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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1979. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Egyesületünk 1979-re kitűzött céljai közvetlenül vagy közvetve szoros kapcsolat
ban vannak azokkal a feladatokkal, amelyek a magyar könyvtár- és tájékoztatásügyet, a 
hazai könyvtáros társadalmat érintik, foglalkoztatják. Gondoljunk csak a szakmai felada
tok közül a könyvtári ellátás színvonalának minőségi, komplex növelésére, a korszerű 
technikai eszközök, technológiák széles körű bevezetésének feladataira, a könyvtárak, tá
jékoztatási intézmények együttműködésének fejlesztési szükségességére, a ma már — saj
nos — érdekvédelmi feladattá vált könyvtárosképzési és továbbképzési gondokra, szakmai 
örökségünk, önbecsülésünk terén reánk váró munkákra és nem utolsósorban nemzetközi 
kapcsolataink ápolására, fejlesztésére. 

Az elmondottak egyúttal rövid összefoglalását is jelentik mindannak, amelynek 
mind a területi szervezetek, mind a szekciók, illetve a bizottságok 1979. évi munkáját 
meghatározták és megfelelnek annak a már jól bevált elvnek is, hogy az egyesület gyakor
lati munkája zömében és döntően a tagság közvetlen környezetében, a szervezetekben fo
lyik. 

A szervezetek 1979. évi szakmai munkája, tevékenysége megfelelt a tagság elvárá
sainak, összhangban volt a központi célokkal. Ezt nem is elsősorban azok az adatok jel
zik, amelyek a rendezvények számára vonatkoznak, hiszen itt — mennyiségileg — inkább a 
szintentartás a jellemző, azaz a rendezvények száma számszerűen alig haladja meg az el
múlt évi 134-et, hanem inkább a tartalmi vizsgálatból levonható következtetések. Ezek 
egyértelműen utalnak arra, hogy jól határoztuk meg a szakmai tevékenység irányait, azok 
találkoznak a tagság igényeivel, érdeklődésével. 

A területi szervezetek 1979-ben 70 rendezvényt szerveztek. Ezek tematikája — bár 
igen változatos volt — főként a könyvtárak közötti együttműködés kérdésének tisztázásá
ra, az új bibliográfiai leírási szabvány ismertetésére, valamint könyvtárgépesítési és könyv
tártechnikai ismeretek bővítésére irányult. Több szervezetünk szervezte úgy szakmai prog
ramját, hogy azok hatékonyan segítsék a főiskolai államvizsgára történő felkészülést és 
— hasonlóan a korábbi évekhez — a felkészülést elősegítő konzultációk szervezésében, le
bonyolításában tevékenyen közreműködött. A teljesség igénye nélkül említem ezek kö
zött a Hajdú-Bihar, a Szolnok, a Nógrád, a Heves és a Borsod megyei szervezet, a Műszaki 
Könyvtáros Szekció aktív, jó munkáját! 

Örvendetes tény és korábbi törekvéseink helyességét igazolja, hogy az egyesületi ke
retek lehetőséget adnak arra is, hogy tagjaink a könyvtárüggyel összefüggő más területek 
munkájáról, eredményeiről is tájékozódjanak, illetve egyéb kulturális, politikai, természet
tudományi előadásokat hallgassanak meg. Ezek között említem a művelődéspolitikai elő-
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adásokat (Fejér megyei Szervezet), a könyvkiadással, hanglemezkiadással és a könyvérté
kesítéssel kapcsolatos rendezvényeket (Heves, Somogy m.), a televízió és az irodalom kap
csolatának problémáival foglalkozó rendezvényeket (Csongrád m.) és még sorolhatnám. 

Az előadások, vitaülések mellett több szervezetünk rendszeresen szervezett kulturá
lis jellegű megmozdulást, kirándulást és emelkedett azoknak a rendezvényeknek a száma 
is, amelyek célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett lehetőséget adjanak egy-egy te
rület könyvtárosai közötti személyes kapcsolatok kiépítéséhez. 

Nógrád, Csongrád, Fejér megyei szervezeteink példája bizonyítja a fenti törekvések 
helyességét. 

Egyesületi életünk erősödését, szakmai tekintélyének növekedését lemérhetjük ab
ból is, hogy a területi szervezetek rendezvényei az elmúlt időszakban már nemcsak a me
gyeszékhelyen, hanem felváltva más városokban, illetve járási könyvtárakban kerülnek 
megrendezésre. Ezek a* »kis vándorgyűlések" részben segítenek azon a gondon is, amely 
még mindig visszatér, hogy t.i. a kisebb települések könyvtárosai nehezebben jutnak el 
egy-egy rendezvényre, jelzi azt is, hogy a rendezvényeknek helyet adó intézmények ma 
már fontosnak tartják egyesületi munkánkat. Ennek a módszernek helyességét bizonyítja 
a Heves megyei, az immár hosszú évek óta igen jó munkát végző Szabolcs-Szatmár me
gyei, a Nógrád megyei és a még alig egy éve működő Győr-Sopron megyei szervezetünk 
tapasztalata. 

Az 1979. évi munkatervben célul tűztük ki magunk elé, hogy erősítsük a szerveze
tek vezetősége és tagsága közötti szakmai, emberi kapcsolatok kialakítását, elmélyítését, a 
közös munkát. 1979-ben több ilyen rendezvény, megbeszélés zajlott le a területi szerve
zetek, szekciók, bizottságok együttműködésének eredményeként. így került sor a Zenei 
Könyvtáros Szekció és a Somogy megyei szervezet kétnapos kaposvári rendezvényére, 
amelynek érdekes szakmai programja mellett klubnapra, múzeumlátogatásra is jutott idő, 
a Műszaki Könyvtáros és a Társadalomtudományi Szekció több közös rendezvényére, 
amelyek közül kiemelem Harold Dierickx-nek, az UNISIST Bibliográfiai Leírások Nem
zetközi Központja igazgatójának előadását a géppel olvasható bibliográfiai információk 
cseréjéről, a Gyermekkönyvtáros Szekció és az Olvasáskutatási- és Pedagógiai Bizottság 
közös és eredményes pályázati kiírását és lebonyolítását, a Nógrád, Borsod és Heves me
gyei szervezet, valamint a Gyermekkönyvtárosok Szekciója közös szervezésében megren
dezett kétnapos továbbképző tanfolyamot, a Pest és a Hajdú-Bihar megyei szervezet tag
sága között kialakult közvetlen együttműködést, amelynek eredményéről 100 pest me
gyei könyvtáros élményei tanúskodnak, a Bács-Kiskun megyei és a Szolnok megyei szer
vezet, illetve a Hajdú-Bihar megyei szervezet vezetői között kialakult jó kapcsolatot. 

Tagságunk jelentős része — közel 1500 fő - öt, jól működő szekcióban fejti ki tevé
kenységét. Az elmúlt évtized tapasztalatai, s különösen az utolsó öt év fejlődése a bizonyí
téka annak, hogy ez a szervezeti forma eredményes, életképes és megfelel a tagság érdekei
nek. Mielőtt rátérnék a szekciók munkájának ismertetésére, engedjék meg, hogy eloszlas
sak egy még mindig visszatérő félreértést: a területi szervezetek és a szekciók jogállásukat 
tekintve egyenrangúak, csak — ha úgy tetszik - működési területüket illetően van kü
lönbség. Míg az előbbiek „illetékességi" területe egy-egy közigazgatási egység, addig az 
utóbbiak könyvtártípus, illetve tudományágak szerint szervezettek. Alapszabályunk ki-
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mondja, hogy minden tag egy szervezethez tartozik, ott gyakorolja jogait, látja el köteles
ségét. Ott választ és ott választható. Mindez azonban nem zárja ki, hogy egy területi szer
vezet tagja ne vehessen részt egy — számára érdekes — szekció munkájában, rendezvé
nyein és fordítva, ha kéri felvételét pártoló tagként. De gondolom, még ez sem szükséges, 
minden tagot minden rendezvényen szívesen látunk. Ismétlem: tartozni csak egy szerve
zethez lehet. Elnökségünk mindig is azt ajánlotta és ajánlja ma is a nem budapesti tag
jainknak, hogy területi szervezethez tartozzanak jogilag — amelynek nyilvánvalóan több 
oka van — s ha valamelyik szekció munkája esetleg érdeklődésre tart számot, kérjék felvé
telüket mint pártoló tagok, így mindig közvetlenül kapják az információt. 

Öt szekciónk 1979. évi munkája színes, sokrétű és szakmailag is eredményes volt. 
Gyermekkönyvtárosainkat tömörítő szervezetünk az Olvasáskutatási- és Pedagógiai 

Bizottsággal közösen jól sikerült pályázatot bonyolított le: „A gyermekirodalom és olva
só" címmel. A beérkezett 45 pályamű legjobbjait díjazták s azokból kiadvány készül. 
Fontos szerepet tölt be a Szekció a gyermekkönyvtárosok továbbképzésében: két ízben is 
tanácskozott erről a szekció vezetősége a KMK és a megyei gyermekkönyvtárosok képvi
selőivel, s ennek eredményeként a megyék zömében gyakran több napos továbbképzésre 
került sor. 

Ifjúsági Könyvtáros Szekciónk 180 fős létszámmal működik. Az év folyamán három 
tanácskozásra került sor: szakkörök a könyvtárban, a nem hagyományos dokumentumok 
és a képzés, önképzés, önművelés témákban. Több könyvtárat is meglátogattak a tagok és 
számos kulturális rendezvényen vettek részt. A Szekció munkájához jelentős segítséget 
adott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központja és a Fővárosi Művelődési Ház, mind er
kölcsileg, mind anyagilag. Elnökségünk sajnálatosnak ítéli, hogy az Ifjúsági és a Gyermek
könyvtáros Szekció között a munkakapcsolatok kiépítése a kezdeti lendület után alább
hagyott, megrekedt, holott a két szervezet tagjainak eredményes szakmai munkájához a jó 
együttműködés a mindennapi életben szinte elengedhetetlen. 

670 fővel legnagyobb szervezetünk a Műszaki Könyvtáros Szekció. Munkáját — 
mint eddig is — a rendszeresség, a következetesség, a jól megválasztott és felépített prog
ram jellemezte az alábbi hármas csoportosításban: a mindennapi munka gyakorlati kérdé
sei két előadásban; a könyvtár- és a tájékoztatásügy időszerű kérdései (pl. tároló könyv
tárak, számítógépes on-line információkereső rendszerek magyarországi bevezetésének le
hetőségei, az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma fejlesztése stb.), valamint kétösz-
szejövetel foglalkozott a nemzetközi szakmai kitekintéssel, a nemzetközi együttműködés 
kérdéseivel. Ismét nagy sikere volt a kétnapos vidéki rendezvénynek és a külön program
ként megrendezett könyvtárlátogatásnak. 

1979-ben folytatódott az OMKDK-val közösen a főiskolai államvizsga előkészítő 
konzultációsorozat s két önköltséges külföldi tanulmányútra is sor került: 14—14 fő lá
togatott az NDK-ba, illetve tekintette meg a prágai RPRO '79 kiállítást. A jól sikerült 
NDK tanulmányút nem utolsósorban az NDK Könyvtár Egyesület Műszaki Könyvtárak 
Szekciójával kialakított közvetlen, baráti kapcsolat eredménye. Igen jók a Szekció kap
csolatai más szervezetekkel és bizottságokkal is. 

A Társadalomtudományi Könyvtáros Szekció tagjainak száma valamivel meghalad
ja a 200 főt. Az év során hat továbbképző, ismeretfejlesztő előadást szerveztek, amelyen 
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a tagság részvétele átlagosan 40 %-os volt. A rendezvények sorából kiemelkedik az az elő
adás, amely a társadalomtudományi információval, könyvtárakkal szemben támasztott 
követelményeket, feladatokat foglalta össze a felső szintű pártvezetés szemszögéből. Igen 
jó a Szekció együttműködése más szervezetekkel és hasznosnak ítéljük azt a kezdemé
nyezést, aktivitást, amellyel a könyvtári szaksajtóban a társadalomtudományi információ 
elméleti és gyakorlati kérdéseit napirenden tartják. 

Egyesületünk Zenei Könyvtáros Szekciójának munkáját a jó tervezés, a sokirányú 
témaválasztás jellemezte. 1979-ben hat rendezvényre került sor, amelyek mind könyvtá
ros szakmai, mind zenei ismereteket és élményt nyújtottak a résztvevőknek. Örvendetes
nek tartjuk azt a tényt, hogy a szekció vezetőségének több tagja részt vehetett az AIBM 
(Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége) salzburgi kongresszusán, s ott beszámolt a 
magyarországi nyilvános zenei gyűjteményekben folyó — elismerésre méltó — munkáról. 

A szekció tagjai igen aktívan vesznek részt — könyvtári munkájuk keretében — kü
lönböző, a szekció által kezdeményezett kiadványok és zenei rendezvénysorozatok mun
kájában. 

1979. elején fejeződött be az a továbbképző tanfolyam, amelyet a szervezet a KMK-
val közösen szervezett; két éves munkáról, tanulásról 48 fő adott számot. 

Bizottságaink közül a legnagyobb aktivitást a Könyv- és Könyvtártörténeti és a 
Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság mutatta. 

A Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottság 220 tagot számlál, eredményes szervező, 
tájékoztató munkát folytat. Elnökségünk különösen fontosnak és értékesnek tartja a Bi
zottság munkáját, azokat a törekvéseket és eredményeket, amelyeket a hazai könyvtár
kultúra örökségének ápolásában elértek és támogatja a további munkát. Az év folyamán 
12 széles tematikai kört felölelő rendezvényre került sor (közöttük egy külföldi előadó
val), amelyek látogatottsága magas, sikere osztatlan volt. A Bizottságon belül megalakult 
és jól működik a Bibliofil Könyvkötő munkaközösség. 

Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottságunk fejlődése az elmúlt időszakban töret
len volt. Jelzi ezt, hogy nőtt a Bizottság munkájában résztvevő tagok száma, szervezetteb
bé vált a tagság informálása, bővült a tematikai program. 1979-ben 5 előadás foglalkozott 
gépesítési, technikai problémákkal, egy esetben pedig tapasztalatcsere látogatásra, illetve 
közös vásárlátogatásra került sor. A Bizottság munkájának elnökségünk igen nagy jelentő
séget tulajdonít és számít további eredményes tevékenységre. Az Osztályozási- és Indexe
lési Bizottság három, a Bibliográfiai Bizottság pedig két előadást szervezett. Olvasáskutatá
si- és Pedagógiai Bizottságunk 1979-ben is igen aktív volt és dicséretes az az együttműkö
dés, amelyet más szervezetekkel folytatnak. 

XI . vándorgyűlésünk témájáról a résztvevők véleménye, a szakmai és napisajtó vissz
hangja arról tanúskoddik, hogy a könyvtárak közötti együttműködés, munkamegosztás 
továbbfejlesztéséhez az elhangzott előadások, viták és a megfogalmazott ajánlások további 
segítséget, lendületet adtak. Köszönet illeti a vándorgyűlés mintaszerű, zökkenőmentes 
lebonyolításáért a Veszprém megyei szervezetet, az Eötvös Károly megyei Könyvtár és a 
Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára dolgozóit. 

Régi kívánsága volt tagságunknak, hogy biztosítsuk a rendszeres klubéletet, egy szi
lárd pontot, ahol tartalmas klubélet alakulhat ki. 1979 közepén, az ELTE Eötvös Klubja-
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ban lehetőséget iskaptunk erre, de a kezdeti lendület után mind a tagok, mind a szervezők 
lelkesedése alábbhagyott, pedig két-három sikeres rendezvény bizonyította ennek a ren
dezvényformának a létjogosultságát. A tanulságot az Elnökség levonta, folyamatban van 
az új klubprogram kialakítása. 

Egyesületünk fontos feladata a könyvtáros társadalom szakmai érdekvédelme, 
amely a szakma, a könyvtáros társadalom egésze erkölcsi és anyagi megbecsülésének fo
kozását, a jó szakmai közérzet megteremtését is magában foglalja. Ez nem könnyű fel
adat, és feltételezi a könyvtárakban dolgozók hivatásszeretetét, magas színvonalú munká
ját, ezen keresztül a könyvtárak társadalmi megbecsülését. 

A magas színvonalú, korszerű könyvtárosi munka szorosan összefügg a könyvtáros
képzés és továbbképzés tartalmával, rendszerével, hatékonyságával, s e területen nincs 
minden rendben. Tagságunk aggodalommal figyeli azokat a jelenségeket, amelyek a felső-
és középfokú képzés területén az elmúlt években felszínre kerültek, s amelyek egyelőre 
nem utalnak a kibontakozás lehetőségeire. A könyvtár- és tájékoztatásügy előtt álló fel
adatok, a szolgáltatások színvonalának emelése jól felkészült szakembergárdát követel. 
Éppen ezért nyomatékosan sürgetjük mind a felső-, mind a középfokú könyvtárosképzés 
problémáinak mielőbbi felszámolását, a szakmáját értő és szerető hivatástudattal bíró 
könyvtárosutánpótlás képzésének megnyugtató megoldását. Ugyancsak fontosnak és meg
oldandó feladatnak tartjuk a szervezett, hatékony továbbképzés mielőbbi megvalósítását. 

Egyesületünk eddig is kinyilvánította készségét, hogy részt vállal e munkálatokban 
és a jövőben is minden társadalmi segítséget megad a kibontakozás elősegítéséhez. 

Nemzetközi kapcsolataink alakulásáról a következőkbén számolhatok be: Egyesüle
tünknek 1979-ben is aktív kapcsolata volt az NDK könyvtári egyesületével. Együttműkö
dési megállapodásunk és éves munkatervünk alapján rendszeresen megküldtük egymásnak 
kiadványainkat, a két ország könyvtárügyének legfontosabb dokumentumait. 

Az NDK egyesületének és műszaki szekciójának elnöke részt vett az 1979. évi ván
dorgyűlésen, ahol előadást is tartott. Meghívásunkra két NDK-beli gyermekkönyvtáros 
egy hetet töltött Magyarországon, részben a gyermekkönyvtári szekció, ill. gyermek
könyvtárak munkájának tanulmányozásával, részben a Verseghy Könyvtár zebegényi 
gyermek-olvasótáborában. Magyar részről két közművelődési könyvtáros és két-gyermek-
könyvtáros töltött egy-egy hetet az NDK egyesület két rendezvényén.' 

Az NDK—magyar egyesületi kapcsolatokat illetően mindkét félnek jó a tapasztala
ta, ezt tovább kívánjuk fejleszteni és szorgalmazni úgy, hogy az egyes szekciók, szerveze
tek közvetlen kapcsolatai is élőbbé váljanak. 

A műszaki szekció 1979-ben egy-egy önköltséges tanulmányi kirándulást szervezett 
az NDK-ba és Csehszlovákiába. 

A szlovák könyvtáros egyesülettel éppúgy, mint a horvát egyesülettel a tárgyév fo
lyamán további ismételt kísérletet tettünk az együttműködési megállapodás megkötésére, 
erre azonban 1979-ben sem került sor. 

A Gombocz István ösztöndíjra 1979-ben Kiss Árpádot, a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem Könyvtárának munkatársát jelöltük, aki szeptemberben meg is kezdte 
tanulmányait. Az év végén érkezett haza előző ösztöndíjasunk, Hegedűs Péter. Az ösztön
díj történetéről, tapasztalatairól, az eddigi ösztöndíjasok tanulmányairól, munkájáról az 
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ösztöndíj előző és jelenlegi kurátora pozitív értékelést jelentetett meg az amerikai könyv
tár egyesület lapjában. 

Az IF LA 1979. évi 45. közgyűlésén és a könyvtárak jogi szabályozásával foglalko
zó konferenciáján Koppenhágában az MKE képviseletében Papp István, a közművelődés 
könyvtári szekció vezetőségi, illetve az IF LA Journal szerkesztőbizottsági tagja és Vályi 
Gábor, a parlamenti könyvtári szekció vezetőségi tagja, a FID képviseletében Vajda Erik, 
az MKE elnöke vett részt, akit a műszaki könyvtári szekció elnökévé választottak. A mű
szaki könyvtári szekcióban magyar előadás is elhangzott, amelyet Gyere Pál és Balázs Já
nos (KG Informatik) állított össze. 

Az MKE egyes szekcióinak, bizottságainak rendezvényein több alkalommal került 
sor más intézmények meghívására Magyarországon tartózkodó külföldi előadók előadásá
ra. 

Egyesületünk kapcsolatai az állami vezetéssel, a könyvtárügy hivatalos irányító szer
veivel igen jók. A könyvtárügy átszervezett, új irányító apparátusa, a minisztérium felső 
vezetése hangsúlyozza, hogy kérni fogja döntéseihez az egyesület tagjainak kollektív vé
leményét, igényt tart arra a segítségre, amelyet a döntések végrehajtásához az egyesület 
nyújtani tud. Ez az elv ma már a gyakorlatban is érvényesül s reméljük a jövőben tovább 
erősödik. Jelzi ezt a megállapítást az is, hogy több fontos kezdeményezésünk talált meg
hallgatásra, amelyek hosszabb távon is kihatnak könyvtárügyünk fejlődésére, további útjá
ra. Itt elsősorban a IV. országos könyvtárügyi konferencia megrendezésére gondolok. 

Egyesületi munkánk elismeréseként javaslatunkra a veszprémi vándorgyűlésen két 
fő részesült társadalmi munkájáért kitüntetésben és a Szabó Ervin Emlékérem odaítélésé
nél is messzemenően figyelembe vették javaslatainkat. 

Igen jók a kapcsolataink több országos jellegű tudományos könyvtárral, intézmény
nyel, mint például az OMKDK-val, a KMK-val, a megyei könyvtárak zömével és külön 
szeretnék köszönetet mondani az OSZK hivatali és társadalmi vezetésének azért, hogy le
hetővé tette helyiséggondjaink viszonylagos megoldását. A felsoroltaktól az erkölcsi támo
gatás mellett jelentős anyagiakat is kaptunk, amely lehetővé teszi folyamatos működésün
ket. 

Egyesületünk létszáma az elmúlt esztendőben jelentősen, közel hétszáz fővel nőtt, 
tagjaink száma jelenleg 3200. Ez a létszám, a tevékenység bővülése nem kis feladatot ró 
azokra, akik a szervezetekben, az egyesület egyéb funkcióiban dolgoznak. A munka szer
vezettebbé és rendszeresebbé tétele, az információáramlás zökkenőmentes biztosítása és a 
nyilvántartások pontos vezetése érdekében több intézkedést tettünk. Ilyen volt az egyesü
let főfoglalkozású ügyintézőjének (előadójának) felvétele és ezáltal a központi adminisz
tráció átszervezés, megszilárdítása, s nem utolsósorban az is, hogy két alkalommal heti 12 
órára már állandó helyiséghez jutottunk. 

Az egyesület ügyrendjének kidolgozását az elnökség munkaterve értelmében meg
kezdtük. A tervezetek kidolgozását munkabizottság végzi dr. Wal leshausen Gyula vezeté
sével. 

Az ügyrendi szabályozások egyaránt kiterjednek az elnökség, a titkárság, a központi 
adminisztráció, valamint — szükség szerint — a szervezetek munkájára. A tervezeteket az 
elnökség véleményezésre megküldi majd a szervezeteknek és az állásfoglalások figyelembe-
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vételével történik majd a véglegesítése. A jóváhagyott ügyrendet és egyéb szabályozásokat 
a szervezetek vezetőségei teljes szövegükben megkapják, a tagság értesítést kap az ügyrend 
elkészültéről és abba a szervezeteknél kívánság szerint betekinthet. Igyekszünk e mun
kákat 1980.1. félévében befejezni. 

Az MKE 1979. évi költségvetése szerint a bevételek, valamint a kiadások tervezett 
összege 177.000,- Ft volt. A bevételek tényleges összege 216.816,- Ft. Az elért több
letbevételt a tervezetten felüli összegű tagdíjbefizetés, a növekvő taglétszám, a javuló tag
díjfizetési morál és a Kulturális Minisztérium 25.000,— Ft-os céltámogatása tette lehető
vé. Ez utóbbi az 1979. évi évkönyv kiadásának fedezetéül szolgál. Bevételként jelentke
zett még (lényegében a terv szerinti mértékben) néhány intézménynek a Műszaki Könyv
táros Szekció útján az MKE részére adott támogatása. 

A kiadások tervezett összege 177.000,— ft volt, a tényleges kiadások 166.376,10 
Ft-ot tesznek ki, az év végi pénzmaradvány pedig 50.000,— Ft. Ez részben az 1979. évi 
évkönyv közreadásával 'kapcsolatban felmerülő 1980-ra áthúzódó kiadások fedezetét 
képezi, részben pedig a Műszaki Könyvtáros Szekciónak csak 1980-ban kiutalt, de 1979-
re tervezett ellátmány összegébői adódott. 

Összevetve eredményeinket, a még megoldásra váró, nem kis feladatokat, az 1979-
es esztendő munkáját úgy értékelhetjük, hogy Egyesületünk tevékenysége hozzájárult tag
ságunk szakmai fejlődéséhez, látókörének bővítéséhez, a könyvtárügy feladatainak meg
oldásához. Ezért a munkáért, támogatásért köszönetet mondunk minden tisztségviselő
nek, lelkes és aktív tagunknak és kérjük, igényeljük további odaadó támogatásukat közös 
céljaink megvalósításához. 

Kovács Dezső 
főtitkár 

/ 
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A XI. VÁNDORGYŰLÉS 
PLENÁRIS ÜLÉSÉN 

(1979. augusztus 9. Veszprém) 
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK 





A KÖNYVTÁRÜGY IDŐSZERŰ FELADATAI, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖNYVTÁRKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSÉRE 

Villangó István főosztályvezető, Kulturális Minisztérium 

Bizonyára nem mondok újat önöknek, s nem kell a múlt és a jelen tekintélyeit, a 
könyvtárügy teoretikusait, szakíróit idéznem, amikor bevezetőként a könyvtár és a társa
dalom viszonyára, összefüggésére hívom fel figyelmüket. Amikor emlékezetükbe idézem, 
hogy könyvtárügyünk eredményei egyben szocialista kulturális forradalmunk sikerei, 
hogy művelődéspolitikánk céljainak megvalósításában - a tudomány, az oktatás és a köz
művelődés területén egyaránt — fontos szerepet szán a könyvtáraknak. 

A könyvtárnak, amely a bővülő tájékozódási, szórakozási és művelődési intézmé
nyekkel új munkamegosztásra lépve, továbbra is nélkülözhetetlen, mással nem pótolható 
része a társadalom politikai, nevelő, tájékoztató és termelő tevékenységének. 

Nem téveszthet meg senkit, hogyha a művelődéspolitikai gyakorlat időlegesen egy-
egy jelenségre, vagy területre jobban koncentrálja figyelmét. Még kevésbé van okunk ag
godalomra, amikor — publicisztikánkra jellemző módon — a kulturális divatok és buzgó 
hirdetőik nagy — olykor aránytalanul nagy — nyilvánosságot kapnak. 

A politikát nem divatok irányítják, hanem a társadalom fejlődésének törvényszerű
ségei. E törvényszerűségek nyomán fogalmazódtak meg a párt művelődéspolitikai doku
mentumai. A tudománypolitikai, közoktatási és közművelődési határozatok széles alapo
kon, a gazdaság és a társadalom életével összefüggésben jelölik meg a minőségi követelmé
nyeket és célokat, amelyek szükségszerűek, amelyek könyvtárügyünknek is alappillérei, s 
könyvtárpolitikánk is csak erre épülhet. E dokumentumok, amelyekre hivatkozom, to
vábbra is érvényben vannak, sem felfüggesztésükről, sem felülvizsgálatukról nincs szó. 

