85 2,57 

P.E. Szeged 1.89 — 38JS1 — — 3,94 11,95 2,83 
A.M. Hmvhely 3,55 — 64,34 3,80 4,55 1,75 10,70 1,75 

T.l-né Szolnok 5.59 1,44 59,27 — 1,44 3,19 9,74 5,59 

L.M-né Szolnok 12,45 12,79 54,23 — 6,83 10,23 7,51 0,85 
Sz.P. Szhely 4,05 8,84 57,21 - 3,89 3,00 16,37 2,18 
F.K. Szhely 3,60 — 79,44 — - 1,20 16,41 1,11 

S.E. Szhelv 5.23 — 81.05 — 2,72 2,00 0,80 -
M.E. Veszprém 1,91 1,30 82,20 - 2,96 1,30 1,33 0,52 
6. l-né Veszprém - - 97,63 - - 1,20 1,00 -

Nagyon figyelemre méltó, hogy az olvasószolgálati munka aránya legmagasabb a 
veszprémi munkatársaknál (82,20%, ill. 97,63%). Elgondolkoztatóbbak a csoportos fog
lalkozások problémái: a legtöbb csoportos foglalkozást a miskolci Megyei Könyvtár mun
katársai tartottak, s adott volt náluk a felkészülési idő is. Ez azonban kivétel! Sokkal gya
koribb az, hogy több foglalkozás levezetéséhez (10,23%) jóval kevesebb a felkészülési idő 
(6,83%)„ mint pl. Szolnokon, vagy - több könyvtárban is tapasztalható - hogy csak a 

76 



foglalkozás levezetéséről tudunk, az ehhez szükséges felkészülési idő hiányzik (Szeged, 
Szombathely, Veszprém). 

Itt is tehát az előbb emlegetett két alternatíva kínálkozik: felkészülés nélkül „ru
tinból'' tartanak foglalkozást a munkatársak, vagy munkaidőn kívül készülnek. 

„ö" típusú könyvtárak 
A könyvtárvezetők tevékenysége 

A könyvtárve Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Csoportos foglalkozás Irá
nyítás 

Tovább
képzés zető neve és 

munkahelye 

Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat Terem

rendezés 
Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

B.A-né FSZEK: l 13,14 4,24 21,98 — 2,36 — 41,18 2,98 
N.F-né Mezőkö

vesd 2,22 8,56 72,35 0,29 3,01 _ 3,98* 8,08 
C.L-né Kazincfc 

cika 
ir-

69,93 3,02 2,52 7,58 16,20 1,51 
T.K. Szentes 5,71 15,42 39,63 - 9,69 16,12 10,96* 5,03 
N.A-né Jászberényi 8,81 4,15 54,19 - 1,06 11,69 1,17 12,22 
Cs.M-né Kunszen 

marton 
t-

10,53 1,04 71,67 0,92 2,16 2,28 5,67 0,92 
AJ-né Celldö

mölk 3,68 3,68 90,71 _ 3,68 6,14 1,05* 1,05 
V.K-né Tapolca adatai nem feldolgozhatók 

— — — . — - , . . . j -

* Segítség a felnőtt könyvtárnak. 

Megvizsgálva a kisebb könyvtárak hasonló problémáit, megközelítően ezekkel az 
arányokkal találkozhatunk! Pl. Szentesen a foglalkozások levezetésére szánt idő a munka
idő 16,12%-a, a felkészülési idő csak 9,69%. Vagy még rosszabb az arány Jászberényben: a 
felkészülésre szánt idő 1,06%, a foglalkozások levezetésére 11,69%! S nehezen képzelhető 
el, hogy azonos foglalkozások ismétléséről van szó! 
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A beosztott könyvtárosok tevékenysége 

A könyvtárve Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Csoportos foglalkozás Irá
nyítás 