Szükségesnek tartottam ezt előrebocsátani néhány kolléga szkeptikus megnyilatko
zása miatt. Szükségesnek tartom leszögezni, hogy művelődéspolitikánkban a könyvtárügy
nek rangos helye van, s ez a Kulturális Minisztérium jelenlegi törekvéseiben is kifejezésre 
jut. Nem látványos akciókban, hanem az eredményeket és a fogyatékosságokat egyaránt 
számbavevő fejlesztési elképzelésekben. 

* 

Most amikor a következő éves terv előkészítésén dolgozunk jóleső örömmel, de 
nem önelégülten állapíthatjuk meg a jelenlegi tervidőszakról, hogy a könyvtárügy tovább 
fejlődött. Sor került jogi alapjainak korszerűsítésére, erőteljes ütemben indultak meg az 

. új követelményeknek megfelelő könyvtári és informatikai szabványok kidolgozásának 
munkálatai. A könyvtárak szolgáltatásai színvonalasabbak, sokrétűbbek lettek. Számos 
korszerű szolgáltatás meghonosítása ezekben az években történt meg. 
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A könyvtári nevelőmunka formái gazdagodtak — főleg a közösségi művelődési alkal
mak száma szaporodott. Szélesedett az olvasótábori mozgalom, s ezek a táborok egyre 
több helyen az általános műveltséget gyarapító, a közösségi magatartást formáló alkal
makká válnak. Minőségi változások jeleit, a megújítás szándékait fedezhetjük fel az Olvasó 
népért mozgalomban és más olvasó-nevelő akciókban. 

Ahol a feltételek — elsősorban a megfelelő nagyságú és kulturáltsága könyvtári tér, 
a jó állomány, a felkészült szakszemélyzet - adottak, ott javult a könyvtárhasználat, az 
olvasás minősége. Intenzíven nőtt a tudományos-ismeretterjesztő és a szakkönyvek köl
csönzésének aránya. A helyben olvasás szokásának terjedése elmélyültebb, igényesebb ön
álló munkát, tájékozódást tesz lehetővé. 

Az igények szerint tovább differenciálódik a könyvtárak tájékoztató tevékenysége. 
Bővülnek nemzetközi kapcsolataink. Könyvtárosaink, dokumentátoraink jelen vannak a 
nemzetközi fórumokon. 

A könyvtártani, informatikai, a művelődés-szociológiai kutatások feltételei javul
tak. Különösen a történelmi hagyományok kutatásához kapcsolódó könyvészeti munkála
tokban sikerült előbbre jutni. Mindezek a tisztes eredmények a-könyvtárosok szakmai fel
készültségét, áldozatvállalásait, lelkesedésüket is dicsérik. 

A legmodernebb technika könyvtári alkalmazása tovább terjedt, sikeresen fejező
dött be a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes előállítására irányuló kísérlet első sza
kasza. Különösen jelentős, hogy a tanácsi közművelődési könyvtáraknál az állomány gya
rapításának pénzügyi keretei 1977-re már elérték a tervciklusra kitűzött szintet, és a lét
számfejlesztési célok is időarányosan teljesültek. 

Az állományalakítás kedvező irányait mutatja — még a kis könyvtárakban is — a se
gédkönyvek, kézikönyvek gyűjteményeinek fejlődése, a zenei részlegek, fonotékák gyara
podása, a nemzetiségi alapkönyvtárak kiépülése. 

Hosszan tudnám még sorolni sikereinket, eredményeinket, de fogyatékosságainkat 
is. Azokat az ellentmondásokat, feszültségeket is, amelyek az igények és lehetőségek, a 
szándékok és képességek között fennállnak. 

így elmondhatom, hogy a most folyó 5. ötéves tervben a könyvtárak beruházásait 
annak ellenére, hogy fő feladatunk a kulturális alapellátás biztosítása, aránytalanul ala
csonyra tervezték és a szerény célkitűzések is csak elenyésző mértékben valósulnak meg. 
Nem fejeződik be az egész könyvtárügyet érintő kiemelt OSZK beruházás, alig találko
zunk e tervperiódusban épített jelentős könyvtári létesítményekkel és csak néhány — elis
merésre méltó kezdeményezés révén átalakított - bibliobusz beállítása történt meg. Stag
nál — egyes helyeken csökken — a beiratkozott olvasók száma, sok helyütt csaknem lehe
tetlen az intenzív könyvtárhasználat, a hatékony és színvonalas szolgáltatások feltételei
nek biztosítása. Nem teljesültek a társadalomtudományi információs rendszer fejlesztésé
nek céljai, nem javult szükséges mértékben a könyvtárak közötti munkamegosztás és 
együttműködés sem. 

Mindezeket figyelembe véve a következő, 6. ötéves tervi feladatainkat a követke
zőkben összegezném: 

A könyvtárügy továbbra is kiemelt feladata az olvasói létszám emelése, a könyvtár
használat mennyiségi és minőségi fejlesztése a korszerűbb könyvtári ellátás révén. A terv-
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időszakban el kell érni, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők száma egyenle
tesen emelkedjék. 

Kiemelt gondoskodást igényel a munkásság és az ifjúság olvasóvá nevelése, ez utób
bi a derekasan lemaradt iskolai könyvtárak fejlesztésével is. 

Az intézmények szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztésével kell javítani az ol
vasmányszerkezet minőségét. Széles körben kell meghonosítani a korszerű könyvtári szol
gáltatásokat, az irodalom- és tudománynépszerűsítő rendezvényeket, zenei, nyelvi, audio
vizuális szolgáltatásokat, az irodalomkutatást és témafigyelést, a másolatszolgáltatást, 
mikrofilmezést stb. A korszerű általános műveltség, a politikai tájékozottság és a szakmai 
ismeretek szintjének növelése érdekében erőteljesen fejleszteni kell a helyben olvasási szo
kásokat. 

Minőségi fejlődést jelentő módon kell előrelépni a szakirodalmi információs ellátás, 
a tudományos kutatást és a termelést közvetlenül segítő szolgáltatások terén. Jelentős 
mértékben fejleszteni kell a központi könyvtári szolgáltatások, a nemzeti bibliográfia, a 
hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, a központi nyilvántartások stb. színvonalát, 
hatékonyságát. 

E feladatok teljesítése megköveteli: 
1. A könyvtárak fejlesztését, működési — anyagi, személyi és technikai — feltételei

nek javítását. 
2. A könyvtári rendszer optimális működtetését, a rendszerben rejlő együttműkö

dési és integrációs lehetőségek, tartalékok feltárását és hasznosítását. 
3. Az ágazati irányítás javítását, az irányítás demokratizmusának, szakszerűségének 

biztosítását. 
E három — csupán előadói önkénnyel szétválasztható — de egymással szorosan ösz-

szefüggő feladatról szeretnék kissé bővebben szólni. 
Legnehezebb ezek közül az elsőről, a fejlesztésekről, a feltételek javításáról beszél

ni. Az adott gazdasági lehetőségek és az elképzelt fejlesztések között nagy a feszültség. Hi
szen akkor tervezünk fokozottabb fejlesztéseket, amikor gazdasági feltételeink nem javul
nak, sőt romlanak. Ha ehhez még hozzáveszem, hogy az elmúlt időszakban megtörtént 
társadalmunk differenciált érdekszerkezetének elismerése, hogy a különböző ágazatok, te
rületek mindinkább megfogalmazzák — sőt politikailag is megjelenítik — sajátos érdekei
ket, akkor nem irigylésre méltó ma a tervezők, az irányításban dolgozók helyzete. Mégis 
azt kell mondanom, hogy ez utóbbi, az érdekszerkezet elismerése is arra kényszerít: a le
hető legmarkánsabban fogalmazzuk meg szakmai és politikai érveinket, fogjuk feszesebbre 
fejlesztési elképzeléseink sorrendjét — természetesen kellő toleranciával és kompromisz-
szum készséggel. 

Ilyen alapon mertük megfogalmazni azt, hogy a 6. ötéves tervben a közművelődés 
valamennyi intézménye közül — a viszonylagos elmaradás felszámolása és a könyvtárhasz
nálók növekvő igényeinek kielégítése érdekében is — a könyvtárak, ezen belül elsősor
ban a megyei és a központosított ellátási rendszerben kulcsfontosságú szerepet játszó 
„A" (részben „B") típusú könyvtárak fejlesztései kapjanak elsőbbséget. 

A központi anyagi eszközöket és figyelmet elsősorban ezekre az intézményekre kí
vánjuk összpontosítani. 
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Terveink között szerepel az OSZK várbeli épületének befejezése, költözése és szol
gáltatásainak megindítása az új helyen. Támogatólag szerepeltetjük ágazati tervünkben 
más főhatóságok fontosabb könyvtárfejlesztéseit is, szakkönyvtárakat, iskolai- és szakszer
vezeti könyvtárakat. 

Ha tervelőkészítésünk biztató is, valamennyi reális fejlesztési elképzelésünk teljesü
lése esetén sem mondhatunk le a szigorú takarékosságról, a belső tartalékok mozgósításá
ról, a szervezettség fokozásáról, a munkamegosztásról és az együttműködésről. És az 
együttműködés nem csupán gazdasági szükségszerűség, hanem a könyvtári rendszer műkö
désének minőségi követelménye. Azt hiszem ebben sokan egyetértünk. 

* 

A Könyvtáros c. folyóirat az elmúlt évben vezető könyvtárosaink egy részéhez kör
kérdést intézett: Együtt vagy külön? Nem hinném, hogy csupán „illendőségből" de egyet
len megkérdezett sem választotta a „külön" alternatívát, s az egyes válaszok a leghatáro
zottabb együttműködési igényt tükrözik. 

Ha csak a nyilatkozatokat, értekezleteken elhangzottakat, szakfolyóiratokban meg
jelenteket tekintenénk, megnyugodva állapíthatnánk meg: nincs talán még egy ország a 
földön, ahol a könyvtárak együttműködése iránt a szándék, az akarat olyan magas szinten 
állna, mint nálunk. De ugyanezekből a megnyilvánulásokból az is kiderül — s a gyakorlat, 
a mindennapi élet még inkább ezt mutatja —, hogy a valóságban, a megvalósult szándékot 
és akaratot tekintve a kép sokkalta sötétebb. Nagyon őszintén és kicsit talán sarkítva: a 
könyvtárak együttműködése ritkaságszámba megy ma még, talán még a könyvtárak rivali
zálásánál is ritkább. 

Ha könyvtárosaink döntő többsége határozottan igényli, szükségesnek tartja, szán
dékozza az együttműködést, s az mégsem valósult meg, az okokat kell keresni, s ha meg
találjuk őket, meg kell vizsgálni, hogyan volnának áthidalhatók, megszüntethetők. 

Olcsó és hamis érvelés volna pusztán kiejelenteni, hogy az együttműködés azért nem 
jött létre — legalábbis nem a szükséges mértékben és szinten —, mert minden helyeslően, 
pártolóan nyilatkozó másképp képzeli el ugyanazt az együttműködést. 

Ha történelmi vonatkozásaiban nézzük az együttműködést, akkor — a korai, erősen 
részleges és elszórt példáktól eltekintve — az 1960-as évek közepéig nyúlhatunk vissza: a 
nem mindenki számára jó emlékezetű gyűjtőköri együttműködésig. 

Ez a probléma valahogyan a legutóbbi időkig kicsit tabu maradt. Az idő azonban 
döntött sorsáról: jelenleg gyűjtőköri kooperációs kör alig működik, s jó néhány soha sem 
alakult meg, hiába hozta létre — formálisan — jogszabály. Szakmai közvéleményünk „leír
ta" ezt a próbálkozást, ezt a megoldási formát. De vizsgáltuk-e alaposan, hogy mi vezetett 
ehhez? Meggyőződésünk és a szándék nem vitatható. Valóban voltak és valóban vannak 
ma is szükségtelen állománygyarapítási párhuzamosságok, s ugyanakkor voltak és vannak 
„fehér foltok": olyan dokumentumcsoportok, amelyek beszerzése szükséges volna, de 
amelyhez az anyagi eszközök hiányoznak. 

Ha sikerül meghatároznunk a kudarc okait, nagyot léphetünk előre az együttműkö
dés érdemi, eredményes és hatékony módszereinek, formáinak megtalálása érdekében. 
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Olyan hibákat, buktatókat tárhatunk fel, amelyek elkerülése vagy áthidalása nélkül ezen
túl sem várhatunk az eddigieknél jobb eredményeket. 

Az egyik valószínűsíthető ok az elképzelés, a program és a jogszabály egyoldalúsága, 
az, hogy a könyvtári tevékenységen belül kizárólag a gyűjtésre terjed ki. S a könyvtári te
vékenység egésze ilyen értelemben nem szabdalható fel. 

Másodikként a gyűjtőköri együttműködés hibásan kialakított és alkalmazott mód
szereitemlítem — tisztelettel utalva a kisszámú kivételre. Az az elképzelés keresztül vi he
tetlen volt, hogy a kooperációs körben összegyűlnek a szakterületi!eg egymáshoz közelál
ló könyvtárak, mindenki megmondja, hogy mit akar megvenni, s ha valamire több Jelent
kező" is van, akkor megbeszélik, hogy ki mondjon le. 

Ez már szorosan összefügg a könyvtárosok szubjektumával, szemléletével. A gyűj
tőköri együttműködés (ahogy néhol nagyon jellegzetes hibával nevezték: a gyűjtőköri 
egyeztetés) értelmezéséről, felfogásáról van szó. 

Megemlíteném — noha nem független az előbbiektől — a hazai információs infra
struktúra jó néhány elemének fejletlenségét, alacsony színvonalát. Gondolok itt minde
nekelőtt az együttműködés egyik igen fontos elemére és eszközére, a könyvtárközi köl
csönzésre, amely - joggal - a könyvtárosok állandó panaszainak tárgya. Jelentősége is, 
bonyolultsága is teljes, önálló előadást igényelne, ezúttal legyen elég annyi, hogy valóban 
életképes együttműködés a jelenleginél sokkal gördülékenyebb, gyorsabb és megbízha
tóbb könyvtárközi kölcsönzési tevékenységet igényel (ismét tisztelet annak a néhány 
könyvtárnak, amely gondosan végzi ezt a tevékenységét). Látni kell azonban azt is, hogy 
a könyvtárközi kölcsönzés megjavításának több, egyidejűleg biztosítandó feltétele is van, 
köztük a megfelelő jogi rendezés (ezzel mi tartozunk), a megfelelő technikai feltételek, a 
továbbfejlesztett központi nyilvántartások és a könyvtárosok szemléletének javulása. 

Korántsem állítva azt, hogy a gyűjtőköri kooperáció valamennyi buktatóját sikerült 
itt jelezni, hadd említsek még egyet: a tíz évvel ezelőtti kooperációs programok „belterjes
ségét", azt, hogy kizárólag — az akkori szóhasználattal élve — a tudományos és szakkönyv
tárakra terjedt ki. 

Az utóbbi időben azonban már sor került: a nagy — országos jelentőségű, tevékeny
ségű — szakkönyvtárak és a közművelődési könyvtárak együttműködésének kezdemé
nyezésére. Ez a „program" — szerencsére — nem helyezte előtérbe a kooperáció formai 
(sokszor formális) oldalát, sokkal inkább arra törekedett, hogy meghatározza: a nagy 
könyvtárak szolgáltatásai közül melyek azok, amelyeket más könyvtárak saját, gyors 
ütemben fejlődő tájékoztatási tevékenységükhöz leginkább felhasználhatnak. 

E kezdeményezés teljes sikerét akadályozta a könyvtárak fejlettségi szintjének, a 
szolgáltatások fogadási készségének egyenlőtlensége, s a nagy szakkönyvtárak más irány
ba ható anyagi érdekeltsége. Ennek ellenére úgy véljük, ez a kezdeményezés jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy könyvtáraink közül egyre több helyen találhatók meg és vehe
tők igénybe a hazai szakirodalmi információs kiadványok, szolgáltatások. 

A múlt tanulságainak e vázlatos, csak részleges kísérletnek szánt áttekintése után 
még fontosabb kérdés áll előttünk: milyen legyen és hogyan alakuljon a könyvtárak 
együttműködése, amely nélkül a könyvtárügy elé kitűzött célok bizonyosan elérhetetle
nek maradnak. 
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Az együttműködésre — bár korántsem teljességgel — a mostanában igen sokszor em
legetett 5/1978. (XII.12.) KM számú rendelet tartalmaz iránymutatást, a szakterületi és a 
területi (regionális) együttműködési körökről mondottak révén. Szeretnék azonban utalni 
arra: nem véletlen, hogy ez a rendelet szinte egyáltalán nem szól az együttműködési körök 
tevékenységének tartalmáról (eltérően pl. a hálózatoktól). Ugy véltük, a korábbi hibák 
egy részét kerülhetjük el azzal, ha minden megalakuló körre rábízzuk: maga határozza 
meg, hogy a könyvtári, tájékoztatási tevékenység egyes területein milyen mértékben, mi
lyen formában, milyen konkrét célokkal kíván kooperálni. 

El akartuk és el akarjuk kerülni a „sematizálást", az indokolatlan egységesítést, a 
mereven „előírt" formákat. Úgy véljük, hogy az egyes szakterületeken vagy régiókban te
vékenykedő könyvtárak nálunk pontosabban tudják: mire van szükségük a hatékony 
együttműködés, az eredményesebb munka érdekében. 

Hisszük és reméljük, hogy ily módon a könyvtárak együttműködése valóban kiter
jed a könyvtári és információs tevékenység egészére, figyelembe veszi az egyes folyama
tok, alkotóelemek immanens összefüggéseit, végigköveti egy-egy megállapodás, döntés va
lamennyi következményét. 

Véleményünk szerint az együttműködésnek — akár egy-egy ilyen körön belül, akár 
attól függetlenül alakul is ki — mindenekelőtt a gyűjtés, a feldolgozás, de leginkább a 
szakirodalmi információs szolgáltatások terén kell jelentősen előrelépni, mégpedig azzal az 
elsődleges céllal, hogy a könyvtári szolgáltatások színvonalának javítása a jelenleginél nem 
nagyobb ráfordítással legyen megvalósítható, ésszerű takarékossággal, szükséges és lehetsé
ges munkamegosztással. 

Az együttműködés utasításra: aligha lehet eredményes. Indíték, motiváció csak az 
érdekek felismerésén alapulhat, ehhez azonban arra van szükség, hogy a jelenleginél több 
könyvtáros legyen képes a helyi és csoport érdekek mellett az országos, társadalmi érde
keket is észrevenni, felismerni, figyelembe venni, s ha szükséges, minderről fenntartóját is 
meggyőzni. 

Az együttműködés — kétségtelenül — a mainál fejlettebb, korszerűbb műszaki el
látottságot, technikai felszereltséget igényel. A másolás- és sokszorosítástechnika, a mikro
filmtechnika, a távközlés olyan, ma még eléggé elterjedtnek korántsem tekinthető eszkö
zei, mint a telex, indokolt és lehetséges esetekben a számítástechnika (lehetőségeinek le
hető teljes kiaknázásával!) meghatározó, de legalábbis jelentősen befolyásoló tényezői, 
elemei lehetnek és kell, hogy legyenek az együttműködésnek. 

A technika azonban az ember és a tervszerű, összehangolt fejlesztés nélkül: halott 
dolog, kidobott pénz. Együttműködés a szubjektív tényezők figyelmen kívül hagyásával 
nem alakulhat ki, nem működhet. A kifejezett szándék, az együttműködni szándékozás 
hangoztatása, ismételgetése önmagában semmit sem ér. Az eredményes — szükségképpen 
minden részvevő fél számára előnyös — együttműködés széles látókört, a mások problé
máinak, céljainak, feladatainak ismeretét, s talán elsősorban megbízhatóságot igényel: az 
együttműködés keretében vállalt feladatot a vállalat színvonalon és a vállalt határidőre 
kell teljesíteni, s itt már nem lehet helye „objektív nehézségeknek", előre nem látott aka
dályoknak. 

Illúziónak, utópiának vélik tán néhányan az ilyen együttműködést, s ha könyvtá-
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raink felszereltségére, anyagi helyzetére, káderhelyzetére gondolunk, néhol ez érthető is. 
Mégis állíthatjuk, s szerencsére ma már néhány hazai példára is támaszkodva állíthatjuk, 
hogy mindez lehetséges, elérhető. 

Könyvtári rendszerünk egészének és szinte minden részének fejlődése a következő 
ötéves tervben nem kismértékben attól attól függ, hogyan sikerül megvalósítani az együtt
működést, s hogyan sikerül teljességgel kiaknázni ennek lehetőségeit. Ma már senki előtt 
nem lehet ismeretlen az a tény, hogy az extenzív fejlesztési szakasznak vége.Népgazdasá
gunk helyzete nem teszi lehetővé, hogy minden szolgáltatásfejlesztési és szolgáltatásbőví
tési tevékenységhez automatikusan a feltételek arányos mértékű fejlesztésére kerüljön sor. 
Alapvető változtatásra van szükség a könyvtárak munkájában: sokkkai intenzívebbé, ész
szerűbbé, gazdaságosabbá kell tenni azt, s ehhez minden rendelkezésre álló eljárást fel kell 
használni, a munkaszervezés javításától, a szolgáltatási választék és szerkezet ésszerűsíté
sén keresztül a munka intenzitásának fokozásáig és — természetszerűen — az együttműkö
désben, munkamegosztásban rejlő lehetőségek kihasználásáig. 

Az együttműködési lehetőségek formai és tartalmi szempontból is rendkívül sokfé
lék, változatosak. Lehetetlenség volna valamennyit sorra venni, akár csak az említés erejé
ig is. Célszerűbbnek és megoldhatóbbnak tűnik, ha kiemelünk néhány olyat, amely ma 
már nem tekinthető csak tervnek, ahol életképes és eredményes kezdeményezések szület
tek, s ezek — terveink, elképzeléseink szerint — igen fontos szerepet kapnak a következő 
tervidőszakban is. 

Az egyik ilyen a jelen formájában a tanácsi közművelődési könyvtárak körére kiter
jedő könyvtári ellátó rendszerek létrehozása, illetve továbbfejlesztése. A Művelődésügyi 
Közlöny ez évi 5. számában közzétett felhívás világosan megfogalmazta az ilyen rendsze
rek célját: a kistelepülések, a városkörnyéki lakott helyek és a városi külterületek korszerű 
könyvtári ellátásának biztosítását. 

Az említett településtípusok szerény számú kivételtől eltekintve egyértelműen hát
rányos helyzetben vannak. Jelenlegi és tervezhető gazdasági helyzetünkben bizonyosan 
nem nyílik lehetőség arra, hogy minden településen vagy településrészen olyan színvonalú 
könyvtár jöhessen létre, amilyenre az olvasók egyre magasabb szintű és egyre differenciál
tabb igényeinek kielégítéséhez szükség volna. Őszintén szólva ez a megoldás sok helyen 
nagyon gazdaságtalan is lenne. 

A könyvtári ellátó rendszer alapja az egységes, a közös gyűjtemények kialakítása, 
ezeknek a helyi sajátosságokat figyelembe vevő központi gyarapítása, feldolgozása, nyil
vántartása és feltárása, az állományhasználat és az olvasószolgálat együttes megszervezése 
és kiterjesztése. Ha jól végiggondoljuk, az együttműködésnek ez a formája talán a hálóza
ti keretben folyó kooperáció alapvető, lényegi és célra orientált továbbfejlesztésének fog
ható fel, amely azonban számottevő szakmai felkészültséget, módszertani módosításokat 
és -• nem utolsósorban — technikai feltételeket igényel. A könyvtári ellátó rendszer felté
teleiben ugyanis még a jelenlegi gazdasági körülmények közt sem a könyv okozza a leg
több és legnehezebben megoldható problémát, hanem a megnövekedett raktárigény, a 
szállítás s a mindehhez szükséges munkaerő. 

Tagadhatatlan, hogy valamennyi feltétel nem biztosítható „helyben", még akkor 
sem, ha az ellátó rendszert szervező {megyei, városi stb.) könyvtár és a fenntartó egy-
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aránt elismeri fontosságát. Ezért döntött úgy a Kulturális Minisztérium, hogy a Közműve
lődési Alapból történő kérések sorában előnyben részesíti azokat az igényeket, amelyek 
ilyen könyvtári ellátó rendszerek kialakítását célozzák. 

A közzétett felhívásra korántsem reagált minden olyan megye vagy város, amelynél 
pedig megalapozott igény és szükség merülhetne fel, s a beérkezett igénylések színvonala 
sem egyenletes. Őszintébben és pontosabban fogalmazva: csak néhány megye vette a fá
radságot, hogy elkészítse a könyvtári ellátási rendszer megyei koncepcióját, ütemtervét. 
Különösen sajnálatos, hogy a beérkezett tervezetek többsége szakmailag nem elég átgon
dolt, elnagyolt. A városkörnyéki települések és a városi külterületek könyvtári ellátásának 
javítására is rendkívül kevés javaslat és igény érkezett. 

A másik feltélenül megemlítendő együttműködési forma, amely tulajdonképpen túl 
is megy e fogalom határain, a könyvtári integráció. Félreértések elkerülése végett most 
nem a könyvtárak és más művelődési intézmények integrálásának sokat vitatott és sokfé
leképpen értelmezett kérdésével kívánok foglalkozni, csupán a könyvtáraknak könyvtá
rakkal történő integrálásával, még pontosabban ezek közül is csak néhány, bizonyos ered
ményekkel már rendelkező formával. 

Az általános iskolai könyvtárak és a közművelődési könyvtárak közötti együttmű
ködés, ha némileg kivételes és elszigetelt jelenségként is, számottevő múltra tekinthet visz-
sza, s meghatározandó feltételek esetén — elsősorban kistelepüléseken és nagyobb városok 
külső kerületeiben vagy külterületein — reményteljesnek ígérkezik a könyvtárak teljes in
tegrációja is. Legalapvetőbb indokként a gazdaságosság mellett alighanem azt kell kiemel
nünk, hogy az iskolai könyvtár használói, s a közművelődési könyvtár tanuló-olvasói gya
korlatilag teljesen egybeesnek, a kiszolgálandó olvasóréteg lényegében azonos. Túlzás vol
na azt állítani, hogy az ilyen típusú integráció minden részletkérdése, teljes koncepciója 
már kidolgozott, de alapelvei ma már eléggé világosak. 

A szakszervezeti és a tanácsi közművelődési könyvtárak együttműködése szintén 
nagy hagyományokkal rendelkezik. Jócskán van példa arra, hogy egy-egy ipari, sőt „egy-
üzemes jellegű" település teljes könyvtári ellátását szakszervezeti könyvtár biztosítja. Ezek 
a megoldások természetesen feltételezik a fenntartók együttműködését, s ez sem tekint
hető mindenütt tökéletesnek. 

A szakszervezeti közművelődési könyvtárak és a helyi szakkönyvtárak közötti 
együttműködés, s ezen belül az integráció sem új keletű kezdeményezés. Néhány ágazat
ban (úgy is mondhatnánk, hogy néhány hálózatban) egyértelműen eredményes, hatékony 
könyvtáregyesítések történtek már, s remélhető, hogy egyre több munkahelyen kerül 
majd sor közművelődési és szakkönyvtári funkciókat egyaránt ellátó könyvtárak létesíté
sére. 

Mint minden integrációnál, itt sem arról van szó, hogy mindig és mindenhol célsze
rűnek, vagy akár lehetségesnek tartjuk a szakkönyvtárak és a szakszervezeti könyvtárak 
összevonását. Minden könyvtári integrációt igen alapos előzetes elemzésnek, tervezés
nek, „gondolkodásnak" kell megelőznie, s végrehajtását csak akkor és ott szabad szorgal
mazni, ahol ennek feltételei adottak, ahol ezzel a könyvtári munka, végső soron az olva
sók könyvtári ellátásának színvonala emelkedik, mégpedig jelentősebb többletkiadások 
nélkül. 
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összefoglalásként viszont azt is meg kell állapítanunk, az említett együttműködési 
formák és könyvtári integrációk területén messze nem használtuk ki a meglevő lehetősé
geket sem. 

Itt szólnék az együttműködésnek egy tágabb, a könyvtárak keretein túlmenő lehe
tőségéről, szükségességéről is. 

A kultúra differenciált intézményrendszerei csak úgy képesek ellátni nevelő, tájé
koztató, közvetítő, szocialista embert formáló funkciójukat, ha tevékenységük összehan
goltan egymásra épül. S ebben sincs helye a szakmai szűkkeblűségnek, presztízs féltésnek. 
A könyvtárak társadalmi szerepét korlátozzuk, ha nem vagyunk elégé nyitottak a tudo
mányos, oktatási és közművelődési intézményekkel való együttműködésre. 

Hangsúlyoznám azonban, hogy ennek az együttműködésnek elsősorban a tevékeny
ségben kell megnyilvánulnia és nem pótolhatja azt semmiféle hierarchikus szervezet. 

Nem csak a jelenlegi irányítási struktúra miatt emelem ki a közgyűjtemények 
együttműködését. A tudományos kutatásban, különösen a hungarica kutatásban, a doku
mentumok feltárásában, megóvásában, korszerű tárolásában és visszakeresésében, a hely
történeti munkában, a kiállítási és publikációs tevékenységben, a különböző művelődési 
mozgalmakban, akciókban természetes és gazdaságos kooperációs lehetőségek kínálkoz
nak. 

Az együttműködés és a könyvtári rendszer működése nagymértékben függ az ágaza
ti irányítás hatékonyságától. Tudjuk azt, hogy a jogszabályokban biztosított lehetőségek: 
csupán keretek. Megvalósításukhoz sok szempontból más módszerű irányításra, kapcsolat
rendszerre van szükség. Rendszeressé és folyamatossá kell tennünk munkakapcsolatainkat 
valamennyi könyvtárfenntartó szervvel, hatósággal. A szakfelügyeletet felül kell vizsgál
nunk és ki kell terjesztenünk. 

Javasoljuk a SZOT-nak, hogy a Kulturális Minisztériummal egyetértésben határozza 
meg a szakszervezeti könyvtárak fejlesztésének irányait. Ebben vegye figyelembe a könyv
tárak szakmai követelményeit és a szakszervezetek mozgalmi módszereit, az együttműkö
dés lehetőségeit. 

Fontos részintézkedések vannak folyamatban, így például a könyvtári kataszter fel
állítására, a tudományos könyvtárak minősítésére, a szervezeti és működési szabályzatok 
kidolgozására, elfogadására. 

Dolgozunk a könyvtárosképzés korszerűsítésén. Meghatároztuk azokat a szakmai 
követelményeket, amelyeket a könyvtárak a különböző képzési szintek iránt támaszta
nak. 

A magunk részéről elsősorban nem szervezeti és mennyiségi változtatásokat, hanem 
a képzés tartalmának, minőségének javítását szorgalmazzuk. 

Növelni szeretnénk az irányítás demokratizmusát. Minden lényeges könyvtárügyi 
kérdésben támaszkodni kívánunk szakembereink véleményére. Mert az irányításban is 
egymásra vagyunk utalva. 

Nagy mértékben támaszkodni kívánunk az Egyesület szervezett szakmai közreműkö
désére. Úgy tapasztaltuk, hogy ez az együttműködési szándék az Egyesület vezetősége és a 
minisztérium vezetése között kölcsönös. Mi számítunk az egyesületi tagság szakmai véle
ményére, a közvéleményt formáló erejére. 
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Újjászerveztük az Országos Könyvtárügyi Tanácsot, amely már a közeli hetekben 
megkezdi elemző, tanácsadó, javaslattevő tevékenységét. 

Nagy feladatok várnak ezekre a szervezetekre. 
Itt jelenteném be, hogy a közeli jövőben, a 6. ötéves terv elejére tervezzük a IV. Or

szágos Könyvtárügyi Konferencia megrendezését. A konferenciával az a célunk, hogy a 
meglevő művelődéspolitikai dokumentumok, illetve majd a XII . Kongresszus és a 6. öt
éves terv célkitűzései alapján kidolgozzuk és elfogadjuk a könyvtárügy egységes cselekvési 
programját. Olyan operatív programot, amely a politikai határozatokban és a jogszabá
lyokban rögzített elvek gyakorlati megvalósítását segíti elő, s az ehhez szükséges tevékeny
ségi sorokat szabja meg. A konferencia előkészítése a minisztériumban megkezdődött. E 
helyről szeretném kérésünket tolmácsolni, hogy az előkészítésben, a konferencia érdemi 
munkájában is számíthassunk az egész könyvtáros szakma közreműködésére és sokuknak 
aktív szervező, elemző tevékenységére is. 

Az elhangzott nagyon vázlatos felsorolásból is láthatják, hogy sok az előttünk álló, 
megvalósítandó feladat. Ehhez kérjük a Könyvtárügyi Osztály, a Közgyűjteményi Főosz
tály új vezetői, a minisztérium vezetése nevében: segítségüket, bizalmukat, megértő türel
müket is. 

Mi, akik irányítási feladatokra kaptunk megbízást, munkánkat szolgálatnak tekint
jük. Tanult szakmánk szerint is Önökkel egy ügyet szolgálunk, függetlenül attól, hogy a 
könyvtárügy mely pontján teljesítjük hivatásunkat. 

Ezt a munkát csak együtt lehet végezni, nem egymásra mutogatva, a gondokat nem 
egymás asztalára lepakolva, nem is tunya nyugalomban, hanem olykor vitával, vélemé
nyek osszeutköztetésével, de mindig elvi alapon és a kölcsönös jó szándék tudatában, az 
ügy érdekében. 
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A KÖNYVTÁRKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
KÉRDÉSEI, A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK 
EZ IRÁNYÚ FELADATAI 
Dr. Zsidai József igazgató, Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtára 

Minden nemzet keményen dolgozott, küzdött, s ha kellett szenvedett és áldozato
kat hozott olyan időpontokban, amikor a gazdasági, társadalmi fejlődés menetében minő
ségi átalakításra vállalkozott. Ebben a tekintetben nemcsak a nagy forradalmi sorsfordu
lókra kell gondolni, hanem a békés építőmunka olyan időtartamaira is, amikor egy meg
szokott fejlődési gyakorlat kimerülni, megtorpanni látszik. A mi társadalmunk, a mi gaz
daságunk is nagy küzdelmet folytat most és már néhány éve azért, hogy a termelésben a 
mennyiségi jelző helyébe a minőség lépjen magasabbrendű követelményként. 

A minőség követelményéből a könyvtáros és tájékoztatási szakma számára — köztu
dottan — két igen fontos következtetés adódik: először a kutatás, a fejlesztés és a termelés 
minden fázisát igen gyorsan és azonnal hasznosítható információkkal kell ellátni; másod
szor: a minőségi váltást véghez vivő dolgozók, alkotók általános és szakmai műveltségének 
folyamatos megújítását okosan differenciálva kell támogatnunk. 

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a könyvtári és információs szolgálatban is minőségi 
váltásra van szükség. Forradalmi léptékben kell megújítani teljes tevékenységünket, hogy 
a termelés és a társadalom magasabb követelményeihez felnőjünk, azokkal szinkronban 
haladjunk. 

A minőség jelző politikai napirendre tűzése után elsőként a könyvtárak kapuira kel
lett volna felvésni. Azért kellett volna ezt tenni, de még inkább valóraváltani, mert a való
ságos élet minden területén majdan meggyökeresedő „minőség" éledését úgy táplálja a jó 
információ, mint a májusi eső a búza szárbaszökkenését. 

Úgy gondolom, nem az a probléma és nem az a feladatunk most, hogy szakmánk 
korszerűsítésének szükségességét vitassuk, mert abban jobbára azért ma már egyetértünk. 
A fő kérdés az, hogy a minőségi váltás iránya, tartalma, rendszere és technológiája, milyen 
legyen. Továbbá tisztázni kell a végrehajtás személy- és eszközigényességét és azok előte
remtésének lehetőségét. 

Mi, akik most itt előadásra váltakoztunk a magunk területén próbálunk néhány gon
dolattal hozzájárulni a léptékváltás üteméhez és felelősségéhez. Én a magam részéről a 
műszaki és természettudományok információellátásának néhány aspektusára világítanék 
rá, mert ebben vagyok otthonosabb. Ezúttal a szemléletet elvi, elméleti szempontokkal is 
próbálom erősíteni. 

Először azt szeretném megindokolni, hogy — véleményem szerint — miért kell újí
tanunk? 

Hazánkban a felszabadulást követő közel 35 esztendő alatt igen szép könyvtári 
rendszer alakult ki. Mind a közművelődési, mind a szakkönyvtári gyakorlati hálózatokra 
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és azok teljesítményeire büszkék lehetünk. Számos területen igen korszerű nézetek váltak 
uralkodóvá és gyakorlattá, sok esetben megelőzve fejlett külföldi államok ilyen irányú te
vékenységét. Bizonyságul csak három dolgot említek föl. A Központi Katalógus, KC né
ven ismert országos folyóirat- és könyv-nyilvántartás már 1923-ban megkezdődött. A for
dítások központi nyilvántartásának bevezetésére 1949-ben jelent meg az első rendelet. A 
könyvtári hálózati elv az 1950-es évek elején élni kezdett, a gyakorlatban is, amelyet az 
1956-os tvr. jogszabályilag is szentesített. 

Megemlítem még, hogy az 1960-as évek vége táján, illetve jelen évtizedünk legele
jén, viszonylag korai időpontban a tudományos és szakkönyvtárak egy része megkezdi a 
számítástechnika könyvtári alkalmazását. Egyidejűleg bekapcsolódtunk olyan nagy nem
zetközi munkálatokba, mint a NTMIR, az UNISIST program stb. 

Tiszteletből is, de sokkal inkább maradandó érdemek alapján említsük meg most is 
— nem elégszer — hogy a felszabadulást követő nagy korszaknak, szinte hősi időszaknak 
olyan zászlóvivői voltak, mint Dienes László, Kőhalmi Béla, Sebestyén Géza, Kovács Má
té, és Sallai István. Munkájukkal, nevükkel íródott a szocialista könyvtári rendszer ünne
pe, hétköznapja, történelme. 

A kimagasló eredmények ellenére az a véleményem, hogy a szakmai igyekezet az 
1970-es években megtorpant. A fejlett információs és könyvtári szolgáltatások megterem
tése céljából kifejtett akarás és előrelépés nem volt elégséges. 

A problémákat és a visszamaradás okait a következőkben látom. 
a) Könyvtári és információs rendszerünkön eluralkodott és anakronisztikussá vált 

az autarchia. Egyes intézmények önellátásra rendezkedtek be, és nem munkamegosztásra 
és kooperációra. Ebből következik, hogy a könyvtárak és tájékoztató szervek egyenként 
sokféle tudományterület ellenőrzésének gondozására törekszenek, de a sokféleség eleve 
felületességet hordoz magában. Vagyis az információs tevékenység nem a „mélység" irá
nyába halad, hanem a felszínen mozog vízszintes síkban. 

b) A könyvtári és tájékoztatási szervezetet, nézetem szerint, hibás elv vezette soká
ig és vezeti részben ma is: a tartalmi szervezet helyett az intézményi szervezet elsőbbsége 
érvényesül. Más szavakkal: alapvetően téves az a felfogás és gyakorlat, amely az országos 
információs rendszer apparátusát a társadalom igazgatási rendszere alapján próbálja szer
vezni. A tudománynak és termékének az információnak van egy olyan tulajdonsága, hogy 
szakterületenként, tudományáganként igyekszik rendeződni és az információs eszközök is 
így épülnek föl. Általában nincsenek olyan információs eszközök, mint a minisztériumi, 
államigazgatási felállás: pl. „kulturális", „oktatási", „kohó- és gépipari", „akadémiai" stb. 
Csak ilyen van, hogy kémia, fizika, matematika, geológia, olajipar, elektrotechnika, szo
ciológia stb. Ezen túl az információk rendeződnek még műfajok szerint is, pl. könyvek, 
folyóiratok, szabványok, mágneses adattárak stb. De semmiképpen sem rendeződnek a 
kormányzati szervek szerint. így azután egy olyan intézmény, mint a KGM információs 
központja, szinte valamennyi tudományágban érdekelt, még az egészségügyben is, de va
jon hogyan tudna valamennyi területen magasszíntű információs tevékenységet folytatni. 
Megjegyzem, hogy az előbb ostorozott autarchia és a most fejtegetett szerkezeti problé
mák között igen szoros összefüggés van, szinte egymás következményei. 

c) A könyvtáros és információs káderállomány színvonala és felkészültsége nem 
megfelelő és különösen az utánpótlás gondja egyre súlyosabb lesz. 
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d) Nincs megfelelő információs politikánk, azaz nincsen hosszútávú információs 
koncepciónk, érvényes és reális tervünk. Ez az elmaradás azért is van, mert az irányítás 
sincs jól megoldva. A Kulturális Minisztérium a könyvtárügy szakmai, ágazati felügyelő
je, de az információ szolgálatnak más nagy területei is vannak, mint pl. a kutatás-nyilván
tartás, szabadalomügy, fordításügy stb. Véleményem szerint az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottságnak és az Akadémiának is van felelőssége, minthogy a kutatásnak is letéte
ményesei. 

e) Vannak rajtunk kívül álló olyan okok is, amelyek haladásunkat hátráltatják, 
pl. — még mindig nincs meghatározó ereje a társadalmi, a felhasználói kényszernek az 

információs kultúra fejlődésére; 
— a fenntartók sokhelyütt még nem fordítanak elegendő figyelmet az információs-

ügy egészére; 
— a számítástechnikai felkészültség nem éri el a kívánt szintet, ideértve a távközlés 

műszaki állapotát is. 
Az elmondott okok és egyéb tényezők miatt a fejlődésben megrekedünk. Ezen azt 

is értem, hogy pl. a KC megmaradt a mai napig hagyományos formájában, holott már szá
mítógépes adattárként működhetne; a fordításnyilvántartást hasonlóan korszerűsíteni kel
lett volna már; a hálózati elv is újjáformálásra szorul, mert pl. az egyetemeken a sok tan
széki könyvtár elaprózza az állományt, stb. Ezek csak példák, s talán nem is a leglényege
sebbek. Valójában sokkal többről és másról van szó. 

* 

Ha megkérdeznének, hogy a közeljövő fejlődési irányának fő vonalát hogyan tud
nám röviden kifejezni, akkor két szóval válaszolnék; komputerizáció és kooperáció, vagyis 
totális számítógépesítés és ennek véghezvitele együttműködés útján. 

Köztudott, hogy a korszerű információszolgálatot csak számítástechnikai úton le
het ellátni. Milliós, esetleg tízmilliós nagyságrendű információ-tömeget kell esetleg egy ku
tatási témához átfésülni azért, hogy az 50—60 db újdonságot adó írásnak, szabadalomnak 
a nyomára bukkanjunk. Ezt a műveletet manuálisan elvégezni egyre lehetetlenebb. 

Úgy gondolom, más feladat az információszolgáltatás, vagyis a tájékoztatás gépesíté
se, és más a könyvtári állomány feltárása és hozzáférhetővé tétele. Jogos az igény, hogy 
a tájékoztatást világszínvonalon végezzük a világ legjobb adattáraiból; az állománynyilván
tartást pedig az országhatárokon belül levő könyvtári állomány gépi feltárásával és az olva
sói igények gyors kielégítésével kell elvégeznünk. 

A két rendszer elkülönítése egy igen lényeges szempontot is mutat: a tájékoztató
rendszer inputját nem mi állítjuk elő, hanem a külföldi adattárakat vagy megvesszük és 
azok olvasását megoldjuk; vagy távközlő eszközökkel online módban rátapadunk azokra. 
Az a határozott véleményem, hogy a műszaki és természettudományok vonatkozásában 
információs adattárak itthoni előállítására csak igen indokolt esetben szabad vállalkoz
nunk. 

A másik rendszer, amely a szakirodalmi állományra van rendelve, az viszont csakis 
hazai inputtal építhető föl, de a technológia itt is átvehető. 
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A számítástechnika könyvtári alkalmazása forradalmi tett. Ennél fogva a végrehaj
tás is forradalmi léptékű erőfeszítéseket kíván. Hatalmas energiát kell a cél érdekében ki
fejtenünk. Ám békés korszakban és ennyire békés ügy érdekében csak megfontoltan, oko
san, céltudatosan szabad dolgozni. 

Ha eltökélt szándékunk, hogy a magyar könyvtári, illetve az információs rendszert 
korszerűsítjük, akkor a korszerű technika mellett magas színvonalú szakmai felkészültség
re kell szert tennünk. Technikai és szellemi feltételek tekintetében eszközkészletünk igen 
hiányos és eltérő a hatalmas program végrehajtásához mérve. De legyünk földönjáró rea
listák: az eszközöket a szögről leakasztani nem lehet. Meggyőződésem, hogy korszerűsítő 
törekvéseink eszközkészlete nagyobbrészt tartalékként ott szunnyad intézményeink kor
szerűtlenségében. Ezzel azt szeretném mondani, hogy az együttműködés a legfőbb forrás 
szakmai feladataink megoldásában. 

Szabad legyen ezúttal igen határozottan leszögeznem: ha ésszerű szóértés, jól értel
mezett közös akarat és egymáshoz igazodó munkamegosztás nem jön létre a könyvtárak 
között, akkor nem lesz az országnak korszerű információs struktúrája és nagyteljesítmé
nyű szolgáltató rendszere. További haladásunk kulcskérdése a munkamegosztás és a sza
kosodás, amely az információ-szolgálatban a mélység felé készteti a vertikális mozgás pá
lyáját és egyidejűleg példásan takarékos. 

Nem tudunk milliókat, tíz milliókat, sőt talán milliárdokat előásni és felkínálni az 
információ-szolgálat korszerűsítéséhez. A költségek zömét saját erőforrásainkból kell elő
teremteni. Meg vagyok győződve, hogy jó ügyhöz okos tervezéshez, gazdaságos progra
mokhoz a kormányzat részéről is, az ipar részéről is lehet segítséget kapni. Előbb azonban 
az ügyet sínre kell tenni, a megvalósulás folyamatát látóközeibe kell helyezni. 

Példaként megemlítek két gyakorlati megfigyelést, külföldi tapasztalatot. Nemrégi
ben Dortmundban néztünk meg egy könyvtári állomány nyilvántartására és kezelésére lé
tesített számítógépes rendszert. Az egyetem központi számítógépén volt a nagyváros 14 
legnagyobb könyvtára állományának valamennyi bibliográfiai adata. A következő intéz
mények társultak: az egyetemi, a műszaki főiskolai, a pedagógiai főiskolai, a városi köz
művelődési könyvtár és a 10 legnagyobb kutatóintézet könyvtára. Dr. Weherfritz igazgató 
elmondta, hogy igen keményen dolgoztak, amíg 50.000 kötet adatait különböző intézmé
nyekből bevitték a rendszerbe. Ettől kezdve azonban a duplumok egyre emelkedtek és an
nak arányába a ráfordított munka egyre csökkent. 

Ma a dortmundi egyetemi könyvtár új szerzeményeinek alig 10 %-át dolgozza fel, 
mert mások megelőzik és elég a gépbe a leltári számot, illetve a raktári számot bevinni. Az 
élőmunka ráfordítás itt kb. 12-szer, 15-ször kisebb, mint nálunk. Megjegyzem, hogy a 
komplett rendszert adaptálta Belgium és Kanada. 

Két évvel ezelőtt Hannoverben tanulmányoztam egy regionális központi folyóirat
katalógust. Sok könyvtár több mint 50.000 címet tartalmazó folyóiratállományát dolgoz
ták föl számítógéppel közösen és igen gyorsan, szintén az ismétlődő munkaelemek segít
ségével. Ennek a vállalkozásnak külön érdekessége volt, hogy különböző fejlettségi szinten 
levő könyvtárak vittek véghez közös programot. 

így az adatbázis hozzáférhetőségének módja is eltérő: van online kapcsolat számító
géppel; létrehoztak mikrofilmlapon levő igen könnyen kezelhető adattárakat; és nyomta-
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tott kötetkatalógust is készítettek azok számára, akiknél a gépi felszereltség nem megfele
lő, vagy teljesen hiányzik. A számítógépi központ a nyomtatott katalógusnak is és minden 
további műveletnek is alapja. 

Az együttműködés eszméje nálunk is terjedőben van. Szép hazai eredményeket is 
magunkénak mondhatunk. Tudjuk, hogy az eredményes együttműködés kibontakoztatá
sának és tartósságának általános törvényszerűségei vannak, melyek közül néhányat felem
lítek: 

1. Az érdekek egybeesése. Egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok szakmai csopor
tosulás alapján, kutatási, gyártási közös célok alapján érdekeltek lehetnek az együttműkö
désben, különösen új feladatok megoldását illetően. Az ipar ez irányú törekedéseivel ma 
már mind sűrűbben találkozunk. 

2. A kooperáció részvevőinek száma ne legyen magas. Tíznél több intézmény kö
zött jó együttműködést nehéz létrehozni, mert az érdekek különbözősége mind erőtelje
sebben jelentkezik. 

3. A kooperáció sokrétű legyen, vagyis ne csak egy feladat kapcsolja össze a közös
séget, mert az vékony szál a tartós együttműködéshez. 

4. A közreműködők egyenrangúak. Nem lehet szó hegemóniáról senki részéről sem, 
bármilyen jelzőket használ is egyik, másik intézmény címe-rangja. Az integráció azért kö
zösség, azért társulás és jövőt építő vállalkozás, mert az egyenlőség nagyszerű eszméje is 
az egyik szervező elem. 

5. Az együttműködők képviselői, meghatalmazottjai döntési joggal legyenek felru
házva. A közösség csak úgy tud rugalmasan, gyorsan dönteni, határozni a szükségletek sze
rint, ha feletteseik döntési joggal ruházták fel az intézmények képviselőit. 

6. Az együttműködés döntő feltétele a tagintézmények és más hasonló társulások 
megbízható szolgáltatóképessége. Ennél a pontnál egy lényeges elemet emelek ki: — csak 
abban az esetben hajlandó valamelyik fél saját működési területének szűkítésére, ha azt, 
amire szüksége van máshonnét gyorsan, szakszerűen, megbízhatóan, vagyis összességében 
az eddigieknél magasabb színvonalon tudja megszerezni. 

7. A szubjektív tényezők befolyása. Igen szomorú realitás, hogy az objektív alapo
kon nyugvó együttműködési szükséglet, szinte kényszerű realitás, de előbbrevitele szub
jektív tényezőkön akad fenn. Azt akarom ezzel mondani, hogy emberi gyengéinket igen 
komolyan számításba kell venni. 

8. Az integráció mozgósítja a tartalékokat. Példátlan tartalékokat tárunk fel a pár
huzamos munkaféleségek megszüntetésével, pl. a könyvfeldolgozást illetően. 

9. Az okos együttműködés minőségi munkára serkent. A munkamegosztás koncent
rációval jár, a koncentráció a minőség emelésének feltáratlan, kiaknázatlan forrása. 

10. Az integráció és a fenntartó konfliktusa. Hazai tapasztalatok és külföldi példák 
egyaránt vannak arra, hogy a fenntartó nem mindig és nem feltétlenül támogatja a könyv
tár kooperációs törekvéseit. A fenntartó attól tart, hogy a szolgáltatások „kifelé" áramlá
sának erősödése az ő kárára megy végbe. 

Ebben a kérdésben nincs más választásunk, mint saját fenntartónkat új, nagyszerű 
szolgáltatásokkal fegyverezzük le. 

A komputerizáció és a kooperáció fémjelezte megújuló információs és könyvtári 
szervezetet a következőképpen lehetne felvázolni. Szakosított információs, illetve könyv-
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tári szolgáltató rendszereket hozunk létre, a ma meglevő intézményi bázisra alapozva. 
Ilyenek lehetnek: kémia, kohászat, elektrotechnika, matematika stb. Egy-egy ilyen rend
szer a következő elemekből áll: számítógépes információs központ, de megmarad, sőt 
megerősödik a hagyományos tájékoztatáss; optimális szakirodalmi ellátás: a szükséges 
irodalom 80 %-ának megléte hazai könyvtárakban és annak számítógépen történő nyil
vántartása és szerződéses alapon nyugvó külföldi könyvtárközi kölcsönzés. Feltétel: ki
tűnő reprográfiai géppark a szükséges helyeken. Mindez tehát tudományáganként szerve
ződik. Létrehozói a szakterület szerint legilletékesebb országos, egyetemi, vállalati és ku
tatóintézeti könyvtárak. Közösen alakítják ki a tervet, a programot, együttesen cseleksze
nek, és közös pénzből építkeznek. Mostani ismereteim szerint kb. 15—20 ilyen rendszert 
kellene létrehozni. 

E program végrehajtásához 10—12 évre van szükség. Jó lenne, ha a IV., soron levő 
Országos Könyvtárügyi Konferencia elveiben és részleteiben is mielőbb kidolgozná a ten
nivalók rendszerét. 

Az együttműködést tekintve még egy elvi kérdésről szólok. Az kézenfekvő, hogy egy 
rendszer létrehozása és eredményes működése érdekében jó együttműködést kell megvaló
sítani. Hangsúlyozom azonban, hogy a különböző rendszerek között is igen jó kapcsola
tokat kell kiépíteni. Ennek három oka van. 

Először: az egyik rendszer tagja fogyasztója lehet, sőt gyakran fogyasztója is egy 
másik rendszer szolgáltatásainak így a szolgáltatások szélesítésének igénye miatt a külön
böző rendszereket is érdekek kötik össze. Másodszor: minden fölösleges párhuzam leküz
dése céljából a rendszerek közti együttműködés elengedhetetlen, sőt a későbbiekben a ko
ordinációt kormányzati szinten is meg kell oldani. 

Harmadszor: a különböző rendszereknél felgyülemlett tapasztalatok igen értékes 
módszertani anyagok lehetnek, és ha valamennyi fél minél lelkiismeretesebben hasznosít
ja azokat, annál gyorsabb lesz a haladás üteme. 