Tovább
képzés zető neve és 

munkahelye 

Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Terem-
rendezés 

Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

M.P-né FSZEK2 — 29,00 47,67 — — - 0,67 2,66 
B.M-né Mezőkö

vesd nem feldolgozható 
K.B-né Kazincbar

cika — 81,09 12,60 1.71 4,57 1,14 
Á.T-né Kazincbar

cika 4,44 11,10 66,35 1.11 4,44 1,11 
V.M. Kazincbar 

cika 79,61 1,08 4,13 6,48 
Cs.A-né Szentes 2,43 2,79 76,98 - 2,45 5,92 1,20 -
S.L-né Jászberény — 

i L 
81,49 1,06 — — — — 

E könyvtárak jórészt egy vagy két személyesek, s ritka kivétel, hogy pl. Kazinc
barcikán négy munkatárs van. Tehát már a létszám is meghatározza, hogy a munka
folyamatok közül az olvasószolgálati tevékenység dominál. S nem elhanyagolható az a 
tény sem, hogy itt is elsősorban az adminisztratív tevékenység köti le a munkaidő nagy 
részét! 

,C" típusú könyvtárak 

A könyvtárve Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Csoportos foglalkozás Irá
nyítás 

Tovább
képzés zető neve és 

munkahelye 

Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Terem
rendezés 

Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

D.L-né FSZEK 
39. 7,92 3,20 70,21 1,28 1,28 1,92 20,67* 3,84 

R.J-né FSZEK 
37. 1,56 62,67 , 2,32 4,64 14,67* 4,63 

CsJ-né Ónod 8,36 — 53,38 0,90 4,20 3,60 25,95* 2,12 
S.A-né Székkutas21,41 1,32 56,80 - 3,47 3,45 5,94 3,96 
M.Gy-néTiszaföfc 

vár 
i-

12,81 0,40 54,23 5,87 _ 16,39 1,00 
Sz,K. Vasvár 4,33 5,06 80,26 - 5,00 6,11 1,04 2,76 
N.M. Devecser 4,61 11,93 67,29 12,02 — — — 

* Segítés a felnőtt könyvtárnak. 
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A könyvtáros Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Csoportos foglalkozás Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

neve és 
munkahelye 

Állo
mánygya
rapítás 

Feldol
gozás 

Olvasó
szolgálat 

Terem
rendezés 

Felké
szülés 

Leve
zetés 

Irá
nyítás 

Tovább
képzés 

K.É. FSZEK 39 4,16 81,53 1,04 3,12 5,20 3,12 
Cs.Zs. FSZEK 37 - - 75,11 - - 16,07 2,40 

A kisebb könyvtárakban örömmel tapasztaltuk, hogy közelít egymáshoz a foglalko
zások felkészülési ideje, illetve az azok megtartására szánt idő. Elbizakodottak azonban itt 
sem lehetünk, mert éppen ezekben a könyvtárakban találjuk a legtöbb szakképzetlen 
vagy nagyon minimális képzettséggel rendelkező munkatársat, akiknek bizony fel kell 
készülniök a tartalmi munkára! 

///. Munkaidőn túli tevékenységek 

A felvetett kérdések igazolására — bár logikai sorrendben nem ide tartozik — ide kell 
vennünk a munkaidőn túl végzett tevékenységeket, s vizsgálni, milyen jellegűek, illetve 
milyen időbeli megterhelést rónak a könyvtárosokra. 

A nagy könyvtárak munkatársai az alábbi otthoni munkákat jelezték. 
Miskolc: a gyermekkönyvtár vezetője szabad szombat helyett Rákóczi-rendezvényen 

vett részt és házigazdaként tevékenykedett; hét és fél óra munkaidőn túl ! 
Szombathely: az egyik munkatárs jelezte, hogy 2 órát fordított munkaidőn túli 

gyermekkönyvheti feliratok készítésére. 
A kisebb könyvtáraknál: 
A FSZEK 2. sz. gyermekkönyvtárának vezetője két alkalommal jelzett otthoni 

munkát, ami jórészt a csoportos foglalkozásokra való felkészülést jelenti, valamint új 
kiadványokkal való ismerkedést. Időbeli megoszlása: 4 óra 40 perc vázlat és szemléltető 
eszközök készítése és 3 óra új kiadványokkal való ismerkedés. Devecserben is munkaidőn 
kívül készült a könyvtárosa foglalkozásokra. 