Mindaz, amit it elmondtam, mind-mind állami feladat. Gondolataimmal országos 
hatókörű könyvtárak, kutatóintézetek, vállalatok és egyetemi könyvtárak közeli program
jaihoz igyekeztem javaslatokat és érveket felsorakoztatni. Kérdés, hogy miért éppen egye
sületünk tanácskozásán beszélünk ennyire hangsúlyozottan az együttműködésről? A vá
lasz egyszerű és egyenes: azért mert az itt elmondottak, különösen a program rész végre
hajtása elsősorban rajtunk múlik. Először önmagunkat kell meggyőznünk a szakmai lép
tékváltás időszerűségéről. Bármennyire kínos is lehet a szembesítés, de álljunk oda a tükör 
elé. És ha becsülettel elvégezzük az ön vizsgálódást, akkor be kell látnunk, hogy túl tág te
re van még a „kivagyiságnak", az „én könyvtáram" szemléletnek és mások eredményei 
vállrándító lekezelésének. Nem tanultunk még meg igazában kollektíván dolgozni, együt
tesen produkálni nagyszerű értékeket és folyamatokat. Nem tudjuk még kellőképpen 
megélni a közös siker örömét. Hiba még az, hogy szakmánk szervezetét nem járja át eléggé 
a közös cselekvés magasabbrendűségének hite, vágya és belülről fakadó kényszere. 

Úgy gondolom, hogy egyesületünknek minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, 
hogy a szó és a gondolat legnemesebb értelmében, a verespéteri KOLLEKTIVIZÁCIÓ he
lyes értelmezésével járuljunk hozzá saját munkaterületünkön az ország feladataiból ránk 
eső rész sikeres gondozásához. 
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A KÖNYVTÁRI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS KÉRDÉSEI 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAKBAN 

Vályi Gábor igazgató. Országgyűlési Könyvtár 

Az együttműködés, azt hiszem, ott kezdőddik, amikor két különböző könyvtárban 
dolgozó referenszes, jól ismerve egymást és tudva, hogy a másik mit tud és milyen gyűjte
mény van a háta mögött, valamilyen felhasználói kérés kielégítése céljából tollat fog, vagy 
felveszi a telefont, jobb esetben leül a telex mellé, segítséget kér és kap; avagy ott, amikor 
egy könyvtár, amely valamilyen címen olyan könyveket is kap ajándékba, amelyekre az ő 
olvasóinak nincs szüksége, veszi a fáradságot és átadja azt egy másik könyvtárnak, olyan
nak, ahol a felhasználás jobban biztosítottnak látszik. 

Amikor együttműködésről beszélünk, az ilyen egyszerű dolgokra is gondolunk és ar
ra is, hogy jól bevált munkamódszerek, tájékoztatási formák elterjesztésével, vagy tájékoz
tatók átadásával és további felhasználásának lehetővé tételével segítjük egymás munkáját. 

Természetesen az ilyen jellegű együttműködés csak az alap és ha távlatokban, az 
előttünk álló nagy feladatokra gondolunk, akkor ennél bonyolultabb és nehezebben meg
valósítható együttműködési formákat is meg kell néznünk, és ha most elsősorban ez utób
biakról fogok is beszélni, akkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az együttműkö
dés feltétele az ismeret, a személyes ismeretség és a tárgy ismerete, az együttműködési 
szándék, az együttműködésből fakadó előnyök és hasznok tudatos megvalósítása. 

Ez évi vándorgyűlésünk témájául azért választottuk az együttműködés kérdését, 
mert úgy érezzük, hogy a könyvtárügy fejlesztésének általában és ezen belül a társadalom
tudományi szakkönyvtárak előrelépésének a szakágazati együttműködés az egyik kulcs
problémája. Azt mondom, egyik, mert több olyan problémánk is van, amelyek egymással 
szorosan összefüggnek, és amelyek megoldása együttesen határozza meg az előrelépés üte
mét és lehetőségét. Az együttműködés mellett ilyennek érzem: 

— az irányítás erősítését, előremutató könyvtár- és tájékoztatás-politika kidolgozá
sát és főleg végrehajtását; 

— munkánk gazdaságosságának, hatékonyságának, a munkamorál megjavításának 
előtérbeállítását; 

— a képzés és továbbképzés alapvető megjavítását; 
— a könyvtárak, tájékoztató intézmények felszereltségének, elhelyezésének kor

szerű színvonalra emelését; 
— a könyvtár- és tájékoztatásügy helyének, presztízsének emelését. 
Biztos, hogy a sürgető feladatok felsorolását még folytatni is lehetne. De nem te

szem ezt, mert azt hiszem, hogy mi magunk, akik itt most jelen vagyunk, az együttműkö
dés terén tudunk a legtöbbet tenni azonnal, pénz, beruházás és fejlesztés nélkül is, és az 
együttműködés megjavítása, mint az egyik kulcsprobléma megoldása alkalmas arra, hogy 
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bizonyos tekintetben archimedesi pont legyen, amely körül az egész könyvtárügyet meg
forgathatjuk és a többi probléma megoldását is segíthetjük. 

Az együttműködés ugyanis érinti tevékenységünk minden fajtáját, minden szint
jét, a könyvtárak és tájékoztatási intézmények vezetőit és dolgozóit, fenntartókat és fel
használókat egyaránt. Az együttműködés kihat a könyvtár és tájékoztatásügy teljes ha
zai területére és a nemzetközi kapcsolataira is. Az együttműködés rendszeres, kölcsönös 
segítségen, támogatáson alapuló kapcsolat, olyan régi, mint a munkamegosztás, végigvo
nul az emberiség történetén, együtt változott és fejlődött a társadalom fejlődésével. Az 
együttműködés tartalma és formái, több-kevesebb késéssel hozzáidomultak a társadalom 
előtt álló feladatokból adódó követelményekhez, de mindig rendszerességet, kölcsönössé
get és egymás segítését tartalmazták. 

Ranganathan már több évtizeddel ezelőtt, híres törvényeinek egyikében megállapí
totta, hogy a könyvtár növekvő szervezet. E törvény igazát egy sor tény igazolja és ezek 
szinte kivétel nélkül olyanok, amelyek azt kívánják, hogy a jelenleginél magasabb színvo
nalon többet és jobban működjünk együtt folyamatosan és céltudatosan, szellemi és 
anyagi erőinket jobban beosztva dolgozzunk. 

Erre int az a nem minden tekintetben örvendetes tény, hogy a dokumentumok szá
ma, amelyeket felhasználóink részére fel kell tárnunk és dolgoznunk, nyilván kell tarta
nunk és visszakereshetővé kell tennünk, a legtöbb tudományágban folyamatosan nő és 
úgy látszik ez a folyamat továbbra is felfelé ívelő tendenciát mutat; 

A második tényező, hogy a könyvtárak és tájékoztatási intézmények szakosodása 
ugyancsak erősödik. A társadalomtudományok egyes ágait egy-egy gyűjteményben mind 
mélyebben, alaposabban gyűjtik, dolgozzák fel, ami jó; de a spontán fejlődés azt a követ
kezményt is magával hozta — és ez már veszélyes —, hogy nemcsak átfedések, többszörös 
párhuzamosságok keletkeztek, hanem gazda nélküli fehér foltok is maradtak, különösen a 
határterületeken és az interdiszciplináris kérdések körül; 

Ugyancsak új tényezőnek tekintem, bár ez is folyamatos mennyiségi növekedés 
eredménye, hogy a felhasználói igények nemcsak mennyiségileg nőttek meg — és a fejlő
dés szempontjából ez is örvendetes —, hanem differenciáltabbak lettek, felhasználóink 
különböző formákban, válogatásban más és más dokumentumbázisról igénylik ma már a 
tájékoztatást; 

Mindezek nagyobb és fejlettebb technikai felszereltséget, anyagi eszközöket, jobb 
szakemberellátottságot igényelnek, mint amilyennel az egyes könyvtárak jelenleg rendel
keznek, tehát egyértelműen és kényszerítő erővel indokolják az együttműködés fejleszté
sét, az eddigi eredmények, utak és módok újragondolását. És senki sem veheti le rólunk, 
könyvtárosokról sem a felelősséget, hogy már régen látjuk elaprózott erőink ki nem elégí
tő voltát, az együttműködés szükségességét és magatartásunk mégsem elég kezdeményező, 
a kooperációra vonatkozó készségünk nem elég makacs, nem elég folyamatos és hatásos. 

Arra, hogy valamit miért nem csináltunk meg és miért nem csináljuk meg most, 
mindig és mindenütt nagyon sok érvet, akadályt lehet felsorolni. Ezeknek az okoknak, 
kifogásoknak vagy ürügyeknek egy része lehet megalapozott is, de egyet nagyon nagy 
hangsúllyal meg kell állapítanunk, hogy különösen most, amikor a tudománynak és a tu
dásnak olyan nagy a szerepe a társadalmi fejlődés meggyorsításában és most amikor gazda-
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sági helyzetünk nagyfokú meggondoltságot és takarékosságot követel, munkánk megjaví
tására, alapvető fejlesztésére jobb eszközt, mint az együttműködés megszervezését, talál
ni aligha lehet. Az együttműködés több, mint az erők puszta összeadása, jobb szervezett
séget, az adott feltételek ésszerűbb felhasználását is jelenti és mindenekelőtt munkát és 
szakembert takarít meg, és mint köztudomású ebben vagyunk a legszegényebbek, különö
sen, ha a korszerű, magasszínvonalú tájékoztatási feladatokra tekintünk. Együttműködés 
nélkül, különösen egy ilyen kis országban racionálisan nem lehet könyvtárgépesítésre, szá
mítógépes információszolgáltatásra gondolni. Az együttműködés segít a leghaladóbb for
mák és eszközök elterjesztésében, a párhuzamosságok kiküszöbölésében, a már rendelke
zésre álló eszközök: dokumentumbázisok, reprográfiai eszközök, számítógépek kapacitá
sának jobb felhasználásában. De, hogy egész más területet is nézzünk, az együttműködés 
a könyvtárak és oktatási intézmények között növelheti a képzés hatékonyságát is azzal, 
hogy általa az oktatott anyag jobban kapcsolódjék a könyvtárak és tájékoztató intézmé
nyek követelményeihez, hogy a képzésben és továbbképzésben részvevők hamarabb és 
mélyebben ismerjék meg azt a munkát, ami a könyvtárakban folyik, jobban felkészülje
nek hivatásukra, mint ahogy ez eddig történt, és a hallgatók már az oktatás során elsajá
títsák mi az együttműködés haszna, melyek a keretei és formái. 

Ami az együttműködés jelenlegi alacsony színvonalának láttán engem leginkább za
var az, hogy szociaizmust építő társadalmunk minden alapelve, határozatok egész sora, a 
közös érdekek alapján, csupa olyan közös célt jelöl meg, amelyek önmagukban is elegen
dők kellenének, hogy legyenek ahhoz, hogy könyvtáraink és tájékoztató intézményeink 
nagyobb hatásfokkal működjenek együtt. A jogi szabályozások, a könyvtári törvény, a 
párt tudománypolitikai irányelvei, a Tudománypolitikai Bizottság határozatai mind meg
felelő alapot adnának ahhoz, hogy az együttműködés meghatározott keretek között a 
hálózati rendszerben a területi és szakterületi együttműködés keretében, az eddigieknél 
jobban funkcionáljon. Nyilvánvaló, hogy a szervezeti formák létrehozása és a jogi sza
bályozás önmagában a problémát megoldani nem tudta. Ehhez több kell. 

Nem elég ismételgetni, hogy a konkrét helyzet konkrét vizsgálata szükséges a poli
tikai, a gazdasági döntések meghozatalához, hanem meg is kell teremteni a helyzetvizsgá
lat intézményi feltételeit és eszköztárát, és ehhez többek közt vitathatatlanul hozzátarto
zik egy egységes elveken épülő, minden felhasználói igényt kielégítő, szakterületi együtt
működési körökbe sorolt politikai, gazdaságpolitikai, szociológiai, egyszóval társadalom
tudományi dokumentációs, információs rendszer is. 

Nem elég hivatkozni a nemzetközi érintkezés tömegméretűvé válására, az ebből fa
kadó lehetőségekre és egyben veszélyekre is, de fel is kell készíteni és képessé is kell tenni 
mindenkit, hogy a tények ismeretében érvekkel tudjon részt venni azokban a vitákban, 
amelyek az érintkezés bővülésének természetes velejárói. 

Országunk több évtizede folytat tervgazdálkodást, országos tervek határozzák meg a 
legfontosabb célokat, jelölik ki a prioritásokat. Úgy érzem, lehetetlen, hogy ebben a tár
sadalmi környezetben éppen a tervek előkészítését és teljesítését előmozdító, a több lehe
tőség között a választást megkönnyítő, az ellenőrzés sokoldalúságát biztosító dokumentá
ciós szférában ne érvényesüljön eléggé a céltudatosság, a tervszerűség és az együttműkö
désen, a munkamegosztáson alapuló, az erők összefogását megkönnyítő könyvtári és tá
jékoztatási politika. 
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Nem a szabályozás hiányaiban kell elsősorban gyengeségünk forrását keresni, hiszen 
ezen a téren nagyon sok minden történt. Az irányítás gyengeségét elsősorban a már meg
fogalmazott feladatok következetlen végrehajtása terén érzem. Érdemes újra elolvasni a 
I I I . Könyvtárügyi Konferencia elemzéseit és határozatait, sok közülük ma is érvényes és 
megvalósítatlan, vagy akár a legutóbbi könyvtári rendeleteket és feltenni a kérdést, 
hogy az ágazati irányítás például a szakterületi együttműködésben miért érvényesül csak 
ilyen gyengén, miért következett be, hogy a szakma irányításának demokratikus tanács
adó szerve az OKDT, vagy mostani nevén az OKT működése olyan hosszú ideig szünetelt. 
Távol áll tőlem, hogy az egész mulasztást a Kulturális Minisztérium nyakába varrjam, de 
mégis úgy érzem, hogy felmenteni sem lehet az ágazati felelősséget viselő szervet, amely
nek vezetői és munkatársai ismerték és ismerik a könyvtári munkának azt a sajátosságát, 
hogy itt csak nagyon szívós és folyamatos, sok évi következetes aprómunkával lehet tény
leges eredményeket elérni. Nekibuzdulások, egyszeri szabályozások és azután ezek elfelej
tése nem vezet célhoz. 

A társadalomtudományi szakkönyvtárak területén már hosszú évek óta ismételt el
határozások születtek, mindegyik kivétel nélkül hangsúlyozta az együttműködés szüksé
gességét, információs szakközpont néven — bár hatósági jogkör nélkül — kijelölték a fele
lősöket az irányításra és a koordinációra, sőt a tudománypolitikai orientálásra is szervezeti 
intézkedéseket tettek. A társadalomtudományi dokumentáció és az információs tevékeny
ség lényege azonban alig változott, az összefogás, az információs munkafolyamat, az in
tézmények közötti együttműködés és munkamegosztás mégsem javult meg. Hiába monda
tott ki az ágazati felelősség, a szakközpontok koordinációs funkciója, ha nem sikerült át
törni azokat a korlátokat, amelyeket a különböző fenntartók különböző érdeke és elkép
zelései, a megszokotthoz való ragaszkodás, a konzervativizmus, a látszateredmények elis
merése és ismételgetése, valamint az együttműködés nehézségei jelentenek. 

Földi Tamás, a Könyvtári Figyelő ez évi 3. számában a közgazdasági dokumentáció
ról és információról írt cikkében — amelynek tartalma szorosan vándorgyűlésünk témájá
hoz kapcsolódik —, írta le azt a figyelemreméltó mondatot, hogy a kooperáció, ha való
ban az, mindig valami újnak a vállalása és valami régiről való lemondás. A változtatás, a 
megjavítás érdekében nyíltan ki kell mondanunk, hogy sem az újnak a vállalásában, sem a 
régiről, az elavultról való lemondásban nem tettünk eleget, holott a fennálló szabályozá
sok lehetővé tették volna, hogy maguk a könyvtárak is jobban keressék az együttműködés 
útját, mint ahogyan tették. 

A Társadalomtudományi Információs Munkabizottság, amely, mint a Társadalom
tudományi Koordinációs Bizottság és a Kulturális Minisztérium tanácsadó testülete, a kü
lönböző társadalomtudományi ágak információs szakközpontjainak vezetőiből alakult, 
az elmúlt két év során számos ülésezés ellenére sem jutott messzebbre, minthogy megvi
tatta néhány szakközpont elképzelését munkája megszervezéséről és a koncepciók közül 
néhányat az akadémiai szakbizottságokkal egyeztetett. Tulajdonképpen a tényleges cél
hoz, az együttműködés erősítéséhez és a társadalomtudományi információ rendszerré 
szervezéséhez aligha került közelebb. 

A Könyvtári Figyelő már idézett cikkében, miután ismertette az 1957 óta folyt kí
sérleteket a közgazdasági dokumentáció összefogására és bemutatta a kísérletek kudarcát. 
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ezek okait a következőkben foglalta össze: a közgazdasági kutatási és intézményrendszer 
rendkívül szerteágazó, számos felügyeleti szerv között szétaprózott; az intézmények ön
ellátásáratörekszenek és a központi szolgáltatások gyengék; a kooperációt ösztönző érdek
viszonyok hiányoznak és végül az országos rendezésre irányuló törekvések sem alulról, 
sem felülről nem kaptak elég támogatást az együttműködés akadályainak leküzdéséhez. 

Az Országgyűlési Könyvtárban, amely két társadalomtudományi szakközpont fel
adatának terhét viseli, a politikáét, valamint az állam- és jogtudományét, 1974 óta foly
nak kezdeményezések a tárgyban érdekelt intézmények valamilyen-fajta együttműködé
sének létrehozására. Bár az eredmény talán valamivel jobb, legalább a politika vonatkozá
sában, mint a közgazdaságéban, mégis itt is elsősorban hiányosságokról kell beszélnünk. 
Az együttműködésen alapuló feldolgozás csak nagyon csekély volumenben valósult meg, 
és ez is csak egy-két intézménnyel. Sikerült viszont a fordíttatások terén való együttmű
ködés és ez minden részvevő számára megtakarítást hozott. Ezen kívül sikerültek olyan 
nem igazán együttműködési formák, hogy a társintézmények, az Országgyűlési Könyvtár 
által nyújtott központi szolgáltatások révén bizonyos dokumentációs feladatoktól mente
sülve, erőiket átcsoportosíthatták és saját, szűkebb értelemben vett feladataikat könnyeb
ben láthatják el. Ugyanakkor ezek aktívan segítették az Országgyűlési Könyvtár szolgálta
tásainak terjesztését és szélesebb körű hasznosítását. 

Az állam- és jogtudomány terén az együttműködésben még ennyit sem sikerült el
érni. Kudarcba fulladt a jogi dokumentációs intézmények kölcsönös, folyamatos tájékoz
tatásának megszervezése, de még az olyan hagyományos szolgáltatás, mint a külföldi jogi 
folyóiratok kétévenként kiadott könyvtári lelőhely-jegyzékének összeállítása is, az együtt
működés problémái miatt, nem egyszer nehézségekbe ütközik. 

Jelentős egyetemes történelmi gyűjteménye több nagy társadalomtudományi szak
könyvtárunknak van. Köztük az elhatárolás nagyjában, korszakonként megtörtént. Ez a 
kézikönyvek, a nagy összefoglaló művek tekintetében bizonyos párhuzamosságot okoz 
ugyan, de ez még, véleményem szerint, elviselhető. Az viszont már kifogásolható, hogy 
sem az Országos Széchényi Könyvtár, sem az Egyetemi Könyvtár, sem a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Központi Könyvtára, vagy akár a Történettudományi Intézet és végül az 
Országgyűlési Könyvtár sem érzi magát e tudományterület gazdájának, így ennek a disz
ciplínának még országos információs szakközpontja sincs. A különböző korszakonként 
elvben felelősséget viselő könyvtárak között az együttműködés minimumát sem sikerült 
megvalósítani. 

Berend T. Iván a Valóság júliusi számában tanulmányt írt a történettudomány társa
dalmi hasznosságáról. Ebben többek közt azt írja, hogy a társadalmi fejlődésben a lemara
dás, a lépéstartás, vagy az előretörés nem kis mértékben éppen az ország lakosságának 
képzettségi, műveltségi, befogadási szintjétől függ a demokratikus továbbfejlődés előfelté
tele - mondja - a valóban legszélesebb tömegek érdemi tájékozódási, politikai-kulturális 
érettségében, vagyis az információk befogadásának, feldolgozásának készségében jelentke
zik. 

Vicclapjaink vannak tele a példákkal, kabarétréfák tárgya, hogy milyen alacsony 
szinten áll még az egyetemi felvételre jelentkezők történelmi ismerete is. Ugyanakkor 
megpróbálván tájékoztatást felajánlani, térítésmentesen, középiskolai történelemtanára-
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inknak, több hónapos erőfeszítésünkbe került, hogy ezek valamirevaló névsorát összeszed
jük. Végül a Magyar Történelmi Társulattól kaptunk egy több száz tanár nevét és címét 
tartalmazó listát, olyanokét, akikről feltételeztük, hogy társulati tagságuk valamilyen ak
tivitást jelez. Témafigyelést, kiadványokat, minden fajta könyvtári igényük kielégítését 
ajánlottuk fel. Levelünkre, írd és olvasd, 8 válasz érkezett. Nem találván gazdát, együtt
működő társakat a történelmi ismeretek terjesztéséhez, nem ez lévén az Országgyűlési 
Könyvtár fő feladata, mi is feladtuk a további erőlködést. 

Elnézésüket kérem, hogy beszámolóm többnyire negatív tényezőket tartalmaz. En
nek ellenére mindazon tapasztalatok alapján, amelyeket az elmúlt években szereztünk, 
mégis meggyőződésem, hogy tovább kell folytatnunk erőfeszítéseinket az együttműködés 
megvalósítása érdekében, mert amint említettem, ez az az út, amelyen járva hatékonyab
bá tudjuk tenni munkánkat. 

Együttműködési feladataink közül — és e tekintetben mind az Országos Széchényi 
Könyvtár, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ és a Marx Károly Közgazdaság
tudományi Egyetem Könyvtára, mind a Társadalomtudományi Információs Munkabizott
ság vonalán bizonyos kezdeményezések már történtek — elsősorban meg kell oldani, hogy 
minden könyvtár és felhasználó e jelenleginél lényegesen könnyebben tudjon tájékozódni 
afelől, hogy hol, mit találhat meg, hogy a könyvtáraknak, tájékoztató intézményeknek 
milyen szolgáltatásai vannak és azok milyen úton hozzáférhetők. Egy ilyen nyilvántartás 
már önmagában szervező erő lenne az együttműködés irányában. Ezzel mindenki egyet
ért, kezdeményezések is történtek, tervek is készültek, csak a megvalósítást érzem bűnö
sen lassúnak. Olvastam valahol, hogy a könyvtáraknak ugyanúgy hirdetniük kell szolgál
tatásaikat, mint akármelyik áruháznak. Mindannyian tudjuk, hogy fontos, hogy a jelenle
ginél aktívabban népszerűsítsük munkánkat a felhasználók körében, de legalább ilyen fon
tos, hogy az együttműködés lehetőségeinek tudatosítása kedvééért, egymás munkáját 
megismerjük. Itt különböző típusú könyvtárakra is gondolok, mert például a debreceni és 
a szombathelyi megyei könyvtárakban, beszélgetések során meggyőződtem arról, hogy 
léteznek olyan érintkezési pontok, amelyek lehetővé tennék az együttműködést. 

Változtatnunk szükséges az autarkia irányába mutató szemléletünkön is. Nem he
lyes csak a saját állományra támaszkodó tájékoztatást adni olyan esetekben, amikor az 
országban, egy másik intézményben az adott kérdésre bőségesebb és relevánsabb doku
mentumbázis van. Igyekezzünk tehát jobban felhasználni egymás szolgáltatásait és közve
títeni a felmerülő felhasználói igények felé. Ettől nem csökken, hanem erősödik minden 
intézmény presztízse. 

Tulajdonítsunk lényegesen nagyobb fontosságot a módszertani tapasztalatok átadá
sának, átvételének, a módszertani kérdések megvitatásának, az új módszerek ismertetésé
nek. Az Országgyűlési Könyvtárban néhány éve dolgozunk például egy ún. felhasználói 
kataszter felállításán. Ez egy hagyományos cédulakatalógus, amely tartalmazza azoknak a 
személyeknek, intézményeknek nevét, címét és érdeklődési körét, valamint a szolgáltatá
sokat, amelyeket könyvtárunktól kapnak. Biztos, hogy ilyen, vagy valami hasonló nyil
vántartás más könyvtárakban is van és az is biztos, hogy az effajta jegyzékeknek egymás 
rendelkezésére bocsátása, vagy egyeztetése elősegítené munkánkat. Gondolom hasznára 
vált például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak és az Országos Műszaki Könyvtárnak is 
amelyek felhasználták már a jegyzékünket. 
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Vagy említhetném a folyóirat tartalomjegyzék szolgáltatást, amelyet bár más for
mában mint mi, de több könyvtár is nyújt felhasználóinak. Érdemes volna az ebbeli ta
pasztalatokat összegyűjteni, értékelni és a legjobban bevált módszereket általánossá ten
ni. A gyakorlatban kialakult leghaladottabb módszerek elterjesztése és széles körű hasz
nosítása csak hasznára válna munkánknak. Azt hiszem az ilyen jellegű feladatok, a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ hatáskörébe tartozhatnának és azokat jól el is tud
ná látni. 

De ezeket a kis lehetőségeket csak példaként és kedvcsinálónak vetettem fel és 
szándékosan nem foglalkoztam a hagyományos együttműködési formákkal, mint például 
a könyvtárközi kölcsönzéssel és olyan esetleges segítségnyújtással sem, mint amilyen pél
dául a reprográfiai szolgáltatások terén előfordulnak. Ezek is fontosak, de igazi informá
ciós és dokumentációs együttműködésen ennél lényegesen nehezebb és fontosabb dolgo
kat értek. Elsősorban a munkamegosztást, amely a feldolgozásban a dokumentumbázis 
megosztásán alapul. Nincs ugyanis értelme annak, hogy folyóiratok, elsősorban a külföl
di folyóiratok analitikus feldolgozását párhuzamosan az országban 4—5—10 helyen vé
gezzék el, hanem elég lenne, ha kölcsönös megállapodás alapján ez egy helyen történnék 
és a feldolgozó intézmény a kész eredményt bocsátaná továbbfelhasználásra a többi ér
dekelt könyvtár, tájékoztató intézmény rendelkezésére. Az így felszabaduló munkaerő 
azután az eddig fel nem dolgozott folyóiratokkal foglalkozhatna és ennek végtermékét 
adhatná viszonzásul a közösbe. Ez az együttműködés történhet társadalomtudományi 
áganként a szakterületi együttműködési körök keretében, de a sok vegyes tartalmú folyó
irat miatt, a közös munka eredménye más profilú tájékoztatási és egyéb szerveket is érde
kelhet. A feldolgozási együttműködést egységes szempontok és szabványok szerint kell 
megszervezni és a tárolást, nyilvántartást és visszakereshetővé tételt számítógéppel kelle
ne megoldani mindazokon a területeken, ahol ezt a téma, a felhasználói igények nagysá
ga és gyakorisága indokolja. E téren ma már sok tapasztalat gyűlt össze és ezek alapján 
meggyőződésem, hogy az országban meglevő számítógéppark különösebb nehézség és je
lentős költség nélkül e feladat végrehajtásában segíteni képes. 