Sajnos több ilyen adattal nem rendelkezünk. Ugy érezzük, éppen az elmondottak 
alapján nem megnyugtató ez számunkra, mert itt az egyértelmű bizonyíték arra, hogy 
munkaidőn kívül sem képezik magukat a könyvtárosok, tehát a továbbképzés, illetve az 
új kiadványokkal való ismerkedés szinte teljesen elmarad. 

Félreértés ne essék! Nem is kötelességük a gyermekkönyvtárosoknak, hogy mindezt 
munkaidőn túl végezzék el! Ezzel is csak azt akartuk bizonyítani, hogy minél előbb időt 
kell biztosítani — természetesen munkaidőben — a szakmai továbbképzésre! 

Következtetések: 

A felmérés eredményei nem újak számunkra. Tudott dolgokat regisztráltunk, 
mutattunk ki számadatok alátámasztásával. Ezek a következők: 
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A gyermekkönyvtári tevékenységek elaprózottak, jórészt több munkafolyamatot 
egyszerre próbálnak végezni a könyvtárosok. 

Meg kellene vizsgálni az egyes könyvtárak lehetőségeit, mérlegre tenni a személyi 
ellátottság kérdését, mert ez is oka annak, hogy az egyes könyvtárosokra nagyobb teher
tétel jut. 

A szakképzettség kérdése is döntő! Uj gépre nem tesznek képzetlen szakembert, 
mert elrontja a gépet! Gyermekeket előképzettség nélkül lehet nevelni? S a melléfogások 
kijavítására nincs is mód, hiszen azok csak hosszabb idő után érezhetők, bukkannak elő. 

Javaslatok 

1. Az „Irányelvek" normatíváinak megfelelően rendezni kellene az egyes gyermek
könyvtárakban szükséges szakképzett és adminisztratív munkaerők létszámát. 

2. Az előírt létszám biztosításával egyidejűleg munkaköri leírást kell készíteni a 
gyermekkönyvtárosok tevékenységéről, ebben pontosan meghatározni azt, hogy milyen 
szerep jusson a tájékoztató munkának, meg kell határozni a tartható csoportos foglalko
zások számát hetenként, és biztosítani kell a felkészülési időt. 

3. A munkaköri leírás térjen ki a szervezett, illetve egyéni továbbképzésre, adjon 
lehetőséget a könyvtárosnak a szakmai továbbfejlődésre. 

4. A munkaköri leírás készítésekor szükséges meghatározni azokat a normákat, ame
lyek a gyermekkönyvtárban dolgozó szakképzett, illetve adminisztratív munkaerőkre vo
natkoznak. Csak ez mentheti meg a gyermekkönyvtárak munkatársaitattól a túlterhelés
től, amely jelenleg a feladatok elaprózódásához, adott esetben kapkodáshoz vezet! 
Végezetül: 
Vizsgálnunk kellett volna azt, hogy az egyes munkafolyamatok milyen teljesítménnyel 
járnak, ez adott volna lehetőséget az előbb emlegetett normák meghatározására. Ezt azon
ban részben az elemzőlapok adatainak hiányossága, részben a meglevő adatok ellentmon
dásossága nem tette lehetővé. 
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„A" típusú könyvtárak 1. sz. táblázat 

Állomány
gyarapítás 

1. 

Feldol
gozás 

2. 

Olvasó
szolgálat 

3. 

Vezetés 

4. 

Tovább
képzés 

5. 

Egyéb te
vékenység 

Összesen Párhuzamos 
munkák 

Miskolc 3,85% 5,49% 94,97% 13,25% 4,90% 6,08% 128,54% 28,54% 

Szeged 11,52% - 112,93% 8,19% 1,63% 8,35% 142,62% 42,62% 

Hódmezővásárhely 2,67% - 91,94% 15,06% 1,16% 21,44% 132,27% 32,27% 

Szolnok 7,12% 11,64% 67,78% 14,24% 0,28% 10,13% 111,19% 11,19,% 

Szombathely 4,88% 4,16% 117,39% 10,68% 1,39% 11,48% 149,98% 49,98% 

Veszprém 3,17% 3,50% 83,49% 3,31% 0,57% 12,90% 106,94% 6,94% 

00 



00 

Olvasószolgálat: „A" típusú könyvtárak 2. sz.táblázat 

A könyvtár 
neve 

összes 
munka 

Kölcsönzés 
Tájékoz

tatás 
Igény

kutatás 
Propa
ganda 

Raktá
rozás 

Párhuzamos 
munkavégzés 

az olvasó
szolgálatban 

Miskolc 94,97% 36,09% 7,55% - 12,62% 12,12% 26,59% 

Szeged 112,93% 54,58% - - 8,60% 18,94% 30,81% 

Hódmezővásárhely 91,94% 13,82% 1,19% - 38,99% 6,63% 31,31% 

Szolnok 67,78% 20,55% 14,37% 0,40% 12,92% 10,85% 8,69% 

Szombathely 117,39% 46,03% 1,68% - 12,64% 7,49% 49,55% 

Veszprém 83,49% 41,34% 7,61% - 6,93% 15,69% 11,92% 



'J 

„B" típusú könyvtárak 3. sz. táblázat 

Állomány
gyarapítás 

1. 

Feldol
gozás 

2. 

Olvasó
szolgálat 

3. 

Vezetés 

4. 

Tovább
képzés 

5. 

Egyéb te
vékenység 

Összesen Párhuzamos 
munkák 

FSZEK 2. sz. 16,19% 35,60% 53,89% 12,54% 1,87% 10,41% 130,50% 30,50% 

Mezőkövesd 2,22% 10,41% 96,88% 3,98% 8,08% 4,81% 126,38% 26,38% 

Kazincbarcika 1,66% 6,10% 131,74% 7,34% 7,35% 11,98% 166,17% 66,17% 

Szentes 4,60% 9,10% 72,41% 7,36% 4,98% 16,47% 114,92% 14,92% 

Jászberény 9,80% 2,07% 75,64% 0,58% 6,11% 14,00% 108,20% 8,20% 

Kunszent marton 12,38% 1,04% 77,65% 3,90% 0,92% 11,94% 107,83% 7,83% 

Celldömölk 6,31% 6,31% 162,93% 1,05% - 0,88% 177,48% 77,48% 

Tapolca Adatai nem feldolgozhatók 

00 



„C" típusú könyvtárak 4.sz.táblázat 

Állomány
gyarapítás 

1. 

Feldol
gozás 

2. 

Olvasó
szolgálat 

3. 

Vezetés 

4. 

Tovább
képzés 

5. 

Egyéb te
vékenység 

Összesen 
Párhuzamos 

munkák 

FSZEK 37. sz. 0,78% - 106,37% 15,37% 3,51% 11,45% 137,48% 37,48% 

FSZEK 39. sz. 6,04% 1,60% 128,75% 12,94% 3,48% 0,17% 152,98% 52,98% 

Ónod 8,32% - 56,85% 25,95% 1,12% 10,23% 103,47% 3,47% 

Székkutas 21,41% 1,32% 62,39% 5,94% 3,96% 10,57% 105,59% 5,59% 

Tiszaföldvár 13,8% 1,91% 58,90% 16,39% 1,00% 15,17% 107,17% 7,17% 

Vasvár 4,33% 5,06% 118,30% 1,04% 2,76% 6,55% 138,04% 38,04% 

Oevecser 4,61% 

. — — 

11,93% 69,67% - - 16,17% 102,38% 2,38% 



Melléklet 

MUNKAFOLYAMAT ÉS MŰ VE LET KATASZTER GYERMEKKÖNYVTÁRAKNAK 

1. Állománygyarapítás 
1.1. Szerzeményezés 

1.11 U.K. + MNB + egyéb jegyzékek 
1.12 Hasonlítás 
1.13 Kijelölt címek kiírása, döntés 
1.14 DezkJeráta készítés 

1.1 (Hálózati-módszertani munka) 

1.2 Beszerzés 

1.21 Megrendelés 
1.22 Átvétel, azonosítás a beérkezett könyvekről 
1.23 Cédula anyag könyvhöz osztása (ÁKV) 
1.24 Személyes vásárlás (ÁKV), antikvárium, stb.) 
1.25 Reklamáció az ÁKV-nak 

1.2 (Hálózati-módszertani munka) 