A helyzetkép, amelyet megrajzolni próbáltam negatív, úgy érzem nagyrészt rajtunk 
múlik, hogy legközelebb sokkal pozitívabb legyen. Egyéni és egyedi kapcsolatépítésen, a 
jószándékok megvalósításán, az egymással rivalizáló szomszédvárak kibékülésén, irányítá
son és ellenőrzésen múlik. Mindehhez egyesületünk és társadalomtudományi szekciónk is 
segítséget szeretne nyújtani. Az első lépést a tényállás felvázolásával igyekeztem megten
ni, mert azt hiszem, hogy gyengeségeink egyik nem elhanyagolható forrása az is, hogy a 
társadalomtudományi dokumentáció és információ helyzetét különböző fórumokon, je
lentésekben, összefoglalókban, cikkekben rózsaszín felhőbe burkolva szoktuk bemutatni 
és elmaradottságunk drámaiságát csak ritkán, kivételesen valljuk be önmagunknak is és 
különösen kerüljük a problémákat és leggömbölyítjük ezek élét a közvélemény és a veze
tés előtt. 
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A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK ÉRDEKELTSÉGE 
ÉS RÉSZVÉTELE A KÖNYVTÁRKÖZI MUNKAMEGOSZTÁSBAN 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 

Takács Miklós igazgató, Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 

Nem érdektelen megemlíteni, hogy az Egyesült Államokban ezelőtt 103 évvel 
— 1876-ban —, a Könyvtárosok Egyesülete bizottságot hozott létre azzal a céllal, hogy 
megvizsgáltassa a lehetséges együttműködés módozatait a könyvtárak között. Az együtt
működés indokai között természetesen az első helyen álltak a pénzügyi nehézségek. 

Egy évszázaddal később az általunk most tárgyalt téma megfogalmazásában is ki
emelt helyen szerepel a gazdaságosság szempontja és ez nem véletlen. De anélkül, hogy ezt 
a szempontot lebecsülném, vagy megkérdőjelezném, én úgy gondolom, hogy a könyvtár
közi munkamegosztásra való törekvésünk ma sokkal egyetemesebb érdekű. Az egyeteme
sebb érdeket és a gazdaságosságot együtt említve — és egy kicsit egyszerűsítve —, helye
sebbnek tartom a kérdést a rész és az egész viszonylatában megközelíteni. Az egész: a ma
gyar könyvtárügy mai állapota, feladataink legfontosabb iránya; a rész: az egymásrautalt
ságunk, a hatékony kooperáció, a gazdaságosabb megoldásokat is eredményező együtt
működés. 

Ebben a megközelítésben úgy vélem, hogy a könyvtári törvény megjelenése után há
rom évvel az országos könyvtári feladatok fő irányát határozottabban kell a könyvtári 
rehdszer korszerűsítésében (beruházásokban, felújításban, bővítésben, gépesítésben stb.) 
megjelölni. 

Az együttműködés eddigi formáinak tökéletesítése és a további formák alkalmazása 
csak ezzel a korszerűsítéssel együtt, ezzel kölcsönös összhangban hozhatja meg a kívánt 
eredményeket. Ami nem jól működik, vagy nem működik, az valószínű nem működik 
„együtt" sem! 

Hogy országos feladatról van szó, azt külön is hangsúlyozom. A sok helyen még el
avult, korszerűtlen, zsúfolt és szegényes állapotok felszámolását méltatlan lenne és nem is 
lehet egy-egy működtető szerv kizárólagos feladatává tenni. Ennek nyilván számos oka 
van. Legfontosabbnak közülük azt tar tom, hogy — helyi elbírálás esetén: a fejlesztem — 
nem fejlesztem választás fennmaradásával — tovább nőhetnek a már meglevő területi 
vagy szakágazati különbségek és egyenetlenségek a könyvtárak között és a gyenge pontok 
fennmaradása az egész rendszer hatékonyságát veszélyezteti. 

Ezen túl a fejlődés — fejlesztés problémái nem jogi, hanem részben gazdasági, rész
ben szemléleti eredetűek. 

A korszerűsítéshez ugyanis - és ennek részeként a fejlettebb könyvtárközi munka
megosztáshoz — többé-kevésbé megvannak a jogszabályok, a törvény, vannak szakmai 
irányelvek, külföldi tapasztalatok és példák, stb, stb. 

Mi hiányzik akkor? Hiányzik, illetve sok esetben nem áll kívánatos mértékben ren-
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del kezesre a megfelelő anyagi háttér, de ennél én még fontosabbnak tartom, hogy az el
múlt időszakban hiányzott az a következetes és egységes ágazati irányítás, amely a fej
lesztés, az összefogottság érdekében nagyobb hangsúlyt fektet a jogszabályok széles kö
rű megismertetésére, gyakorlati alkalmazásuk elősegítésére, és főleg az ellenőrzésre. Ezt 
akár szemléletformálásnak is nevezhetjük, amelynek a felsőszintű irányítástól az egyetemi 
rektorokon keresztül a községi tanácsok helyi művelődéspolitikai irányításáig át kellene 
hatni a könyvtárügyben szerepet játszók egészét. Egyszerűen arról van szó, hogy a könyv
tárügy jelentőségének felismerése, vagy felismertetése, tehát a szerintünk helyes szemlélet 
kialakulása, helyes sorrendet szül a fejlesztésben, a beruházások sorrendjében is. Erre szá
mos példa van az országban. 

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az egész szakma társadalmi presztízsének meg
erősítéséért mi, könyvtárosok tehetünk legtöbbet. Általánosságban fogalmazva: maguk az 
intézmények nyitottságukkal, szolgáltatásaik gyorsaságával, módjával, közönségkapcsola
taik fejesztésével és nem utolsósorban a tárolt és továbbadott tudattartalmakkal járulhat
nak leginkább hozzá ahhoz, hogy fontosakká, nélkülözhetetlenekké váljanak. 

Mivel tudjuk, vagy tudnunk kellene, hogy önmagunkban, más könyvtárak nélkül, 
csak saját állományunkra támaszkodva ezt a célt jó hatásfokkal elérni képesek nem va
gyunk, ezért oly fontos számunkra a széles körű és sokirányú könyvtárközi kapcsolat
rendszer kiépítése. Szerintem ez érdekeltségünk alapja! 

Önök most azt mondhatják, hogy ezek a megállapítások szakállas evidenciák és ez
zel semmi újat nem mondunk. Valóban így van! De nézzünk körül a saját portánkon kri
tikus szemmel! 

Mit gondolnak, mi az oka annak, hogy azonos nagyságú, azonos feladatkörű, közel 
azonos feltételek között működő közművelődési könyvtárak között a könyvtárközi köl
csönzési forgalom nagyságában éveken át öt- vagy tízszeres különbségek vannak? Talán az 
egyik helyen ötször vagy tízszer olyan jó az állomány összetétele és választéka, mint a má
sik helyen? Az olvasók érdeklődésében vannak ilyen léptékű eltérések? Mi lehet az oka 
annak, hogy közművelődési könyvtárak olvasószolgálatos kollégái lelkesen nevezik meg 
X nagykönyvtárat, ahová tartalomra való tekintet nélkül legszívesebben valamennyi 
könyvtárközi kérésüket elküldenék? Megneveznek egybehangzóan ellenkező előjellel is 
könyvtárakat? Bizony megneveznek és azt is hozzáteszik, hogy mindkét esetben ugyanaz 
a posta, a Magyar Posta szállítja a küldeményeket. 

Hogyan fordulhat az elő — ismétlődően is - , hogy a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ által kiírt körlevélre, amely éppen hogy közös dolgainkkal foglalkozik 
és amelyre a válaszadás semmiféle anyagi kötelezettséggel nem jár, az érintett könyvtárak
nak közel 1/5-e még csak választ sem ad? 

Nem kívánom a kérdéseket és a gyarló példákat tovább sorolni, csupán érzékeltetni 
akartam, hogy az együttműködésnek sok egyéb mellett szubjektív feltételei is vannak. 

Amikor az amerikaiak a könyvtári együttműködésük százéves történetéből az aka
dályozó tényezőket összegzik, felsorolják az érdektelenséget, az intézményi önelégültsé
get, a kényelmességet, a tehetetlenséget és a tájékozatlanságot is és én azt érzem, hogy 
ezekből nálunk éppen annyival van kevesebb, amennyivel rövidebb egymásrautaltságunk 
története. Érdemes tehát iparkodásaink szubjektív oldalára is figyelni, ez még pénzbe sem 
kerül és javíthatja az áhított hatásfokot. 
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„Külön vagy együtt?" A Könyvtáros az elmúlt évben ezzel a címmel gyűjtötte cso
korba a tudományos, szak- és közművelődési könyvtárak képviselőinek véleményét az 
együttműködés időszerű kérdéseiről. Természetesen a nyilatkozók között egyetlen egy 
sem akadt, aki kétségbe vonta volna a könyvtári munkamegosztásra való törekvés szük
ségességét és időszerűségét. 

A hozzászólásokban az együttműködés indokai között az első helyen álltak a pár
huzamos fejlesztések mérsékelésére, az olvasók még gyorsabb kiszolgálására, a szolgálta
tások és az irányítás tökéletesítésére és a műszaki fejlesztésre irányuló törekvések. 

Meggyőzőnek kell elfogadnunk azoknak az eredményeknek a felsorolását, amelyek 
a helyi — városi intézmények között —, az egyes hálózatokon belül megvalósított, vala
mint az országos méretű és elterjedtségű együttműködés gyakorlatából merítették példái
kat. Az idő rövidségére és a példák közismertségére való tekintettel én ezeket nem ismét
lem meg, de hivatkozva rájuk, tényként állapíthatjuk meg, hogy a magyar könyvtárak 
együttműködése eddig is sok tekintetben tartalmas és sokrétű volt és a további előrehala
dáshoz megvan az alap és általában a nyitottság és a készség is. 

Kevés büszkeséggel azt is mondhatjuk, hogy némely területen jól kibírjuk a nemzet
közi összehasonlítást is. Csak saját és szerény tapasztalataimra hivatkozva tudom, hogy a 
szomszédos Ausztria és Jugoszlávia könyvtárosai milyen nagyra becsülik és milyen elisme
réssel szólnak például a magyar tudományos és közművelődési könyvtárak közötti vi
szony vagy munkakapcsolatok jellegéről — különösen az osztrák kollégák —, vagy a háló
zati központok által a tagkönyvtáraknak nyújtott ellátásról (könyvkötés, járműhasználat, 
sokszorosítás, stb.), vagy a közművelődési könyvtárak zöme számára ma már életfeltétel
nek tekinthető országos könyvtárellátói szolgáltatásokról (az Új Könyvek, a központi cé
dulaellátás, stb.) 

Külön szeretnék röviden szólni a könyvtárközi kölcsönzésről, hisz ennek jó meg
szervezésében a legnagyobb és legtömegesebb a közművelődési könyvtárak érdekeltsége. 

A tanácsi könyvtárak évente hozzávetőlegesen 40—45 ezer állományegységet jelen
tő könyvtárközi kölcsönzési forgalmat bonyolítanak le. Ebből kb. kétharmad rész a ka
pott, egyharmad rész az adott állományegységek száma. Ha ezt a 40-45 ezres számot ösz-
szevetjük a tanácsi közművelődési könyvtárak által összesen kölcsönzött kötetek számá
val — amely hozzávetőlegesen 42—45 millió évente —, az arányokat látva: minden egyes 
könyvtárközi kölcsönzésre ezer kötet hagyományos könyvkölcsönzés jut; — könnyen 
juthatunk téves következtetésre a fontosságot illetően. 

De mindannyian tudjuk, hogy az óriási nagyságrendi különbség ellenére, az az iro
dalom, amely a könyvtárak egymás iránti készségéből könyvtárközi kölcsönzésben jut el 
a használókhoz a társadalmi érdeket tekintve rendkívüli fontossággal bír; ez az az iroda
lom amely legközvetlenebbül szolgálja a helyi tudományos kutatást, a termelésben dol
gozó szakembereket, az önképzést és a továbbképzést. A könyvtárközi kölcsönzés szer
vezettsége, jó működése ezért országos könyvtárpolitikai érdek. 

Hatékonyságának növelését szorgalmazva két megjegyzést szeretnék tenni. 
Az egyik: a gyors és sikeres könyvtárközi kölcsönzésnek egyaránt feltétele a biblio

gráfiai hozzáférhetőség és a fizikai hozzáférhetőség. Tapasztalataink arról tanúskodnak, 
hogy a kettő között nincs meg a kívánatos egyensúly. Az optimális folyamat az lenne, ha 
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a bibliográfiai hozzáférhetőség és a fizikai hozzáférhetőség sebessége között nem volna a 
jelenleg még gyakran tapasztalható nagy-nagy különbség. 

Ezért — bár a bibliográfiai apparátusok továbbépítése, a más könyvtárak szolgálta
tásairól, állományáról szóló tájékoztatás, lelőhelyjegyzékek, regionális központi kataló
gusok, stb. készítése, tehát a bibliográfiai felkészültség fokozása is elengedhetetlen — 
igen fontosnak tartom, hogy a dokumentumok fizikai hozzáférhetővé tételének gyorsasá
gát minden lehető eszközzel (posta, telex, mikrofilm-másolatok, stb.) elősegítsük. 

Nem állhatom meg, hogy egy idevágó friss értesülésemet — külföldi példa! — el ne 
mondjam. Alig egy hónappal ezelőtt egy baráti ország vezető könyvtárának képviselője 
előadást tartott a könyvtárközi kölcsönzésük tapasztalatairól. Elmondta, hogy náluk a 
bel- és külföldi könyvtárközi kölcsönzések átfutási ideje átlag 4—20 hét. Arra a kérdésre, 
hogy ennek az időnek a rövidítése érdekében nem gondolnak-e a telex kapcsolatok telje
sebb körű kiépítésére, a következőket válaszolta: „De igen, sőt három évvel ezelőtt hatá
rozatot hoztak a szóba jövő könyvtárak telexszel történő felszerelésére, azonban a végre
hajtás során egyes könyvtárak részéről tartózkodást tapasztalnak, mivel az érintett könyv
tárak attól tartanak, hogy a telex igénybevételével olyan mennyiségben fog nőni a kérések 
száma, hogy a munkaerőhiány miatt nem fogják bírni azok elintézését." Sajátos logika és 
elgondolkoztató érv és én csak abban reménykedem, hogy nálunk nem ilyen meggondolá
sok hátráltatják ebbéli törekvéseinket. 

A másik megjegyzésem: a könyvtárközi kölcsönzési forgalom zömét — a szakiroda
lom szerint mintegy 70 %-át — az időszaki kiadványok teszik ki. Ebből következik, hogy 
a könyvtárgépesítés fejlődésének forradalmi változást kell hozni a periodikumok iránti 
kérések elintézésében; a folyóiratcikkek zömét nem eredetiben kell szolgáltatni -- a leg
több könyvtár függetlenül a folyóirat jellegétől és korától nem is adja eredetiben —, ha
nem másolatok formájában, ami gyorsabbá teszi a szolgáltatást, nem vonja el a dokumen
tumot a helyi használattól, csökkenti a szállítási költségeket, stb. 

Ugyanakkor az olcsó üzemű, normál papírra másoló gépek felhasználása a kérdésnek 
csak egyik oldala. Ugyancsak tapasztalatból tudjuk, hogy az az idő, amíg a kért dokumen
tum, vagy az elkészülő másolat a szolgáltató könyvtáron belül a raktárból a postázóig el
jut, sokszor indokolatlanul többszöröse annak az időnek, amíg a posta Budapestről Szol
nokra vagy Szombathelyre szállítja a küldeményt. 

Vagy egy még apróbb szervezési megoldás — azért említem, mert alkalmazása egyál
talán nem általános —: a kölcsönzést meggyorsítja és a dokumentumokat tömegesen szol
gáltató könyvtár munkáját, postázását könnyíti az is, ha a kérő könyvtár a saját címét tar
talmazó, ragasztós hátú címkéket minden esetben mellékeli a kérésekhez. És a példákat 
még folytathatnánk! 

Mindezek alapján úgy vélem, hogy a könyvtárközi szolgáltatások minőségének és 
hatékonyságának javítását nem csupán a gépesítéstől, hanem jórészt a hagyományos mun
kafolyamatok észszerűsítésétől és tökéletesítésétől várhatjuk. 
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Egy másik terület, amely a közművelődési könyvtárak közül a kisebb, illetve köze
pes nagyságú intézményeket érinti elsősorban: bizonyos állományrészek tartós megőrzése. 

Igen sürgetően együttműködésre ösztönöz a tárolt dokumentumok megőrzésének 
kényszere, illetve a megőrzési kötelezettségeken történő célszerűbb osztozkodás. 

Sokat foglalkoztunk már a tárolt dokumentumok és információk mennyiségi növe
kedésével és avulásával, felismertük a szakirodalom növekedése és avulása közötti össze
függéseket, mégsem született eddig még olyan elméleti alapvetés, amelyet alkalmazni le
hetne az egyetemes tárolás gyakorlatában is. i 

Nem az országos feladatokra gondolok itt elsősorban — hisz az országos tároló 
könyvtárak kapacitására és hatékonyságára vonatkozóan vannak már elképzelések és ter
vek, sőt a raktári épületek megvalósítása is elkezdődött —, hanem a megyei, illetve regio
nális feladatokra. Még az újonnan épített „A" és „B" típusú könyvtárak nagyrésze is egy
re nyomasztóbb helyhiánnyal küzd és a párhuzamosan kialakuló, közel azonos összetételű 
folyóirat- és könyvgyűjtemények kezelése és hasznosítása gazdaságosabb megoldásokat 
követel. Bár a párhuzamosságok teljes kiküszöbölése lehetetlen és nem is kívánatos, jól 
felfogott érdekünk, hogy itt mielőbb elvi és gyakorlati megoldást találjunk. 

A könyvtárosokban ugyanis megvan a szándék ahhoz, hogy bátrabban mondjanak le 
a nem friss és ritkábban keresett folyóirat-évfolyamok és bizonyos egyéb állományrészek 
megőrzésének kötelezettségéről, de a könyvtárközi kölcsönzés jelenlegi gyakorlata néha 
ellenkező irányba hat és önellátásra ösztönzi a közepes nagyságú könyvtárakat. Az egy
mástól 20—30 km-re működő városi könyvtárak tehát választhatnak: vagy kitalpalják a ki
segítő raktáraik részére a másra nem használható pincehelyiségeket és párhuzamosan őriz
nek mindent, amelyre még szükségük lehet, vagy nagyvonalúan megválnak a kevésbé kere
sett dokumentumaiktól és esetenként az olvasóval együtt csüggedve várják, hogy a könyv
tárköziben kért akárcsak 15 vagy 20 évvel ezelőtt megjelent Földrajzi Értesítő, Finomme
chanika, vagy Valóság, valamely közleménye hetek vagy hónapok múlva megérkezik-e 
avagy sem. 

Az én nemzedékem - bár látja a számítógépi és kommunikációs technika rohamos 
fejlődését — csak reméli, hogy megéri a dokumentum- és információ tárolásának azt a faj
ta centralizációját nálunk, amikor — a földrajzi távolságtól függetlenül - bárki lehívhatja 
valamely szerkezet segítségével a számára szükséges információt a helyi könyvtárba, eset
leg még a lakására is. Reméli -~ mondom —, de addig is elérhetőbb és reálisabb célnak tű
nik olyan központosítás, amely egy-egy megyén, vagy régión belül gazdaságos és megbíz
ható megőrzési gyakorlatot eredményez, enyhíti a raktározási gondokat és nem válnak a 
kisebb könyvtárak kiszolgáltatottakká. Nem részletkérdés, ezért megemlítem, hogy a köz
ponti tárolás a szóba jöhető dokumentumok nagy részénél egyáltalán nem igényli az ere
detiben történő megőrzést, a mikrofilm-technika ugyancsak központosított, nagyüzemi 
alkalmazása itt önként kínálkozik. 

Ez a kérdés egyébként átvezet bennünket a közművelődési könyvtárhálózatokat 
érintő, a szaksajtóban, valamint szakmai tanácskozásainkon gyakran szereplő központo
sított könyvtári ellátás, vagy ahogy ugyancsak nevezzük az ellátási hálózatok továbbépí
tésének szükségességéhez. 

A megyei hálózatok nagy részében az elmúlt évtizedben a módszertani-hálózati 
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munka jelentős változásokon ment keresztül. A változások elsősorban azzal függnek ösz-
sze, hogy a hálózatok kiépítésében az extenzív fejlődési korszak többé-kevésbé lezárult és 
előtérbe került a létrehozott intézmények belső munkájának tökéletesítése, a megterem
tett szervezeti keretek lehetőségeinek színvonalasabb kihasználása. 

Az általános szakmai tanácsadás mellett — sőt részben helyette — a 70-es évek elejé
től az olvasóellátás javítását szolgáló együttműködésre, ennek az együttműködésnek a to
vábbi tökéletesítésére tevődött át a hangsúly. Ehhez jó alapot nyújtanak a megyei könyv
tárak, amelyek gyűjteményei és személyzete megerősödött, széles körű szolgáltatásokat 
vezettek be, felszereltségük és épületadottságaik javultak, izmosodott szakmai tekintélyük 
stb. 

Bebizonyosodott a gyakorlatban is, hogy a gazdasági szempontokat is figyelembe 
véve célszerűbb egyesfeladatokat átvállalni, a központi könyvtárban megoldani és az igé
nyekhez igazodva a központi könyvtár szolgáltatásainak mind szélesebb körét nyújtani a 
hálózat könyvtárainak. Példa erre az irodalomkutatások, a helyismereti kurrens tájékoz
tatás, a másolatszolgáltatás, a bibliográfiák készítése, a megyei lelőhelyjegyzékek — a kül
földi beszerzésekről, hanglemezekről, szakfolyóiratokról —, a központi könyvkötés, a 
nyomtatványellátás, stb. 

Ennek a sokoldalú ellátást célzó hálózati tevékenységnek a részeként kell megvaló
sítanunk - főleg a kistelepüléses megyékben — magát a központosított könyvellátást is a 
már hagyományokkal bíró letéti ellátás továbbfejlesztésével — természetesen ebben osz
tozva a számbavehető „B" típusú könyvtárakkal —, a legkisebb helyeken az iskolai könyv
tárak és a közművelődési könyvtárak egységes rendszerbe való integrálását — és bármeny
nyire is messze vagyunk tőle —, de megemlítem, a kistelepülések egy nagyobb körére ki
terjedő mozgó könyvtári ellátást. 

Nem szeretnék elveszni a részletekben, ezért engedjék meg, hogy befejezésül csupán 
még egy gondolatra utaljak. 

A leghatékonyabban azok a könyvtárak működhetnek együtt, amelyek rangja, mun
kájuk színvonala azonos, vagy közel azonos. Az együttműködés jelenlegi állapota is azt bi
zonyítja, hogy folyamatos, megbízható kapcsolatokra csak az alapfeladataikat is színvona
lasan ellátó, példamutató felkészültségű intézmények vállalkozhatnak sikerrel. 

Ha a különbségek a könyvtárak között — a gyűjtemények minőségében, az állo
mány feltártságában, felszereltségében, a személyzet szakmai képzettségében és tegyük 
hozzá a szemléletben - igen nagyok maradnak, vagy netán tovább nőnek, akkor zsugo
rodnak a hasznot hozó kapcsolatok, az okos munkamegosztás esélyei. 

Ha egy körzeti könyvtár az alapvető bibliográfiák beszerzését elmulasztja; ha egy 
nagy könyvtárban tartós gond marad, hogy a könyvtárköziben kért dokumentumokat ki 
viszi el és mikor a postára; ha egy még nagyobb könyvtárban rossz hagyományként hóna
pokig szüneteltetik a könyvtárközi kölcsönzést — tisztelet az indokolt kivételeknek —; ha 
egy nagy forgalmú városi könyvtár azért nem tudja fogadni mikrofilmen a kért dokumen
tumot, mert nincs leolvasó készüléke; ha a könyvtárosokban kölcsönösen nem alakul ki 
hiteles kép a másik könyvtár társadalmi környezetéről, a vele szemben támasztott helyi 
igényekről, egy-egy ilyen igény kielégítésének vagy éppen kielégítetlenségének közösségi 
megítéléséről, akkor az együttműködési törekvéseink csonkák és tökéletlenek maradnak. 
Egyszóval a munkamegosztáshoz partnerek, jó partnerek kellenek. 
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Olyan ez az együttműködés — hogy egy esendő példát mondjak —, mint a cirkusz 
kupolájában trapézon dolgozó artisták szereplése. Hiába tudja a csoport egyik tagja ki
válóan a hármasszaltót, vagy a halálugrást, ha nem egyforma a felkészültségük és a foga
dó figyelmetlenül később indul, vagy nem tudja biztonságosan elkapni a repülő társa 
csuklóját, a produkció nem sikerül. Saját tudásukat állandóan tökéletesítve, együttesen, 
egymásra utaltan kell nekik sokat gyakorolni, hogy fellépésük valódi mutatvány, esetleg 
világszám legyen. A közös cselekvés sikere a mi szakmánkban is hasonló módszereken 
múlhat, különösen akkor, ha nem elégszünk meg egyszerű mutatvánnyal. 
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A XI. VÁNDORGYŰLÉS SZEKCIÓÜLÉSEIN 
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK, 

KORREFERÁTUMOK 
(1979. augusztus 9-10. Veszprém) 
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SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZERÜNK FEJLESZTÉSÉNEK 
EGYIK ALAPKÖVETELMÉNYE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ÉS A KOORDINÁCIÓ HATÁSFOKÁNAK A NÖVELÉSE 

Dr. Dúzs János főosztályvezető, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

Nagy örömet jelent számomra, hogy mind a szekcióülés házigazdája, mind pedig az 
Egyesület elnöke példamutató harcosai annak, hogy a nagy szakkönyvtárak egyre hatéko
nyabb munkát végezzenek a szakirodalmi információ korszerűsítése terén. 

Úgy vélem, hogy a vándorgyűlés témaválasztása: „a könyvtárközi munkamegosztás 
és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában", ez fejlődésünknek igen 
lényeges, időszerű, szükséges, bár korántsem elégséges elemét és feltételét képezi. Ezért 
engedjék meg, hogy a következőkben ne a könyvtárközi viszonyokról, hanem a könyvtári, 
a dokumentációs és az információs tevékenység szükségszerűen szervesen összefüggő fo
lyamatáról szóljak röviden. Teszem ezt azért is, mert ha ez a folyamat valahol megakad 
vagy megszakad, illetve nem szerves összefüggésében fejlődik, akkor az egyes részek eset
leges hatékonysága, gazdaságossága sem érvényesül a folyamat egészében, a népgazdaság 
szintjén. 

A rendelkezésre álló idő sajnos nem teszi lehetővé, hogy a témáról a legfrissebb, 
szakmailag érdekes és fontos események tapasztalatait, mint például a közelmúltban tar
tott UNISIST I I . Kormányközi Konferencia tanulságait, vagy az NTMIR fejlesztésével 
kapcsolatos legújabb lépéseket ismertessem. Úgy vélem ezért, hogy azzal tudom leginkább 
célkitűzéseinket szolgálni, ha röviden vázolom, mit tartalmaz az Országos Szakirodalmi 
Információs Rendszer korszerűsítésének közelmúltban elkészült tervezete. 