1.3 Leltárba vétel 

1.31 Címleltár vezetése (pecsételés, kölcsönző kártya, raktári lap kitöltése) ... 
egyéb nyilvántartás 

1.32 Számlaegyeztetés a címleltárral 
1.33 Egyeztetés a gazdasági csoporttal 
1.34 Csoportos leltárkönyv vezetése 
1.35 Könyvek szerelése, jelzetelése 
1.36 Az állománybavétel revíziója, könyvek kiadása 
1.37 Cédulák jelzetelése (gyermekkönyvtári raktári jelekkel) 

1.3 (Hálózati-módszertani munka) 

1.4 Apasztás 

1.41 A megrongált könyvek kiválogatása 
1.42 Elveszett könyvek jegyzékre vétele 
1.43 Törlési jegyzékek összeállítása 

85 



1.44 Tőrlés a cím és csoportos leltárkönyvből 
1.45 A katalóguscédulák kiemelése (raktári, betűrendes, stb.) 

1.451 A katalóguscédulák kiszedése a szakkatalógusból 
1.452 A katalóguscédulák kiszedése a betűrendes katalógusból 

1.46 Avult és fölöspéldányok kijelölése 
1.4 (Hálózati-módszertani munka) 

1.5 Állománygondozás 

1.51 Törzsanyagjegyzék összeál lítása 
1.52 Állomány elemzés (helyben és vidéken) 

2. Feldolgozás 

2.1 Katalógusépítés 

2.11 A cédula kijelölése a katalógusok számára ..példányszám megállapítása 
2.12 Cédula sokszorosítás (gépelés is) 
2.13 A cédulák irányítása, szétosztása 
2.14 A cédulák előrendezése 
2.15 A cédulák besorolása ... katalógusba 
2.16 Katalógusrevízió 
2.17 Katalógus gondozás (választó, utalólapok) 

2.1 (Hálózati-módszertani munka) 

3. Olvasószolgálat 

3.1 Kölcsönzés 

3.11 Beírás (olvasók jegyzéke, törzslap vagy tasak, regiszter, olvasójegy kitöltése) 
3.111 Regiszter-lapok előrendezése, besorolás 

3.12 A könyvek bevétele, kiadása, nyilvántartása 
3.13 A tasakok visszaosztása 
3.14 Színcsere 
3.15 Késedelmesek felszólítása 

3.151 Peresítés 
3.16 Pénztárkönyv vezetése, elszámolása 
3.17 Napi statisztika, munkanapló vezetése (olvasóterem is) 
3.18 Kölcsönzőkártya pótlása 
3.19 Folyóirat-kezelés, feldolgozás 

3.1 (Hálózati-módszertani munka) 

3.2 Tájékoztatás 

3.21 Felvilágosítás a könyvtár használatára, az olvasók irányítása 
3.211 Felvilágosítás, katalógushasználat 
3.212 Felvilágosítás, könyvkikeresés (szabadpolc, raktár) 
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3.213 Olvasótermi felügyelet 
3.22 Adatszolgáltatás 
3.23 Tanácsadás, könyvajánlás 
3.24 Irodalomkutatás 
3.25 Előjegyzett könyvek figyelése 
3.26 Témafigyelés (tájékoztató jegyzékek) 
3.27 Bibliográfiák 

3.271 Bibliográfiai adatgyűjtés 
3.272 Bibliográfia szerkesztése 

3.272.1 Gépelés 
3.273 Állományrész-katalógusok nyomtatásban; gyűjtés 
3.274 Állomány-részkatalógus szerkesztése 

3.28 Témavázlat 
3.29 Házi segédletek készítése 

3.291 Tájékoztatás nyilvántartása 
3.2 (Hálózati-módszertani munka) 

a 3 Igénykutatás 
3.31 Forgalom elemzés 
3.32 Olvasó elemzés 

3.3 (A forgalom és olvasóelemzés a hálózatban) 