Ismeretesek a kutatási-fejlesztési információs tevékenység korszerűsítésének fejlesz
tésére vonatkozó felsőszintű határozatok. Az MSZMP Politikai Bizottságának a tudo
mánypolitika helyzetével foglalkozó elemzése többek között megállapította, hogy a kuta
tási-fejlesztési információs rendszer kiépítésének nincs világosan megfogalmazott koncep
ciója, nincs megfelelő információs szakember-gárda, nem kielégítő a gépesítés, a koordiná
ció és így tovább. A Minisztertanácsnak, a PB állásfoglalása alapján, ugyancsak születtek 
idevonatkozó határozatai és a TPB is többször foglalkozott ezzel a kérdéssel. A K+F infor
mációellátásának korszerűsítésére irányuló munkák tapasztalatai alapján, ez év márciusá
ban az OMFB, az MTA és a KSH vezetői arra a következtetésre jutottak — és ezt a TPB fe
lé készített tájékoztatásban is rögzítették — hogy a K+F információs rendszer fejlesztését 
azáltal lehet meggyorsítani és hatékonnyá tenni, ha a rendszer két fő összetevőjére külön
álló, de kellően összehangolt koncepció kerül kidolgozásra és megvalósításra. Az egyik 
összetevő a K+F irányítási információs rendszere, a másik pedig a K+F tevékenységét is ki
szolgáló Országos Szakirodalmi Információs Rendszer. 

A Könyvtári Figyelőben megjelent írásokból is ismeretes, hogy e koncepció kidolgo
zását előkészítő munkák igen széles körűek voltak, szakmai és társadalmi viták is segítet-
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ték létrejöttét. A koncepció tervezete szelektív jellegű fejlesztési elképzelést tükröz és azt 
kívánja elérni, hogy miközben az innovációs lánc egészének, ebben elsősorban a K+F in
formációigényének a kielégítése viszonylag gyors ütemben javul, egyszersmind a jelenlegi 
szakirodalmi információs hálózatunkat, rendszerszerű fejlesztés révén, az eddiginél jobbá, 
szervezettebbé, hatékonyabban együttműködővé, tehát valóban országos szakirodalmi in
formációs rendszerré alakítsuk. 

Mik végeredményben a korszerűsítési koncepció legfontosabb feladatai? A követ
kező három: 

1. a korszerű számítógépes információs technológiák alkalmazásának a fejlesztése; 
2. a szakirodalmi információs rendszer országos koordinálásának a fejlesztése; 
3. a szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése az egyes minisztériumok terü

letén. 
E feladatok megoldását szolgáló teendők közül jelenleg csak néhányra tudom felhív

ni figyelmüket annak érdekében is, hogy mind a vitaindító előadás állításait, mind pedig 
az általam vázoltakat is az Önök tapasztalatai alapján lehessen megerősíteni, vitatni, vagy 
valamilyen módosítási javaslattal is élni. 

A korszerű számítógépes technológia alkalmazásában két kiemelkedő feladatot je
löl meg a koncepció tervezete. Az egyik a mágnesszalagos adatbázisok off- és on-line hasz
nosításának a fejlesztése. És már ennél a munkamegosztásra és a kooperációra vonatkozó 
fontos elv is rögzítésre kerül, amelyet a következő években a gyakorlatba át kellene ültet
ni. A korszerű mágnesszalagos szolgáltatások bevezetésében a decentralizáció elvét orszá
gos koordináció keretében kell érvényesíteni. A szolgáltatásokat eddig is abban az alap-, 
ipar- és tudományágban, illetve azokban az intézményekben szervezték meg — és így kell 
a jövőben is tenni •-, ahol az adatbázis iránt az igény a legerőteljesebben jelentkezik, ahol 
a szolgáltatáshoz szükséges szakismeret és a szakirodalom felhalmozódik. A népgazdasági, 
ipari és tudományágakat átfogó adatbázisokat a megfelelő országos ipari, tudományági 
koordináló szerv információs intézményében célszerű kialakítani. A mágnesszalagos adat
tárak bevezetése terén növekvő mértékben kell kihasználni a nemzetközi információcsere, 
a viszontszolgáltatás lehetőségeit, elsősorban a külföldi gépi adatbázisokhoz való input 
adatok szolgáltatásának a fokozása révén. És végül, de nem utolsósorban, kiemelten sze
retném hangsúlyozni, hogy a szalagról nyert bibliográfiai és egyéb információkhoz a fel
használók részére a dokumentumokat eredeti vagy másolati formában, esetleg fordítás
ban, alapvetően a szakkönyvtári rendszer bocsássa hazai és nemzetközi kooperációban 
rendelkezésre. 

A mágnesszalagos adatbázisok off-line hasznosítása terén jelenleg (1979. I. félév) 
a helyzet a következő: 

Jelenleg kilenc mágnesszalagos adatszolgáltatás működik hazánkban üzemszerűen: 
— ÁSZBA, a szocialista országok szabadalmi információs bázisa, amelyet a SZU Ta

lálmányi Hivatala készít és forgalmaz; 
— BIBDOSZ, a vezetéstudomány, vezetőképzés témakörében hazailag kifejlesztett 

szolgáltatás; 
— CAC, USA-ban előállított adatbázis a kémia, a vegyipar és a kapcsolódó szakte

rületek szakirodalmáról; 
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- DE RWE NT, angol adatbázis a gyógyszeriparra, növény védőszerekre stb. vonat
kozó szabadalmakról; 

- IN IS, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatbázisa az atomfizika, a nuk
leáris kémia és biológia stb. szakirodalmáról; 
INSPEC, angliai adatbázis, a fizika, elektronika, híradástechnika stb. szakirodal
mából; 

- METADEX, USA-angol adatbázis a vas- és fémkohászat szakirodalmáról; 
- SZÁMOK—IN IS, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) rendszerének adaptá

lása alapján készülő hazai szolgáltatás a számítástechnika szakirodalmáról; 
- VILÁGPOLITIKAI INFORMÁCIÓ, a nemzetközi politika, a gazdasági kapcsola

tok tématerülete szakirodalmának hazai összefoglalása. 
Vizsgálat, illetve előkészítés alatt áll a következő tizenhárom adatbázis használatba 

vétele: ABACUS, AGRIS, AISZ-MISZON,COMPENDEX, INFORMECON, IRRD, ISDS, 
MNB, NTMIK-TKNSIR,PASCAL-GEODE,SCI,VINITI-MISZOD,WAA. 

Azt is meg kell említenem, hogy külföldi adatbázisokkal on-line kapcsolat kialakí
tására két sikeres kísérlet is történt a közelmúltban. Mivel a megfelelő, közvetlen hozzá
férés biztosítása a külföldi, és mindenekelőtt az NTMIR eredetű adatbázisokhoz az 
OSZIR fejlesztésének igen fontos feltétele, ezeknek az on-line kísérleteknek a folytatása 
szükséges és indokolt. Ezért olyan törekvések vannak, hogy 1980—81 években közvetlen 
kapcsolat létesüljön egyrészt NTMIK és a VINITI adatábizsaihoz Moszkvával, másrészt a 
Bécsen keresztül hozzáférhető adatbázisokkal, ezek közül is mindekelőtt az INIS és az 
AGRIS adattárakkal. A közelmúltban az OMFB-ben több magyar információs intézmény 
együttműködési megállapodást írt alá az NTMIK-val, amelynek egyik alapvető része ép
pen ennek a kapcsolatnak a kialakítására irányul és ezt erősíti meg az NTMIK igazgatójá
val, Szumarokov elvtárssal az augusztus 3-i Népszabadságban megjelent interjú is. 

A feladat második része, a szakirodalmi információs tevékenység technikai eszköz
bázisának országosan koordinált kialakítása, számítástechnikai, reprográfiai, mikrokép-
technikai, távközlési vonatkozásban egyaránt. 

A korszerűsítési koncepció második fő feladata a koordinációs tevékenység széles 
körű fejlesztése. Az országos koordináció érvényesítését alapvetően a következő területe
ken irányozza elő a tervezet. A korszerű információs technológia alkalmazása; a kompati
bilitást biztosító szabályozások kialakítása és érvényesítése; az egyes szakterületi, így a 
műszaki, a természettudományi, orvostudományi, agrártudományi és a társadalomtudo
mányi szakirodalmi információs tevékenységek területén való együttműködés; a nemzet
közi — KGST és más viszonylatú — információs kapcsolatok fejlesztése; az információs 
szakemberképzés fejlesztése; a szakirodalmi információs rendszer szükségszerű összehan
golása a szakkönyvtári rendszerrel és végül a korszerűsítési koncepció karbantartása és 
rendszeres fejlesztése. 

Nincs arra mód, hogy az említett területek mindegyikéről szóljak. Engedjék meg, 
hogy egyet emeljek ki, olyat, ami a vita bevezetőjében is említésre került. Ez az ún. szak
területi koordináció. Ez az egyébként ismert, de kellően nem kifejlesztett „szakterületi 
koordináció" azért vált szükségessé, mert a fejlődés során olyan tudományági, ágazati, 
iparági, alágazati csoportok — ezeket nevezzük most szakterületnek — alakultak ki, ame-
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lyek információszükséglete viszonylag homogén, a kielégítésükre szolgáló dokumentum
bázis eléggé jól körülhatárolható, az információigények kielégítésének a módszerei, szo
kásai, sajátos eszközei is hasonlóak, rokon vonásokat mutatnak. Ezek az analógiák tették 
lehetővé és célszerűvé a fő szakterületeken belül és azok között a szakirodalmi együttmű
ködés kialakítását, függetlenül a minisztériumi felügyeleti területek határaitól. A szakiro
dalmi információs tevékenység működésének és fejlesztésének a felügyeleti területeken is 
érvényes szakterületi koordinációját a következő minisztériumok irányításával és a továb
bi érdekelt minisztériumok és információs intézményeik közreműködésével célszerű meg
valósítani. A természettudományi szakterület területén az MTA irányításával; a műszaki 
szakterületen az OMFB; a mező- és erdőgazdasági, az élelmiszeripari szakterületen a 
MÉM; az egészségügyi szakterületen az Egészségügyi Minisztérium; és végül a társadalom
tudományi szakterületen az MTA irányításával, a KM közreműködésével. Mindezek során 
a szakirodalmi bázis fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a KM ágazati irányítása érvé
nyesüljön, az információs tevékenységek összehangolása tekintetében szakterületenként 
elsősorban a megjelöltek, szükség esetén az OMFB állásfoglalása legyen mértékadó. 

Engedjék meg, hogy végül „A szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése a 
minisztériumok területén" tárgyköréből emeljek ki néhány gondolatot. Kezdeti ered
ményként szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt másfél-két éves időszak kollektív elő
készítő munkája során kialakult szempontok figyelembevételével egyes minisztériumok 
előreléptek saját kutatási-fejlesztési információs rendszerük fejlesztésének tervezésében 
és a megvalósítás útján. így például néhány hónapja a MÉM-ben miniszterhelyettesi ko
ordinációs értekezleten egyeztették ezt a tervet és a megvalósítás megindításához szüksé
ges intézkedéseket. Az építésügy területén a minisztérium és az ÉTK készíti elő ilyen in
tézkedési terv elfogadását; a kohó- és gépipar területén a hazai információs kiszolgálás fej
lesztése mellett a KGST hosszútávú gépipari célprogramjának információs kiszolgálásába 
való bekapcsolódás első tervei készültek el. De vannak hasonló kezdeményezések más mi
nisztériumok területén is. 

Fontos feladatnak tartja a koncepció-tervezet, hogy valamennyi minisztérium ki
dolgozza szakirodalmi információs rendszerének korszerűsítésére vonatkozó programját; 
kívánatos ebben különös súlyt fordítani a minisztérium központi szakirodalmi információs 
szakintézménye fejlesztésére, azért is, hogy a minisztérium ezen központi információs in
tézménye közreműködésével képes legyen biztosítani többek között a következőket: a 
szakterületi szakirodalmi kooperációban való aktív részvételt; a korszerű információs 
technika alkalmazására történő felkészütést; a nemzetközi szervezetekben, különösen az 
NTMIR-ben való együttműködés fejlesztését és végül, de nem utolsósorban, a helyi infor
mációs szervek fejlesztésére a sokoldalú segítségnyújtást. A minisztérium szakirodalmi in
formációs rendszerének korszerűsítési programja végül irányozza elő a felügyeleti terüle
tén működő helyi információs szervek fenntartóinál olyan fejlesztési tervek kidolgozását 
és megvalósítását, amelyek alapján éppen ezek a helyi információs szervek fokozottan ké
pesek lesznek egyrészt a helyi igényeknek a kooperáló hálózatból való fokozott kiszolgá
lására, másrészt szakterületüknek megfelelően az országos igények kielégítésébe való be
kapcsolódásra is. 

Remélem, e rövid vázlatból is érzékelhető volt az, hogy a Zsidai elvtárs referátumá
ban szereplő célkitűzések, a komputerizáció, a koordináció, a kooperáció, valamint a 

50 



szakkönyvtáraknak a feladata az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer korszerűsí
tési koncepciójának a tervezetében integráns és alapvető részként szerepel. 

Kérem, hogy legyenek tevékeny részesei e szakirodalmi korszerűsítési koncepció 
realizálásának, ami bizonyára jelentős mértékben fogja segíteni az innformációs erőforrá
sok fokozott kihasználását gazdasági feladataink megoldásában és mindez a könyvtárosi, 
dokumentációs és információs szakma művelőinek fokozott megbecsülését is fogja ered
ményezni. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 
TEVÉKENYSÉGÉBEN 

Dr. Billédi Ferencné osztályvezető-helyettes, MÉM Információs Központja 

Hozzászólásomban a lehetőségek közül egyfajta együttműködésről — amelyre már 
jelenleg is, de a közeljövőben még inkább különös gondot kell fordítani — szeretnék né
hány gondolatot felvetni. 

Elöljáróban szeretném leszögezni, nem hiszem, hogy az együttműködés önmagában 
bármit, a szaktájékoztatás bármely akut problémáját megoldhatja, nem hiszem, hogy a 
munkamegosztás helyettesítheti a műszaki eszközök, berendezések fejlesztését a könyvtá
rakban. De logikusnak és reálisnak tartom, hogy az együttműködés jól tervezett és szerve
zett módozataival növelhető a szakkönyvtári szolgáltatások és szakirodalmi tájékoztatás 
minősége, növelhető munkánk hatékonysága. 

Az az együttműködés, amiről szólni kívánok, a nemzetközi rendszerben való részvé
telünk. Ismeretes, hogy a tudományos műszaki tájékoztatás céljaira alakult, vagy alakuló
ban levő nemzetközi rendszerek működése jelenti napjainkban úgyszólván az egyetlen le
hetőséget a szakirodalmi termés megbízható áttekintésére, a felhasználók optimális tájé
koztatására. 

A nemzetközi rendszerekhez való csatlakozás komoly szellemi és anyagi megtakarí
tást jelent, egy ország könyvtári tájékoztatási rendszerének a teljesen saját dokumentum
beszerzésre, feldolgozásra szervezett módszerével szemben, ezt egyébként még igen magas 
összegekkel rendelkező „gazdag" országok sem tudják megoldani, ill. vállalni. 

A mezőgazdasági tudományos műszaki tájékoztatás terén jelenleg közvetlenül két 
nagy nemzetközi rendszerben vagyunk érdekeltek; az egyik a NTMIR ágazati rendszere az 
AGROINFORM NÁR-nak nevezett alrendszer, amelynek rendszerépítési munkálatai most 
folynak és előreláthatólag 1981-től lép működésbe ill. bocsát ki automatizált eszközökkel 
készülő szolgáltatásokat; a másik pedig a FAO égisze alatt működő AGRIS rendszer. 

Az AGRIS alapelvei 
— egy átfogó naprakész világméretű mezőgazdasági szakirodalmi adattár kiépítése, 
— a szakirodalmi tájékoztatással szemben támasztott igények kielégítése SDI szol

gáltatással és speciális visszakereső szolgáltatással, 
— közvetítés új vagy meglevő másodlagos információs szolgáltatások között a haté

konyság növelésével és a felesleges párhuzamosság kiküszöbölésével. 
Az AGRIS kiépítésének első szakasza a rendszerépítő szakasz 1969-től 1977-ig tar

tott. A rendszer 1975. januárjában kezdett működni, 1978-ra már több mint 90 ország 
csatlakozott a rendszerhez és küldte be folyamatosan dokumentum-adatait a rendszer 
adattárába. 

1978-ban már több mint 100.000 dokumentumot dolgoztak fel a részvevő orszá
gok AGRIS input központjai és tápláltak be a rendszerbe. 
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Részvételünk az AGRIS rendszerben 1977-ben indult. A FAO Magyar Bizottsága 
ekkor jelentette be csatlakozásunkat a rendszerhez;a hazai AGRIS tevékenység koordiná
lására, illetve folytatására a MÉM Információs Központot (AGROINFORM) jelölte ki. 

Ennek alapján az AGROINFORM 1977-től, a hazai mezőgazdasági, erdészeti, és 
élelmiszeripari szakirodalomból, szelektálva a dokumentumokat, feldolgozza az AGRIS 
által megkívánt formában és az adatokat bejuttatja a rendszerbe. 

A nemzetközi rendszerekbe való bekapcsolódásunk egyik alapfeltétele, hogy teljes 
áttekintésünk legyen a hazai információkról, dokumentumokról. A legnehezebb az átte
kintés az úgynevezett nem-hagyományos dokumentumokról, könyvkereskedelmi forga
lomba nem kerülő dokumentumokról. 

Az együttműködés egyik igen lényeges pontjának tartom annak kialakítását, hogy e 
dokumentumok feltárásában működjenek közre elsősorban a mezőgazdasági szakkönyvtá
rak, de a határterületek gyűjtésével foglalkozó szakkönyvtárak is. 

A másik oldalon a rendszer output oldalán a szolgáltatások felhasználásában, ha 
szabad így mondanom, még égetőbb szükség van a közös munkára. Minden erőfeszíté
sünk, befektetett szellemi és anyagi energiánk kárbavész, ha nem tudjuk a rendszerben tá
rolt i l l. kibocsátott információkat eljuttatni a felhasználókhoz, áramoltatni a hazai kuta
tás-fejlesztés szellemi eszköztárába, a szó szoros értelmében felhasználni, felhasználtatni 
azokat. 

E területen az együttműködés súlypontja a felhasználók közvetlen környezetében 
levő könyvtárakban, információs szervezetekben dolgozókra tevődik, akiknek személyes, 
egyéni feladatvállalása, közreműködése — amelyre sok kiváló példát tudnék felhozni — 
nem nélkülözheő, mégoly jól megoldott központi információs tevékenység mellett sem. 

Mint ahogyan már utaltam rá, az együttműködés széles skálájából csak néhány pon
tot emelek ki, hangsúlyozva, hogy ezek is további gondolatokkal, részletekkel kiegészíthe-
tők, amelyre, remélem, a vitában sor kerül. 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRAINAK HÁLÓZATA 
ÉS AZ ISI SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZERE 

Petróczy Judit könyvtárvezető, 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 

Az Akadémia kutatóintézetei a hazai tudományos kutatás bázisaiként jöttek létre, 
a könyvtáraik a kutatás információ szükségletének kielégítését szolgálják. Az intézeti 
könyvtárak hálózatba tömörülése még az 1956-os könyvtári törvény megjelenése előtt 
megindult az Akadémiai Könyvtár irányításával és felügyeletével. Míg 1953-ban még csak 
11 könyvtár működött a hálózatban, számuk 1978-ra már 50-re emelkedett. 

Könyvtári hálózatba — a szakirodalomban ismert meghatározás szerint — az azonos 
vagy hasonló típusú könyvtárak tömörülnek. Az akadémiai intézetek könyvtárainak háló
zata, feladatából adódóan, eltér a többi könyvtári hálózattól. A könyvtárak gyűjtőköre 
tudományáganként más és más, területi elhelyezkedésük heterogén. Az állomány bioló
giai, kémiai, természettudományi dokumentumokat éppúgy tartalmaz, mint zenével, fi
lozófiával, számítástechnikával vagy matematikával foglalkozókat. A többi könyvtári há
lózattal való összehasonlítás igénye nélkül álljon itt néhány statisztikai adat az állományra 
vonatkozóan az elmúlt évből: 

1.247.781 dokumentum volt a hálózathoz tartozó intézeti könyvtárak állománya, 
ebből 

708.804 kötet könyv 
263.514 kötet bekötött folyóirat és 
276.563 db egyéb dokumentum. 

Állománygyarapításra összesen 27 millió Ft-ot fordítottak 1978-ban. 
Budapesten 38 akadémiai kutatóintézeti könyvtár működik, vidéken 12. 
A könyvtárakban 164 könyvtáros dolgozik, nagyrészt főfoglalkozásúak. Felsőfokú 

szakképzettséggel 60 %-uk rendelkezik. 
Az elmondottak alapján nem szükséges hangsúlyoznom, hogy milyen nagy felada

tot ró az Akadémiai Könyvtárra és a könyvtár keretében működő Fejlesztési és Hálózati 
Szolgálatra az intézeti könyvtárak szakmai irányítása és a központi szolgáltatások meg
szervezése. Ilyen szolgáltatások: 

— az Akadémiai Könyvtár folyóiratállományának kurrens anyagából folyamatos 
tartalomjegyzék-másolat küldés, 

— kedvezményes fizetési feltételekkel másolat készítése a könyvtár állományából, 
- a Fotólaboratórium reprográfiai szolgáltatásainak rendelkezésre bocsátása, 
- katalóguscédula sokszorosítás lehetősége Minigraph gépen. 
A Hálózati Szolgálat tervezi egy az intézeti könyvtárak folyóiratállományát tartal

mazó lelőhely-jegyzék elkészítését is. Ezt a munkát elsősorban a későbbiekben ismerte
tésre kerülő számítógépes információs rendszer bevezetése indokolja. 
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Központi feladat a szakmai továbbképzés megszervezése is. A Hálózati Szolgálat 
összegyűjtötte és másolat formájában a könyvtárosok rendelkezésére bocsátja a főiskolai 
államvizsgához szükséges kötelező és ajánlott irodalmat. Tanfolyamot rendez az új cím
leírási szabvány elsajátítására. Budapesti és vidéki könyvtárlátogatások és szakmai előadá
sok rendezésével segíti a tapasztalatcserét és a közös problémák megvitatását. 

A Magyar Tudományos Akadémia szakirodalmi információval való ellátásának javí
tására (elsősorban a természettudományok és a társadalomtudományok területén) az Aka
démiai Könyvtár vezetősége a philadelphiai ISI (Institute for Scientific Information) kézi 
és számítógépes információs rendszerét tartotta alkalmasnak. E multidiszciplináris hivat
kozási index, az SCI (Science Citation Index) magyarországi bevezetésével egyrészt lehe
tővé válik mintegy 100 tudományág és szakterület legjelentősebb folyóiratainak folyama
tos és retrospektív figyelése és lehetőség nyílik az e területeken folyó tudományos kuta
tómunka hatékonyságának mérésére is (vö. scientometria). 

A rendszer szakirodalmi visszakeresést szolgáló kézi eszközei közül az SCI kötetei 
az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban és a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Könyvtárában eddig is elérhetők voltak, de az SSCI (Social Science Citation In
dex) köteteinek gyűjteményével együtt e jelentős segédeszközökkel csak az Akadémiai 
Könyvtár fog rendelkezni. 

A számítógépes témafigyelő rendszerek segítségével (ASCA, ASCATOPICS) lehe
tőség nyílik kb. 400 téma folyamatos figyelésére és ú.n. testre szabott, egyéni gépi profi
lok futtatására is. 

Az SCI tudományos hivatkozási index adatbázisa 46 ország 3.717 tudományos fo
lyóiratának közleményeit tartalmazza (teljes bibliográfiai leírásukat) és a közlemények hi
vatkozásait. Ezek tudományágánkénti megoszlása a következő: 

természettudományok 34 % 
orvostudományok 28 % 
agrártudományok 4 % 
műszaki tudományok 19 % 
társadalomtudományok 8 % 
interdiszciplináris területek 7 % 

A feldolgozásra kerülő periodikumok nagyobb része az országban megtalálható (75 %), 
az akadémiai könyvtári hálózat állományában 50%-ban. Hasonló arányt mutat az SCI-
ben és az SSCI-ben egyaránt előforduló folyóiratok előfordulása is. 

Az év végéig csak kísérleti jelleggel, de 1980-tól már folyamatosan működő számí
tógépes szakirodalmi témafigyelő rendszer várhatóan meg fogja növelni a témafigyelésben 
jelzett primer dokumentumok ill. azok másolatai iránti igényt. A hatékony információel
látást csak jól működő könyvtárközi kölcsönzés segítségével és a hálózaton belül és a há
lózatok közötti együttműködéssel lehet majd eredményesen biztosítani. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ ORVOSI INFORMÁCIÓ ÉS KÖNYVTÁRÜGY 

dr. Benda Mária osztályvezető, 
Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ 

Ha igaz az, hogy minden nemzet keményen dolgozott és küzdött akkor, amikor a 
társadalmi fejlődésben minőségi átalakítás végrehajtására vállalkozott, még keményebben 
kell dolgoznia akkor, amikor az átalakítást még nem fejezte be, eszköztára viszont menet 
közben szegényedik. A hazai orvostudományi könyvtárügynek és információnak ez a fő 
problémája. Eddig némileg vígasztalt az a tudat, hogy ugyanez a többi szakma információ
ügyének is problémája. Most viszont, hogy az előttem szólókat hallottam, kezdenek ben
nem kételyek felmerülni és arra kell gondolnom, hogy csak az orvostudományi informá
cióügy nem tud fejlődni az utóbbi időben. Nem akarok drámai fordulatokat használni, de 
az utóbbi egy-két évben gyakran használtunk ilyen kifejezéseket: „kátyúba kerültünk", 
„egy helyben menetelünk". Mondjuk persze azt is, hogy „ki kell keverednünk a kátyúból" 
és „előre menetelésnek" kell az egy helyben topogást felváltania. 

Mi a megoldás? Nincs új csodaszerem, de a gyakorlattá nem vált régebbi elmélet 
még mindig új lehetne, ha meg tudnánk valósítani, és ez a reális, jól megszervezett és ütő
képes együttműködés könyvtáraink és könyvtári rendszereink között. A „reális" szót 
azért hangsúlyozom most is és máskor is, mert hiába hallottunk, hallunk évek óta — akár 
az OSZIR keretében, akár más keretekben —csodálatos információs rendszerek terveiről, 
a megvalósítássnak eddig még a körvonalai se nagyon mutatkoztak. 

Egyetértek Zsidai Józseffel abban, hogy az együttműködést nem a közigazgatási 
struktúra, hanem tudományágak szerint kell megszervezni. Vajda Erikkel is abban, hogy a 
tudományági információ kiépítése mellett nem mellőzhetők a hálózatok sem, különösen 
nem olyan területeken, ahol a tudományág és a könyvtári-információs szervezet hatóköre 
többé-kevésbé fedi egymást. Az orvostudományokban ui. éppen ez az egybeesés mutatko
zik. Orvostudományi könyvtárügy és információ az egészségügyi tárcán kívül nem létezik 
(kivétel 1—2 MÁV-kórház, egyetlen akadémiai kutatóintézet, 1—2 katonai kórház könyv
tára, de együttes számuk sem éri el a 10-et, míg az egészségügyi tárcához tartozó könyv
tárak száma 350). 