3.4 Propaganda 

3.41 Kiállítások készítése 
3.411 Anyaggyűjtés 
3.412 Feliratok elkészítése 
3.413 A kiállítás elkészítése 

3.42 Rendezvények szervezése 
3.421 Előadó meghívása, levelezés 
1422 Meghívók tervezése, elküldése 

3.43 Csoportos foglalkozások 
3.431 Szervezés (téma, időpont rögzítése) 
3.432 Anyaggyűjtés 
3.433 Szemléltető eszközök elkészítése 
3.434 Forgatókönyv ill. vázlatkészítés 
3.435 A foglalkozás levezetése 
3.436 Teremrendezés 
3.437 Műsorpróba 

3.44 Olvasómozgalom (pályázatok, stb.) 
3.45 Ajánló polcok, képes katalógus készítése 
3.46 Vissza hívólevél 
3.47 Diafilm-vetítés 

3.4 (Hálózati-módszertani munka) 
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3.5 Raktározás 

3.51 Könyvek helyrerakása 
3.52 A szabadpolcos tér tartalmi revíziója 

3.521 Tápraktárba helyezés a szabadpolcról 
3.522 A szabadpolc feltöltése 

3.53 Filmoluxozás, javítás, színcsfkozás, fóliázás 
3.54 Köttetés előkészítése 
3.55 Köttetésről visszajött könyvek átvétele 
3.56 Duplumozás 
3.57 Könyvek fiókkönyvtárba szállítása 

4. Vezetés, irányítás, hálózati munka 

4.1 Tervezés 

4.11 Anyaggyűjtés tervezéshez 
4.12 Tervegyeztetés 
4.13 Tervszerkesztés 

4.131 Gépelés 
4.1 (Hálózatban a tervezés segítése, vizsgálata.) 

4.2 irányítás 

4.21 Munkamegbeszélések, értekezletek (csoport, csoportvezetői munkacsoport) 
4.22 A feladatok egyéni megbeszélése és ellenőrzése, koordináció 
4.23 Személyügyek, munkaügyi problémák (minősítés, jutalmazás, szociális, 

fegyelmi, bérügyek) 
4.24 Ügyintézés, ügyiratkezelés, jelentéskészítés 
4.25 Körlevelek szerkesztése 

4.251 Szerkesztés 
4.252 Gépelés 

4.26 Módszertani levelek szerkesztése 
4.261 Anyaggyűjtés 
4.262 Szerkesztés 
4.263 Gépelés 

4.27 Tanácsadás, tervezés, berendezés 
4.28 Kiadvány gyermekeknek 

4.281 Anyaggyűjtés 
4.282 Szerkesztés, fogalmazás 
4.283 Gépelés 
4.284 Címzés és postázás 

4.3 Ellenőrzés a hálózatban 

4.31 Témavizsgálódás 
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4.32 Utóáttekintés 
4.33 Feljegyzés 

4.331 Fogalmazás, szerkesztés 
4.332 Gépelés 

4.4 Nyilvántartás 

4.41 Adatgyűjtés 
4.42 Az adatok logikai kontrollja 
4.43 Adatösszesítés 
4.44 Adatelemzés, értékelés 

4.5 Továbbképzés 

4.51 Előkészítés 
4.52 Levezetés 
4.53 Képzésen (vizsga, konzultáció) részvétel 
4.54 Megyei képzésen való részvétel 

4.6 Képviselet 

4.61 Tanácsülés, ált. iskolai igazgatói értekezlet 
4.62 Értekezletek (párt, társadalmi szervek, országos könyvtárközi) 
4.63 Úttörőszövetség (elnökségi, csapatvezetői, úttörőház megbeszélései) 
4.64 Iskolai megbeszélések 

4.7 Esetleges tevékenység 

4.71 Beszerzés (bútor ...) és berendezés tervezése 
4.72 Segítség a felnőtt szolgálatnak 

5. Saját továbbképzés 

5.1 Belső továbbképzés (egyéni és csoportos) 
(Szakmai, politikai, munkaügyi) 

5.2 Új kiadványokkal való ismerkedés, sajtófigyelés 

6. Gyakorlatvezetés 

Könyvtár szakos hallgatók gyakorlata 

7. KISZ-gyűlés 

8. Felsőbb szerv ellenőrzése 

9. Takarítás, fűtés 

10. Zenei könyvtár kezelése 

Ebéd, egyéb 
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