Az együttműködésnek hálózaton belül és azon kívül egyaránt hiányosságai vannak. 
A hálózatban néhány évi beszerzési koordináló munka után megakadtunk, a gyűjtőköri 
együttműködés nem sikerült, még „mikroköröket" sem tudtunk igazán létrehozni, a közö
sen végzett, munkamegosztáson alapuló feltárással és közös szolgáltatásokkal pedig még 
gyengébben állunk. Mintegy 3500 féle könyvet szerzünk be évente mintegy 4000 pél
dányban és 1900 féle külföldi orvosi folyóiratot 10.000 példányban. Az együttesen 5-szö-
rös átfedés nem nagy, de a többespéldányok területi terítése kívánnivalókat hagy maga 
után, még akkor is, ha a duplumok felét munkaeszközként kell tekintenünk, vagyis a be
szerzés megszüntetését nem szabad szorgalmaznunk. 
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A könyvtárközi kölcsönzés forgalma kb. évi 20.000 könyvtári egység. Hálózatunk 
igényeihez és létszámához képest ez a szám nem kicsi, de e tevékenység minősége romlott, 
a folyamat lassult, fegyelme méglazult. 800 folyóirat alapján készülnek 75 témakör jelző 
információs cédulái (kartonszolgáltatásként) évi 17.000 bibliográfiai leírás formájában 
2500 megrendelésre és 35 témakör referáló szolgáltatása (évi 3000 referátum havi eljutta
tása 2400 megrendelésre). Ezeket az adatokat azért is említem, mert a szolgáltatások 
mind központiak és — az is nyilvánvalóvá fog válni, hogy ezek nem nagy számok önma
gukban sem — nem is beszélve a műszaki könyvtárosok nagy számokhoz szokott jelenté
seiről — ha összehasonlítást teszünk. 

Az eddig elmondottak persze szorosan vett hálózati feladatok, amelyeket házunk 
táján kell megoldanunk, újra kitűznünk és végrehajtanunk. Itt inkább a hálózaton kívüli 
feladatokról fogok beszélni, ami az orvostudományon kívüliséget vagy jobb szóval a határ
területi tudományok koordinált beszerzését és feltárását jelenti elsősorban. Ma még nincs 
közös számítógépes programunk, gépparkunk, szolgáltatástervünk. Nem tökéletes az össz
hang a hálózat és az OSZK központi katalógusa és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 
között mindkettőnk hibájából és bajai folytán, alig használjuk ki az együttműködés lehe
tőségeit a nem-humán biológiát gondozó Agroinformmal és Állatorvostudományi Egye
temmel, a műszer- és gyógyszerügyi közös szolgáltatásban rejlő lehetőségeket a műszaki 
információs hálózatokkal. 

Együttműködési ellenpéldát viszont tudunk produkálni. Az elmúlt hónapok során 
sok szó esett arról, hogy a szakkönyvtáraknak, többek között az orvosi könyvtáraknak 
együtt kell működniük a közművelődési könyvtári hálózatokkal. Közismert az az akció 
— hiszen széles körű nyilvánosságot kapott —, hogy a betegkönyvtárak ügyét sínre kell 
tenni és ezt illetékesek úgy vélték megvalósítani, hogy könyveket szereznek be, majd min
den kórházban az ott éppen működő könyvtáros feldolgozza és forgalmazza őket. Mind
nyájan tudatában vagyunk a biblioterápia fontosságának, azt azonban egy pillanatig sem 
hittük vagy vállaltuk, hogy a beteg könyvtárak üzemeltetését az orvosi könyvtári hálózat 
munkatársai vállalhatják magukra. A „Magyarország" című folyóiratban számos közle
mény, főként levél látott napvilágot a betegkönyvtárügyről. Nem tagadjuk, minden eset
ben felment a vérnyomásunk, mert lehetetlennek tartjuk ezt az álláspontot és következ
ményét, az intézkedést is. A közművelődési alapból t i . elég nagy összegeket, 50—60.000 
forintokat adtak egy-egy kórháznak, olyanoknak is, ahol nincs függetlenített könyvtáros, 
legfeljebb társadalmi munkás könyvgyűjtemény kezelő és azt kívánták tőlük, hogy ezt a 
pénzösszeget 3—4 hét alatt „költsék" el, az állományt dolgozzák fel és kezdjék el forgal
mazni. Mi természetesen minden fórumon tiltakoztunk ez ellen, még külön tájértekezle
ten is foglalkoztunk a témakörrel, de legfeljebb annyit értünk el, hogy az illetékesek meg
tudták egyet-nem-értésünket. Megtudták azt is, hogy véleményünk szerint ezzel az intéz
kedéssel nem hozzák rendbe a betegkönyvtárügyet, viszont veszélyeztetik az orvosi 
könyvtári hálózatot. És tovább mi történt? Könyvtárosaink rövid idő alatt (némelyikük 
szégyenkezve, amiért ilyen „nem könyvtároshoz méltó" módon kellett könyveket vásárol
nia) elköltötték a pénzt, és sok helyütt az akció ezzel véget is ért. Nem egy kórházban a 
könyvek becsomagolva a sarokban állnak ma is, mert nincs aki feltárja, forgalmazza stb. 
Kár is feltennem a kérdést, szabad-e így „együttműködni"? 
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Milyenné kellene tennünk a szó igaz értelmében vett együttműködést a jövőben? 
Szoros OSZIR-kapcsolatokkal és közösen kidolgozott programokkal, olyan tervek 

alapján, amelyeknek a végén ott a komputerizáció, az előtte levő úton azonban ott van 
még a hagyományos könyvtárügy és információ, amelyeknek új szemléletű átalakításához 
haladéktalanul hozzá kellene látnunk. Nem volna illúzió-kergetés, ha az OSZIR egyes 
könyvtári hálózatok képviselőiből kis szervezőcsoportot hozna létre (nem többet 10 fő
nél, a kis csoport nem csak az együttműködési köröknél hatásos), amely együttműködési 
programot, hosszú távú tervet dolgozna ki , de gondoskodna a folyamatos végrehajtásáról 
is. Az együttműködés legfontosabb területei (a megvalósíthatóság szempontjából): 

1. az egymáshoz illesztett állománygyarapítás 
2. egyes, különösen költséges kiadványok közös beszerzése 
3. közös szolgáltatások létrehozása (hagyományosak és gépesítettek egyaránt). Pl. 

ilyen lehet az Euronet 
4. a másolási anarchia megszüntetése (miért ne adhatnának a könyvtárak egymás

nak ingyen másolatot?) 
5. közös képző-továbbképző programok és tanfolyamok égetően szükségesek az 

egyre süllyedő szakmai színvonal újra-felemelése érdekében. 
Közösen kialakított, meggyőző gazdasági tervekhez — egyetértek témánk fő előadó

jával — a kormányzat és az ipar részéről is támogatást lehet kapni, még a takarékossági pe
riódusban is. Szerezzük meg ezt a támogatást! 
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Dömötör Lajosné igazgatóhelyettes. 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára 

Amikor könyvtárügyünk távlatait festegetjük, képzeletünkben a legmodernebb fel
szereléssel ellátott csillogó üvegpaloták, információs központok, könyvtárak képe jelenik 
meg, amelyekben egy-egy szakterület, vagy földrajzi körzet gazdag dokumentumállomá
nyának adatait számítógépek tartják nyilván, s ezekkel, korszerű hírközlő eszközök segít
ségével, léphetnek kapcsolatba akár nagy távolságból is az érdeklődő olvasók. A keresett 
dokumentum bibliográfiai adatai képernyőről választhatók ki, s a kívánt cikkről percek 
alatt készítenek másolatot a nagyteljesítményű reprográfiai berendezések. Mindezzel 
szemben áll a ma még szürke valóság, a kerethiány miatt nem kellően gyarapított állomá
nyok, a sokszor bürokratikus ügykezelés, a többhetes várakozás, a másológépek meghibá
sodása miatt. 

Az elérendő cél és a mai helyzet között tátongó ellentét nem okozhatja, hogy lever
ten legyintsünk, elérhetetlennek tekintsük ezt a képet. Sőt, szoktatnunk kell magunkat, 
hogy keressük a lehetőségeket megvalósításához, mert a felvázolt jövőkép nem lehet távo
li. A Veszprém Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára számára a könyvtárak közötti 
együttműködés felismert szükségszerűség. Mi nem lehetünk meg más könyvtárak szolgál
tatásai nélkül, 1978-ban 2.905 db reprográfiát szereztünk be olvasóink számára más 
könyvtáraktól. Hálásak vagyunk mindazoknak az intézményeknek, könyvtáraknak és sze
mély szerint azoknak, akik kéréseinket elintézik, és ezzel hozzásegítenek bennünket ah
hoz, hogy olvasóink megelégedését kivívjuk. 

Ugyanakkor, mikor erősen függünk mások szolgáltatásaitól, készségesen bocsátjuk 
rendelkezésre állományunkat, szolgáltatásainkat kémiai vegyipari szakirodalmat igénylő 
olvasóknak, intézményeknek, könyvtáraknak. Reprográfiai szolgálatunk az elmúlt évben 
2.742 folyóiratcikket küldött más könyvtárak kérésére 28.249 oldal terjedelemben. 

* Talán ezek az adatok is mutatják, hogy könyvtárunk számára az együttműködés a 
sikeres munka feltétele. 

Természetesen elsősorban saját kis körünkben folytatunk élénk közös tevékenysé
get más könyvtárakkal. Veszprém városában az egyetemen kívül még három kémiai-vegy
ipari tudományos intézmény működik. Ezek könyvtáraival kapcsolatunkat erősíti tehát a 
közelség és a szakterület azonossága. Különösen hatékony az együttműködésünk a Ma
gyar Tudományos Akadémia Műszaki Kémiai Kutató Intézetével, amely az egyetem terü
letén működik. Kutatói otthonosak könyvtárunkban, számukra térítésmentesen szolgálta
tunk reprográfiát, cserébe az intézmény egy drága indexművet fizet elő, s azt letétként a 
mi könyvtárunkban tartja, ahol több olvasó hozzáférhet. így ez a kapcsolat mindkét in
tézmény kutatói számára hasznos és kényelmes. 
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A városon kívül természetesen tágabb körre, sőt külföldre is kiterjednek kapcsola
taink. Legfontosabb ezek közül a Kémiai Kooperációs Körben végzett munkánk. Ez az 
együttműködési kör már többször megjelentette a kémiai és vegyipari folyóiratok lelő
helyjegyzékét, mely az országos kémiai-vegyipari szakirodalomellátás segédeszköze. Ez a 
legújabban 1976-ban megjelent központi címjegyzék bemutatja azokat a külföldi folyó
iratokat, melyekből a bejelentő könyvtárak reprográfiai szolgáltatást vállalnak. Itt visz-
szatérek a tegnapi előadásnak egy igen fontos, s a gyakorlatban beigazolódott megállapí
tására, hogy tudniillik az együttműködő felek valamennyien egyenlők, ily módon az egy
mással kapcsolatban álló könyvtárak között egy kis tanszéki könyvtár, mely Magyaror
szágon esetleg egyedül birtokol egy ritka folyóiratot, és abból kérésre másolatot szolgál
tat, épp oly fontos szolgáltatást nyújt, s épp úgy leteszi a maga hozzájárulását az együtt
működés asztalára, mint egy többszázezres állományú, gazdag, nagykönyvtár a maga sok
oldalú szolgáltatásaival. 

Több előadásban is szó esett az emberi tényező fontos szerepéről. Ehhez a gondo
lathoz szólok hozzá, mikor megállapítom, hogy az imént elmondott munkáink mögött 
természetesen jó személyes kapcsolatok rejlenek, a posta gyakran hoz és visz a könyvtár
közi kölcsönzési kérések borítékjában katalóguscédulákra írt üzeneteket, üdvözleteket, 
az évek óta munkakapcsolatban álló kolléganők között szakmai barátság bizonyítékait. 
Fontosnak tartjuk az ilyen és hasonló szakmai összejöveteleket, e szekció kereteit is, ahol 
megalapozhatjuk és kiterjeszthetjük ezeket a kapcsolatokat, s az ügyintézők nevéhez hoz
zákapcsolhatjuk az arcukat is. 
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Dr. Dieter Schmidmaier igazgató, 
Bergakademie, Freiberg, NDK 

Az Önök 1979. évi vándorgyűlésének tartalma az együttműködés. Engedjék meg, 
hogy - mint az NDK műszaki könyvtári szekciójának elnöke — sok-sok üdvözletet köz
vetítsek Önöknek az NDK-ból és hálásan megköszönjem meghívásukat. 

Az együttműködés nem csupán regionális probléma — például egyvalamely város 
vagy ország könyvtárai között —, hanem nemzetközi probléma is. Szeretném ezt egy 
magyar és egy NDK-beli könyvtár szoros kapcsolatával mint példával érzékeltetni. A re
gionálison túlmenő szakmai és politikai-ideológiai együttműködésről van szó, amely a 
miskolci Műszaki Egyetem és a freibergi Bányászati Akadémia között áll fenn. Mi az 
alapja ennek a szoros együttműködésnek? 

1. a szocialista gazdasági integrációnak az az objektív követelménye, hogy az 
együttműködést és elsősorban az információcserét terjesszék ki a tudomány és 
technika területére is; 

2. az azonos vagy hasonló oktatási és kutatási profilú felsőoktatási intézmények 
együttműködése baráti szerződések alapján; 

3. a műszaki egyetemek és főiskolák könyvtárainak együttműködése a természet
tudományi-műszaki szakirodalom szerzeményezése, feltárása és közvetítése te
rén, valamint a tudományos-műszaki információban; 

4. a miskolci és a freibergi könyvtár mint egyetlen európai intézmények rendelkez
nek történelmileg kialakult, terjedelmes bányászattudományi szakirodalommal, 
különösen a 17—19. század kulturális örökségére vonatkozólag. 

A felsorolt pontok jó alapul szolgálnak a szoros együttműködéshez. 1972 óta egyez
mények megkötésével, teljesítésével és ellenőrzésével folyik az együttműködés. Az első 
eredmények az alábbiak: 

1. Az írásos anyagok cseréje közös megbeszélések folytán célratörőbb és ezáltal 
mindkét fél számára hatékonyabb lett. 

2. A tapasztalatcsere elsősorban a könyvtárhasználatot, a könyvtárszervezést és a 
kulturális örökség ápolását érintette. 

3. Az előadásokban és kiadványokban egyszerűen lehetett átadni a haladó tapasz
talatokat. 

4. A Bányászati Akadémia könyvtárának rekonstrukciójához még a tervezés idősza
kában jelentősen hozzájárultak a miskolciak tapasztalatai, s a sok látogatás, ame
lyet magyarországi könyvtárakban lehetővé tettek számunkra. 

5. A tetőpont az először 1976-ban megjelent „A freibergi (NDK) Bányászati Akadé
mia és a miskolci (MNK) Műszaki Egyetem könyvtárainak munkái" c. sorozat. 
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Ezt az együttműködési formát egy második kötet alakjában 1977-ben folytat
tuk, a harmadik kötet még ez évben megjelenik. És végül 1981-re tervezzük a ne
gyedik kötetet. A tanulmányok foglalkoznak egyrészt a két könyvtárban jelenleg 
folyó munkákkal, mind pedig a korábbi évszázadokból származó értékes állomá
nyok feltárásának és propagálásának szükségességével. 

6. A Műegyetemi Könyvtárak Nemzetközi Egyesületében végzendő közös munkára 
irányuló előzetes megegyezés, valamint az Egyesület konferenciáin való közös 
felszólalás jó példa arra, hogy milyen szoros lehet a kapcsolat két könyvtár kö
zött. 

A jövőben fokozódni fognak a követelmények a freibergi és a miskolci könyvtár 
szerződéses kapcsolatai iránt is. Közös kiállításokat fogunk rendezni, a fent említett köz
leményeket magasabb minőségi színvonalon fogjuk folytatni, javítani fogjuk a bányászati 
tudományos szakirodalom terén a könyvtárközi kölcsönzést, még több információs szol
gáltatást fogunk kicserélni és tovább folytatjuk a tudományos ősnyomtatványok feltárá
sát tanulmányi és kutatási célokra. 
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Dr. Szentmihályi János, ny. egyetemi docens 

Mint korreferens, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell ellentmon
danom, vitatkoznom a társadalomtudományi együttműködésről, a plenáris ülésen elhang
zott referátummal, amellyel mindenben egyetértek. Az elvárt aktivitásnak azzal szeretném 
tanújelét adni, hogy néhány gondolatot, ötletet vessek fel a feltétlenül szükséges együtt
működés lehetőségéről. 

Az első, a képzés és továbbképzés megjavítása érdekében kifejthető együttműködés
sel kapcsolatos. A referátum az együttműködés egyik kulcsproblémájának jelöli meg a 
képzés és továbbképzés megjavítását és nagyon helytállóan és korszerűen megállapítja, 
hogy a könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködés növelheti a képzés ha
tékonyságát azzal, hogy az oktatott anyag jobban kapcsolódjék a könyvtárak és tájékoz
tatási intézmények követelményeihez. 

Nem hiszem, hog*/ a referátum valamilyen prakticista, csupán a jelenlegi gyakorlatot 
figyelembe vevő, betanító jellegű képzési együttműködésre utalt — bár erre is, mit tagad
juk, nem egyszer szükség lenne. A különböző szintű társadalomtudományi tájékoztató 
szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak és tájékoztatási intézmények valódi problémáit, meg
oldandó feladatait nem lehet sem pragmatikus jellegű — tehát sem olcsó teoretizálással te
lített —, sem a gyakorlat megfelelő szintű elemzése nélkül megoldani. Az első feladat az 
oktatási intézményekre hárul, a második a könyvtárakra és tájékoztatási intézményekre. 
Ez az együttműködés kiinduló pontja és sajnos meg kell állapítani, hogy nemcsak az 
együttműködés formális, vagy hiányos, hanem annak tartalmi elemei is tisztázatlanok 
mégpedig mindkét részről. A könyvtárak gyakran nem tudnak mit kezdeni a rendkívül 
szűkre szabott és gyakran alkalmatlan időben hozzájuk gyakorlatra beosztott hallgatók
kal; a hallgatók gyakorlati felkészültségéről pedig udvariatlan lenne nyilatkoznom. 

A tájékoztatási tevékenység gyakorlati célokat szolgáló, gyakran bonyolult szerke
zetű, fejlett technikát igénylő kommunikációs tevékenység. A gyakorlati célok felismeré
sének hiánya, vagy félreértése a mi szakmánkban sajnos gyakori jelenség és nagyon kell vi
gyáznunk arra, hogy ebben ne tökéletesedjék az együttműködés könyvtárak, tájékoztatási 
intézmények és irányító szervek között. 

A gyakorlati tevékenység elméletének és technikájának oktatása szükségessé teszi a 
műhely jelenlétét. Tanműhely, kísérleti laboratórium, vagy klinika nélkül az oktatás szük
ségszerűen az olcsó elméletieskedés, vagy az egyoldalú történetiség alternatívája között 
választ. A szomorú, hogy ezt a választást legalizálni is igyekszik. Mondjuk ki nyíltan: amíg 
a felsőfokú könyvtárosképzésnek nincs meg a klinikája, kísérleti laboratóriuma és a kö
zépfokú képzés központja nem a tanműhely, addig az utánpótlásról történő tervszerű és 
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hatékony gondoskodás nem valósulhat meg. A félreértések elkerülése végett szeretném le
szögezni, hogy a tanműhely vagy klinika hiányát nem pótolja az a tény, hogy példás szak
értelem, gondoskodás létrehozta hazánkban Közép-Európa egyik legtökéletesebb, legjob
ban vezetett könyvtártudományi és informatikai szakkönyvtárát a KMK-ban,amelyaz el
méleti felkészülést könnyíti meg a képzésben és továbbképzésben részvevők számára. 
Messzire vezetne, ha részletezni kívánnám a klinika ill. tanműhely —amely a társadalom
tudományi tájékoztatási szolgáltatások oktatása területén — nem lehet más, mint a társa
dalomtudományi szakkönyvtár ill. tájékoztatási intézmény. A belgyógyászatot sem a se
bészeti klinikán tanulják az orvostanhallgatók. Hosszú lenne felsorolni mindazt, amit a 
könyvtárak és tájékoztatási intézmények a képzés megjavítása érdekében tehetnek. En
gedjék meg, hogy csak néhány deszkriptort soroljak fel a tárgykör bőséges tezauruszából. 
A tájékoztatás publikált forrásainak megismertetése, azok elemzése felhasználhatóság, az 
átfedések szempontjából. A felhasználók igényeinek elemzése, annak kutatása, hogy a 
rendelkezésre álló források milyen mértékben elégítik ki azokat. Az SDI szolgáltatások 
előállításának és terjesztésének technikája. A feldolgozási formák technikája, hatékonysá
gának vizsgálata. A raktári rend, a speciális dokumentumok tárolásának módszertani kér
dései. Dokumentum tipológiai vizsgálatok stb. stb. A pragmatikus alapozású elméleti is
mereteket nyilván az oktatási intézmények, mint Kooperáló partnerek nyújtják. A jelenlegi 
egyetemi képzési forma sajnos az ilyen kooperáción alapuló képzési rend kialakítására na
gyon kevéssé alkalmas. E helyütt is felvetem: gondoljuk meg annak lehetőségét, hogy egy 
társadalomtudományi irányultságú 3 éves főiskolai képzés után 2 éves nappali, elméleti és 
klinikai képzésben, melynek egyik bázisa a kooperáció, részesüljenek az egyetemi diplo
mát elnyerő szakkönyvtárosok és szakinformátorok. Biztos vagyok abban, hogy ez bizto
síthatná a képzés és továbbképzés megjavítását és ami ezzel együtt jár a társadalomtudo
mányi információs szolgáltatások hatékonyságának növelését. 

Beszélhetnénk a középfokú könyvtárosképzés és tanműhelyek közötti kooperáció 
lehetőségeiről és szükségességéről. Sajnos ez az adott pillanatban olcsó teoretizálásnak is 
tűnhet, mert a középfokú könyvtárosképzés intézményeit ugyanolyan nehéz megtalálni, 
mint a tanműhelyeket. A szakkönyvtárak gondja marad, hogy egyes könyvtártechnikai 
és adminisztratív jellegű munkakörök betöltőinek utánpótlását honnan biztosítja és mi
képpen tanítja be őket. 

Engedjék meg, hogy másodjára az együttműködésnek egy olyan kérdésével foglal
kozzam, amelyre a referátum nem térhetett ki. A kérdés oly súlyos és oly bonyolult, 
hogy alaposabb foglalkozást is megérdemelne, de remélem elnézik nekem, ha csak a prob
léma felvetésére vállalkozom. A referátum szükségszerűen a szorosan vett társadalomtudo
mányok területén megvalósítható könyvtári együttműködés kérdéseit tárgyalta. Engedjék 
meg, hogy kiegészítsem azt, amit a referátum a történettudományi információval kapcso
latban mondott. 

Ami a szakmai információ hatékonyságát illeti a társadalomtudomány egyéb szakte
rületein sok az ún. magánkezdeményezés, amit nem is szabad kifogásolni, hiszen nagyon 
széles körű érdeklődést kell kielégíteni és a művészeti, zenei, irodalmi, történelmi tájéko
zódás nem szakmai közösségek privilégiuma. Nem kívánom bírálni az e szakterületeken 
folyó tájékoztató munka formáit és tartalmát, sem a gyűjtés mikéntjét, csak a gyűjtött 
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anyag hozzáférhetőségének lehetőségeit. Nem hallgathatom el azt a tapasztalatomat, hogy 
pl. a nemzetközi építészettörténeti szakirodalom a leggazdagabban és gyakran egyetlen 
példányban a Budapesti Műszaki Egyetem építész-karának tanszéki könyvtárában találha
tó, ami azt jelenti, hogy az érdeklődő honpolgár, aki ultizás helyett esetleg a gótika kül
földi irodalmával kívánja szabadidejét eltölteni, ahhoz nem könnyen juthat hozzá. El
hunyt csillagász barátomra gondoltam, akinek a zene mellett a gótika volt a hobbyja. 

Ez a példa és a hozzáférhetőségnek az említett területeken ismert sok akadálya na
gyon átgondolt komplex együttműködés kimunkálását teszi szükségessé. A szakmai tájé
koztatás formáinak, lehetőségeinek és gazdáinak kijelölése — ott, ahol ez még nem történt 
meg , a könyvtárak és az illetékes akadémiai intézetek il l. bizottságok együttes, koopera
tív feladata. Keressük meg a fehér foltokat és ne a néprajzi bibliográfia esetleges megrefor
málásával kezdjük el a kooperációt. 

A másik talán ennél is fontosabb együttműködési feladat az említett területek iro
dalmának hozzáférhetőségét, propagandáját biztosítani. Az elszomorító példák hosszú 
sorát tudnám felsorolni, hogy az ún. értelmiség egyes rétegeinek milyen sekélyesek, felü
letesek, irodalmi, történeti, zenei, művészettörténeti ismeretei. Hazánk múltjával, régebbi 
irodalmával, műemlékeivel szemben idegenként állnak és nagyon hasonlóak ahhoz a múlt 
századi „előkelő idegen"-hez, aki Magyarországról csak annyit tudott, hogy „tschikos — 
gulyás". Hogy ez kinek a hibája, azt intézzék el saját lelkiismeretükkel azok, akik azért fe
lelősek. Valami gigantikus méretű kooperációra van szükség, tájékoztatási intézmények, 
szakkönyvtárak, közkönyvtárak között, hogy az aktualitástól függetlenül biztosítsuk a hi
ányzó ismeretek hordozóinak hozzáférhetőségét, propagandáját, elsősorban a társadalom
tudományok területén. 

Végül engedjék meg, hogy nagyon röviden ugyancsak jelzésszerűen szóljak a társa
dalomtudományi tájékoztatást is szolgáló Hungari ka-tájékoztatás néhány kooperációs 
problémájáról. Szégyelném magam, ha szót kellene vesztegetni a külföldi magyar és ma
gyar vonatkozású irodalomról nyújtott tájékoztatás szükségessége és jelentősége. A kül
földi idegen nyelvű magyar vonatkozású irodalomról nyújtott kurrens tájékoztatás immár 
tizedik esztendeje a könyvtárak együttműködése alapján valósul meg. Mindazoknak, akik 
ebben a kooperációban részt vesznek, kitűnő munkájukért baráti köszönetemet fejezem 
ki. 

A társadalomtudományi tájékoztatás szempontjából ezt a kooperációt lehet még ja
vítani. Sajnos egyes nagy könyvtárak vagy nem vesznek részt a kooperációban, vagy csak 
nagyon vontatottan. Az első kooperációs feladat tehát a feldolgozandó anyag feletti értel
mes — nem formális bibliográfiai ellenőrzés kiterjesztése és rendszeressé tétele. 

A másik sok gondot okozó kooperációs feladat a feldolgozás módjának megjavítá
sa és a potenciális felhasználókból valódi felhasználókat nevelni. Engedjék meg, hogy jel
zésként elmondjam, hogy jelenleg milyen kérdések foglalkoztatnak bennünket. Korlátoz
zuk-e a külföldi Hungarikák feldolgozását a társadalomtudományi anyagra? Teljes biblio
gráfia helyett elégedjünk-e meg egyes témakörökkel kapcsolatban referáló jellegű szolgál
tatással? Szándékosan fogtam rövidre a problémafelvetést, mert nem lehet a vándorgyű
lés célja, hogy széles körű Hungarika vita-fórummá váljon. 

Korreferátumom végére érve szeretnék figyelmeztetni Vályi Gábor referátumának 
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befejező mondataira. Igyekeztem azok szellemében kiegészíteni az ő mondanivalóját. 
Nem szeretem a rózsaszín felhőket, szeretem az egyenes beszédet és remélem az általam 
elmondottak nem gömbölyítették le a problémák élét. 

Egymással és önmagunkkal csatázva tudunk csak ügyeket, amelyeket fontosnak tar
tunk, a jó megoldás felé közelíteni. 
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NEM HAGYOMÁNYOS DOKUMENTUMOK A KÖNYVTÁRAKBAN 

dr. Tóth Dezső, Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém 

Mielőtt az érdemi kérdésekre rátérnék, néhány megjegyzést szeretnék tenni: 
A nem hagyományos dokumentumok köre elég tág, a KMK ősszel induló, hasonló 

című tanfolyama foglalkozik a témán belül a nyomtatott anyagok körébe sorolt vállalati 
jelentések, szabadalmak, prospektusok, stb., stb. kérdéseivel is. Én most csak az audiovi
zuális dokumentumokkal kívánok foglalkozni. 

A plenáris ülés előadásainak témái a munkamegosztás, együttműködés kérdéseit 
elemezték, ehhez szeretnék én is kapcsolódni. 

A tudomány a modern technikai eszközök segítségével hallatlan gyors fejlődésen 
ment keresztül. Az információk átadásának nincsenek már térbeli és technikai akadályai. 
A hagyományos, tudást-átörökítő anyag, a könyv folytatja világhódító útját. De mellette 
ugyanolyan jelentőséggel ott vannak az auditív, a vizuális, az audiovizuális ismerethordo
zók is. Létüket nemcsak tudomásul kell venni, hanem velük számolni kell, a felhasználá
suk adta lehetőségeket ki kell használni. Minden társadalom érdeke, hogy tagjai az általá
nos és szaktudományokból minél többet sajátítsanak el. Ez két kérdést vet fel. Az egyik a 
minél nagyobb mennyiségű és természetesen minőségű tudás átadása a felnövekvő nem
zedékeknek, a másik a permanens önművelődés. 

A tudás mennyiségi átadásának növelése két módszerrel lehetséges: megnövelni a ta
nulásra fordított évek számát, vagy növelni a tanítás hatékonyságát. Nyilvánvaló, hogy az 
első kevésbé járható. Sokkal nagyobb esélyekkel kecsegtet a másik út, a tanítás hatékony
ságának a növelése. Ennek számtalan lehetősége, módszere lehet, ezek közül most csak 
egyet emelek ki, az audiovizuális eszközök, anyagok felhasználását, bevonását a nevelés
be, önképzésbe, tanulásba. 

Nem véletlen, hogy a következő években megújuló általános iskolai, középiskolai 
tantervek, tananyagok támaszkodni kívánnak az audiovizuális ismerethordozókra. 

„A korszerű oktatástechnikai eszközök rendszeres használata új szervezeti formák 
bevezetését teszi lehetővé és szükségessé, előmozdítja a differenciált oktatás kialakulását... 
A modern taneszközök olyan tanulási technikák elsajátításához vezetik a tanulókat, ame
lyek mindenféle továbbtanulásban, valamint az egész életen át folyó önművelésben nél
külözhetetlenek." 

Az av-anyagok bevonása a köznevelésbe nem új dolog, nálunk is közel két évtizede, 
hogy kezdett elterjedni, használatuk 10—45%-kal növelheti az oktatás hatékonyságát. 
Hadd hivatkozzam itt a szakirodalomból ismert EBINGHAUS-HIEBACH féle felejtési 
görbére, amely szerint az ember emlékezetében megtartja annak amit olvas 10, amit hall 
20, amit lát 30, amit lát és hall 70 %-át. 
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A Kongresszusi Könyvtár prognózisában többek közt a következők találhatók: 
„— A 80-as években várhatóan csökken a nyomtatott információk aránya, a speciá

lis eszközök (video, képtelefon, stb.) igénybevétele terjed. A szórakoztató és is
meretterjesztő programok videokazettán kerülnek kölcsönzésre. 

— A nyilvános könyvtárak feladatai kibővülnek. 
— A 90-es években az összes információknak csupán 50 %-a jelenik meg nyomta

tott formában. A képtelefon általános lesz." 

Nézzük a jelenlegi helyzetet: 
Az audiovizuális dokumentumokból egyre több könyvtárban hoztak létre különbö

ző részlegeket, gyűjteményeket. A könyvtárak „befogadják" az új ismerethordozókat, 
egyenrangúnak tartják a könyvvel, folyóirattal, egyszóval a nyomtatott anyaggal. A kö
zelmúltban megjelent könyvtári törvény végrehajtási rendelete is megemlíti, hogy: „A 
könyvtári anyag (dokumentum) körébe tartozik... a nem nyomdai úton terjesztés céljá
ra előállított szöveg, kép-, adat- és hangrögzítés (gépirat, fénymásolat, fénykép, mikro-
másoiat, fi lm, hanglemez, stb.)" 

Úgy tűnik, az audiovizuális ismerethordozók bevonulása a könyvtárakba különö
sebb probléma nélkül megvalósul. Ez azonban csak a látszat. Ha egy kicsit közelebbről 
megvizsgáljuk, nagyon sok problémával találkozunk. 

Kezdjük mindjárt az elnevezéssel. Honosítsuk-e meg az audiovizuális megnevezést, 
vagy keressünk jól hangzó, a tartalmat kifejező magyar szót. Erre van is próbálkozás, hi
szen szaklapunk a Könyvtáros rendszerint a „hangos-képes" dokumentumok nevet hasz
nálja. Ugyancsak terminológiai problémaként vetődik fel a hangos-képes dokumentumo
kat magába foglaló gyűjtemény neve is. 

Médiatár, eszköztár, információtár, eszközközpont, vagy maradjon könyvtár? Vagy 
legyen könyv- és médiatár, mint ahogyan az Országos Oktatástechnikai Központban 
(OOK) használjuk? Bármelyik elnevezést fogadjuk is el, a tartalmát definiálni kell. 

Az av-dokumentumok meghatározását illetően elfogadhatónak tartom az ALA ál
tal kiadott irányelvekben levő meghatározást. E szerint: „Az audiovizuális anyagok olyan 
kommunikációs források, amelyeknek továbbadásához, reprodukciójához vagy nagyítá
sához segédanyagok szükségesek abból a célból, hogy hatékonyan használhatók, érthetők 
legyenek." De a pontosítás céljából hadd tegyem hozzá, hogy az „olvasásukhoz", haszná
latukhoz szükséges „segédanyagok" szó helyett én jobbnak tartom az „eszközök" megne
vezést. Az av-eszközök: „a látás és hallás útján történő tanulás, tanítás, kommunikálás, az 
emlékeztetés és a kutatás eszközei. Ilyenek pl. a különböző elektroakusztikai, elektrome
chanikai berendezések: a film és diavetítők, a televízió, a zártláncú televízió, a magnó, le
mezjátszó, képmagnó, stb." 

Az előbb már felsoroltam néhány hangos-képes anyagot, a következő oldalon levő 
ábra a jelenleg használt anyagokat tünteti fel. 

Ezek közül többet megtalálhatunk a könyvtárakban, a közművelődési könyvtárak
ban a diafilmet, hanglemezt, hangszalagot, mikrofilmet, az iskolai könyvtárakban mind
ezek mellett az írásvetítő fóliát. A filmet jelenleg kevésbé, a videofilmet még kevésbé. 
Ahogy a gyakorlat mutatja, a jövőben az a módszer fog elterjedni, hogy minden könyv
tár gyűjt minden hangos-képes dokumentumot és a film megjelenik a közművelődési, is-
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Az audiovizuális ismerethordozók felosztása 
/hangos-képes/ 
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kolai könyvtárakban is. A szakkönyvtárak nagy részében már most is ott van. Ez természe
tes, hiszen a könyvtárt méltán nevezzük a tudás házának, akkor pedig minden anyagot, 
amely a tudást tartalmazza, gyűjteni, őrizni és szolgáltatni kell. Vita tárgya lehet, hogy 
melyik könyvtár milyen gyűjtőköri terjedelemmel, mélységgel válogasson. 

Az új könyvtárak tervezésénél már figyelembe veszik a megnövekedett feladatok
hoz szükséges alapterületet. A zenei részlegekkel kapcsolatos normákról a két év előtti 
zenei szekció ülésén már volt szó, de hadd tegyem hozzá, hogy ha az előzőekben vázolt 
teljességgel gyűjtik a könyvtárak a hangos-képes dokumentumokat, a zenei részlegekre vo
natkozó normákhoz hozzá kell tenni még a többire vonatkozó alapterületi követelménye
ket is. (S ez nincs összeállítva magyar viszonyokra.) 

Folytatva a problémákat: a legnagyobbnak azt érzem, hogy a könyvtárosok nem 
tudják, hogy mit hol, hogyan lehet beszerezni. Vagyis, nem áll rendelkezésre egy olyan 
tájékoztató kiadány, amely információt adna arról, hogy Magyarországon kik, milyen 
av-ismerethordozókat gyártanak és terjesztenek. Hiányzik az UJ KÖNYVEK tájékoztató
hoz hasonló, nevezzük így ÚJ MÉDIA című állománygyarapítási tanácsadó. Ismereteim 
szerint ma Magyarországon mintegy 30—40 vállalat, intézmény foglalkozik gyártással. 
Ezek elsősorban a saját hálózatukhoz tartozó intézetek, iskolák, stb. részére készítenek 
av-ismerethordozókat. De biztos vagyok benne, hogy az általuk előállított és forgalmazott 
anyagok a közneveléssel, közművelődéssel foglalkozó minden intézményben használhatók 
lennének, ha eljutnának oda. S azt is valószínűnek tartom, hogy a könyvtárosok egyre 
többet vásárolnának, ha tudomásuk lenne arról, hogy mi készült, mi kapható. Tudom, 
hogy készül a nemzetközi szabvány alapján a magyar bibliográfiai leíró szabvány az audio
vizuális dokumentumokra is, de addig, míg ez megjelenik, az említett tájékoztató kiad
vány cím leírási gyakorlata segíthetne az egységesítésben. A probléma jelentőségét érezve 
az elmúlt években a KMK már foglalkozott a gondolattal, de — különböző problémák mi
att - nem sikerült a tervet megvalósítani. Az OOK médiatára saját tapasztalatból ismeri az 
előbb említett nehézségeket. Éppen ezért döntött úgy a Központ vezetősége, hogy vállalja 
egy tájékoztató kiadását, annak előállítását, terjesztését. Ebben a munkában a legnagyobb 
segítséget a KMK illetékes osztályától az Új Könyvek szerkesztőségétől kaptuk. 

Az Oktatástechnológiai Tárcaközi Tudományos és Koordináló Tanács kb. 30 válla
lathoz, gyártó intézményhez levelet írt e témában, és mindenünnen pozitív válaszok ér
keztek vissza hozzánk. Elkészült egy ún. próbaszám. Valószínű, hogy ez év végére minden 
könyvtárhoz eljuttatjuk az első mutatvány-számot és az előfizetési felhívást. Ha minden 
terveink szerint sikerül, a jövő évben folyamatosan megjelenik a hangos-képes újdonságo
kat tartalmazó tájékoztató. 

Vándorgyűlésünk témája a munkamegosztás, együttműködés, hatékonyság. 
Induljunk ki abból, hogy az av-dokumentumokat hálózathoz tartozástól függetlenül 

minden eltérő típusú könyvtár tudja hasznosítani, ennek megfelelően gyűjteni is fogja. S 
ugyanakkor más intézmények is sorra hoznak létre médiatárakat, av-gyűjteményeket. 

A párhuzamos beszerzések — s ennek következtében a kihasználatlanság — nem 
szolgálják a témánkban megjelölt munkamegosztást, hatékonyságot. Hogy ez mennyire 
élő probléma, egy példával szeretném illusztrálni. 

Vegyünk példának egy megyei székhelyet. Itt jelenleg — ismereteim szerint — a kö-
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vetkező helyeken vannak különböző av-dokumentumok: 
— megyei könyvtár, ha van külön, a városi könvtár, 
— minden iskolai könyvtár (persze egymástól függetlenül), 
— a megyei filmtár, 
— a pedagógiai továbbképző intézetek oktatástechnikai csoportjai és könyvtárai, 
— a megyei művelődési központok felnőttoktatási stúdiói, 
— az MSZMP oktatási igazgatóságok, 
— a szakszervezeti, a tudományos és szakkönyvtárak, 
-- a különböző szervezetek, mint pl. a Múzeumok, TIT, a KÖJÁI, az MHSZ, stb., 

stb. 

Ha azt is hozzáteszem — hisz tény —, hogy a hangos-képes dokumentumok drágáb
bak, mint a könyvek, és talán az első időszakban a kihasználtságuk sem lesz olyan nagy, 
mint a könyveké, logikus a javaslat: a párhuzamos gyűjtés, több helyen történő elaprózó
dás helyett városokban, nagyobb körzetekben közösen kellene létrehozni a médiatárakat. 
Természetesen nem külön szervezetben, hanem valamelyik már működő intézményhez, 
könyvtárhoz kapcsolódva. Mint tudják Veszprém megyében folyik a kísérlet a közműve
lődési könyvtárak központi ellátására. A tervek szerint ebbe bevonják az iskolai és szak
szervezeti könyvtárakat is. Ha a könyvellátásban megvalósul az integráció, miért ne lehet
ne ezzel a munkával egyidőben létrehozni a közös eszköztárakat, médiatárakat? 

E gondolat jegyében a jövő évben megpróbáljuk ezt az integrációt Ajka városban, 
ahol a városi gyermekkönyvtár lesz a központja az iskolai könyvtáraknak, és ehhez a szer
vezethez kapcsolódna az av-anyag ellátás is. 

Úgy gondolom a közös körzeti, városi avagy megyei médiatárak létrehozása mellett 
szóló érveket fölösleges tovább sorolni. Ez ügyben félre kellene tenni minden hálózati 
presztízskérdést, és csak az ügy, a gazdaságosság, a hatékonyság lehetne a legfőbb szem
pont. 

Hadd zárjam előadásomat egy idézettel, mely 1972-ben a Nemzetközi Könyvév al
kalmából jelent meg Gábor Dénes tollából: „...forradalmi változások küszöbén állunk. 
Az egyetemes emberi kultúra legfőbb hordozója, mindennapi szellemi táplálékunk, a 
könyv, a jelenlegi formájában már nem elégíti ki mindenben a vele szemben támasztott 
egyre fokozódó igényeket". 

A fokozódó igények megteremtették az új hordozókat, most rajtunk könyvtároso
kon múlik, hogy ezek az új hordozók eljussanak a felhasználókhoz. 
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LAPPFOLD KÖNYVTARAIRÓL 

Heli Saarinen igazgató*, Városi Könyvtár, Rovaniemi, Finnország 

Szeretnék néhány szót szólni a finnországi Lappföld könyvtárairól, s remélem, hogy 
így képet adhatok közművelődési könyvtári rendszerünk egészéről is. Különösképpen a 
kis könyvtárakról fogok beszélni, amelyek súlyosabb problémát jelentenek, mint a nagy 
városi könyvtárak. 

A f inn könyvtárak a gyors fejlődés szakaszát él ik: nagyon népszerűek és népszerűsé
gük egyre nő. Megkétszereződött a kikölcsönzött könyvek száma az utolsó évtizedben és 
ma is évente 7—10 %-kal nő. Tulajdonképpen ebből a rohamos fejlődésből erednek azok 
a problémák, amelyekkel manapság szembe kell néznünk. 

Ezek közül is a legnagyobb az, hogy nincs elegendő szakképzett könyvtáros. Egy
szerűen nem tudunk kiképezni annyi könyvtárost, amennyire szükségünk lenne. Másod
sorban az anyagi források általános szűkössége jelent gátló tényezőt. Sokkal nagyobb köl
csönzési állományra van igény, de igen nehéz pénzt szerezni az állománygyarapításra. A 
harmadik problémát az egyenetlen fejlődés okozza; sok, jól felszerelt nagy könyvtárunk 
van, de ugyanakkor egy sor alacsony színvonalon működő kis könyvtárunk is. 

Ha a lappföldi könyvtárakat tekint jük, néhány sajátos vonásuk megkülönbözteti 
őket az egyéb f inn könyvtáraktól, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy az 
egész országban ugyanazokkal a problémákkal találkozunk. 

Lappföld az ország északi részének legalacsonyabb lakósűrűségű vidéke. Kiterjedése 
akkora, mint egész Magyarország, s ez Finnországnak egyharmada. Lakossága azonban 
mindössze 200 000 fő , míg Finnország teljes népessége majdnem 5 mi l l ió. Következés
képpen az északi területek igen ritkán lakottak. Ez azt is jelenti, hogy a nagy távolságok 
miatt Lappföld lakóinak kevesebb közvetlen kapcsolatuk van egymással, s így a kommu
nikáció egyéb módjainak jelentősége megnő. Lappföld lakóinak foglalkozási megoszlása ál
talában egybevág Finnországéval. Igaz, hogy a mezőgazdaság mellett a rénszarvastenyész
tés fontos szerepet játszik a községek gazdasági életében. Mégis, a települések leglényege
sebb jellemzője a kulturális szolgáltatások szempontjából az, hogy nagyipar gyakorlatilag 
nem létezik, a munkahelyek nagyobb részét kisüzemek biztosítják, a munkanélküliség ag
gasztóan nagy, s a községekből elvándorol a fiatalság a déli központokba, sőt külföldre is. 

Lappföld lakói nagyon intenzíven használják a könyvtárakat. Például Rovaniemiben 
az elmúlt évben lakosonként 20 kötetet kölcsönöztek, ami Finnországban meglehetősen 
nagy számot jelent. Ez a viszonyszám országos szinten 14,8, de Lappföldön 17,2 kötet, s 
ez azt jelenti, hogy a Lappföld az elmúlt tíz év alatt az utolsó helyről az első helyre került 
a megyék között ebben a tekintetben. 

*A kisközségek központi könyvtári ellátásáról megtartott nemzetközi konferencián (1979. aug. 10.) 
elhangzott előadás. 
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Az északi könyvtárak arra is büszkék lehetnek, hogy Lappföld lakóinak 50 %-a 
használja a könyvtári szolgáltatásokat, míg az országos átlag csupán 30 %. Ezek jelentős 
eredmények, különösen ha arra gondolunk, hogy a problémák, amelyek általában nehezí
tik a könyvtárak munkáját, Lappföldön különös súllyal jelentkeznek, mint például a kép
zett könyvtárosok hiánya. 

Habár a statisztikai adatok megnyugtatóak, a munka és a szolgáltatások minőségét 
javítanunk kell. Az UNESCO közművelődési könyvtári manifesztuma a könyvtár felada
tait így foglalja össze: 
„A közművelődési könyvtár gyakorlati megtestesülése a demokrácia hitének a folyamatos, 
egész életen át tartó egyetemes művelődésben, valamint az emberiség tudományos és kul
turális eredményeinek megbecsülésében. A közművelődési könyvtár legfőbb eszköze an
nak, hogy az emberi gondolatoknak és eszméknek, az ember teremtő képzelete megnyil
vánulásainak hordozói mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé legyenek. 

A közművelődési könyvtár a közösség ügyeiben való tevékeny részvétellel és alkotó 
hozzáállással bizonyítsa be szolgáltatásainak hasznát és propagálja igénybevételüket." 

S ha valaki e szempontból vizsgálja Lappföld könyvtárait, megállapíthatja, hogy 
még sok javítanivaló van munkájukban. Vegyünk csak egy példát. 

Savukoski egy nagyon kis község messze északon; kevesebb mint kétezer lako
sa nagy területen szétszórva él. Néhány évvel ezelőtt egy meglehetősen számottevő ércle
lőhelyet találtak a vadonban, körülbelül kétszáz kilométerre a község jelenlegi központjá
tól. Minthogy a lelőhely ilyen messzire esik és a szállítási költségek az ércdúsítóhoz maga
sak lennének, kérdésessé vált, hogy vajon kifizetődő-e egyáltalán a telep kiaknázása. Ez a 
kérdés életbevágó jelentőségű mind a község egésze, mind az egyes lakosok számára. Elő
ször is a bánya munkaalkalmat nyújtana a lakosság nagy részének. Másodszor a lelőhely 
oly nagy kiterjedésű, hogy javaslatok merültek fel arra vonatkozóan, a község egész köz
pontja, minden szolgáltatásával együtt költözzön át kétszáz kilométerre a vadonba. Az 
egész vállalkozás oly nagy mérvű, hogy közvetlenül vagy közvetve érinti a község minden 
egyes tagját. De sem a község vezetői, sem az egyszerű adófizetők nincsenek tisztában a 
vállalkozás minden vonatkozásával, sem az őket érintő gyakorlati kihatásaival, sem pedig 
azokkal az eszközökkel, amelyek nekik, a körzet lakóinak rendelkezésükre állnak ahhoz, 
hogy úgy befolyásolhassák a változásokat, hogy az ő érdekeiknek is megfeleljen a terve
zett vállalkozás. A községi könyvtár lenne az az intézmény, amely természetszerűleg gyűjt 
össze minden idevonatkozó és hozzáférhető információt és dokumentumot, valamint sok
rétű tevékenységével biztosítja, hogy mindezeket a község és lakossága saját javára felhasz
nálja. Azonban Savukoski községi könyvtára nem képes erre. S miért nem? Azért nem, 
mert a könyvtárat egy gyengén képzett könyvtáros kezeli, segédszemélyzet nélkül. A 
könyvtár központja egy kicsiny, kényelmetlen helyiségben található az általános iskola 
épületében. Ilyen körülmények között nincs lehetőség „tevékeny részvételre" és „alkotó 
hozzáállásra" az információk célhozjuttatásában. 

Mindazonáltal Savukoski könyvtári szolgálata nem a legrosszabb Lappföldön és 
megfelel az országos átlagnak. Dél-Finnországban több könyvtárat kezel részfoglalkozású 
könyvtáros, mint Lappföldön. 

Azt hiszem, a savukoskibeli vállalkozáshoz hasonló példa bőven található nemcsak 
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Lappföldön és Finnországban, hanem szerte az egész világon. Mindenhol léteznek, foly
nak vállalkozások, amelyek a körzet lakosságát érintik, s a lakosok nincsenek kielégítő
en tájékozódva róluk. S mindenütt a könyvtár feladata lenne, hogy a fontos dolgokról 
információkkal lássa el használóit. 

Magától értetődően a könyvtár nem korlátozhatja magát csak a tájékoztatási fel
adatokra, hanem szépirodalommal, képpel és hanggal segíti az embereket a világról való 
képük kialakításában. Gyakran hatékonyabb és gyorsabb érzéki tapasztalattal eljutni a 
lényeghez, mint a tudományos megismerés útját követni. Hagyományos feladata a könyv
táraknak a szépirodalom rendelkezésre bocsátása. Lappföldön is a kölcsönzött könyvek 
nagyobb része szépirodalom, regények és novellák. Manapság azonban a könyvtárak nem 
teljesíthetik feladataikat azzal, hogy mechanikusan közvetítik mindazt az irodalmat, 
amely elönti a piacot. A kön nyű,.szórakoztató olvasmányok, a besztszellerek özöne egy
re inkább elborítja a fontos és értékes regényeket és novellákat. A könyvtárak pedig saj
nálatos módon arra kényszerülnek, hogy feladják lelkiismeretes erőfeszítéseiket az érté
kes irodalom terjesztése érdekében, éppen a szakképzett személyzet és egyéb szükséges 
feltételek hiánya miatt. 

Kezdetén tart még csak Lappföldön az a folyamat, amely bevonja a könyvtárak 
gyűjtőkörébe az audiovizuális dokumentumokat is; pedig az ismeretek és gondolatok kép 
és hang révén is átadhatók. Az egyetlen nem szóbeli kommunikációs forma, ami erőtelje
sen jelentkezik a lappföldi könyvtárak tevékenységében, az a zene. Kis zenei részlegek 
majdnem minden községben találhatók, ezzel szemben fényképek, filmek és reprodukci
ók még alig. 

A könyvtári szolgáltatások tartalmának megkívánt minőségét csak helyi, regionális 
és országos szinten végrehajtott intézkedésekkel lehet elérni. 

A helyi szint legsúlyosabb problémája a könyvtári személyzet hiánya, ami ahhoz ve
zet, hogy a meglevő személyzetnek minden idejét a belső könyvtári munkákra (katalogizá
lás, szakozás, kölcsönzésnyilvántartás) kell fordítania, s nem marad idő a gyűjtemény mi
nőségének javítására, valamint az értékes és fontos dokumentumok használatának előmoz
dítására. Néhány településen a legkisebb fiókkönyvtárakat bibliobuszokkal váltották fel — 
Lappföldön tizenkettő üzemel belőlük —, ami a könyvtári szolgálat jelentős javulását 
eredményezte. 

Regionális szinten a legracionálisabb és leggazdaságosabb megoldás egy jól felszerelt 
és ellátott központi könyvtár működtetése, kettős feladattal: 1. a régió könyvtárainak 
rendelkezésükre bocsátani a náluk hiányzó dokumentumokat; 2. módszertani segítséget 
nyújtani a munkájukhoz. 

A regionális könyvtárak (föltételezhetően a mi megyei könyvtárainknak felelnek 
meg a szerk.) egész hálózata fejlődött ki Finnországban az utolsó tizenöt évben; a leg
újabb 1977-ben nyílott meg, s jelenleg tizenhat regionális könyvtár működik. Rovaniemi 
könyvtára tizennégy évvel ezelőtt kapott regionális feladatokat, mint az egész körzet köz
ponti könyvtára, s mostanra a legszilárdabb területi szolgálatok egyikével rendelkezik. Re
gionális központi könyvtári tevékenységének legszembetűnőbb két vonása a távoleső helyi 
könyvtárak egyes dokumentumokra vonatkozó igényeinek kielégítése és a regionális hely
ismereti gyűjtemény kifejlesztése. A könyvtár Lapponica-gyűjteménye egyike a legna-
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gyobbaknak az országban és talán a leginkább használt helyismereti gyűjtemény Finnor
szágban. A könyvtárközi kölcsönzési szolgálat nagyon kiterjedtté vált és kétségtelenül 
hozzájárult a helyi könyvtárak szolgáltatásainak javulásához. Eljött most már az ideje 
annak, hogy a központi könyvtár több erőt fordítson a helyi könyvtárak dolgozóinak 
szakmai képzésére, s több gyakorlati segítséget nyújtson munkájukhoz; ennek érdekében 
egyelőre évente három-négy alkalommal értekezletet tart a régió könyvtárosai számára. 
Mégis, a központi könyvtár több támogatást adhatna mind a fontos dokumentumok biz
tosításához, mind használatuk elősegítéséhez. E vonatkozásban azonban még sok kutatás
ra és kísérletre van szükség, mert a könyvtári szolgálat fejlesztésének módszertana egyelő
re gyerekcipőben jár. Rovaniemi könyvtára néhány kísérletet tett például a képzőművé
szeti kultúra terén: egy-két vándorkiállítást indított útjára. 

Országos szintről a kis könyvtárak leginkább azt a segítséget várják, hogy a könyvtá
ri szolgálat bizonyos rutinfeladatait központilag végezzék el. A belső könyvtári munkák 
nagyobb részét automatizálni kell, hogy a kevés személyzet felszabadulhasson más, lénye
gesebb teendők ellátására. A címleírás és osztályozás országosan központosított rendszere 
megjavítaná a könyvtári katalógusok minőségét, s ezzel megkönnyítené az állományok 
használatát is. 

Egyelőre nincs országos központi könyvtára a közművelődési könyvtáraknak. Még 
nincs, de reméljük, hogy hamarosan lesz, s ezzel megoldódik — többek között — a köz
pontosított katalogizálás is. Szükségünk van rá, ha igazán akarjuk, hogy könyvtáraink va
lóban demokratikus intézményekké fejlődjenek, amelyek nevelési, kulturális és informáci
ós szolgáltatásokat nyújtanak mindenki számára. 
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