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ELŐSZÓ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XII . vándorgyűlésére 1980. augusztus 14— 
16. között került sor — immár másodszor — Szombathelyen. 

Fontos, a magyar könyvtárügy életének jelentős eseményévé avatta e vándorgyűlést 
a tanácskozás témája, az a feladat, hogy áttekintse a hazai könyvtárügy elmúlt évtizedé
nek, az 1970-es éveknek fejlődését, összefoglalja az eredményeket, a gondokat és mutas
son rá a jövő megvalósítandó feladataira. A témaválasztást nemcsak egy évtized munkájá
nak kötelező számbavétele, hanem az 1970-ben tartott I I I . országos könyvtárügyi konfe
rencia ajánlásai megvalósulásának elemzése és ezzel az 1981-ben sorrakerülő IV. országos 
konferencia előkészítése is indokolta. 

E jelentős munkának összefoglalóját tartja kezében most az Olvasó, amelyben a ván
dorgyűlés előadói, hozzászólói kifejtik nézetüket, elmondják véleményüket a megtett út
ról, az elvégzett és a még reánk váró feladatokról. 

Tekintettel az idő sürgetésére — szakítva a hagyományokkal — az 1980-as Évkönyv
ben el kellett tekinteni az egyesület munkájának ismertetésétől annak érdekében, hogy a 
tanácskozás anyaga gyorsan, időveszteség nélkül tagságunk kezébe kerüljön, ezzel is hoz
zájárulva a IV. országos könyvtárügyi konferencia előkészületi munkálatait segítő társa
dalmi vita szakmai színvonalának emeléséhez. 

Budapest, 1980. október hó 
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PLENÁRIS ÜLÉS 

A magyar könyvtárügy fejlődése az elmúlt 
évtizedben (1971-1980). 

(A I I I . országos könyvtárügyi konferencia 
ajánlásainak végrehajtása.) 

A plenáris ülés elnöke 

dr. Zsidai József 
a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Központi Könyvtára igazgatója, 
az MKE elnöke 

Kovács Dezső 
az Építésügyi Tájékoztatási Központ osztályvezetője, 

az MKE főtitkára 





Dr. BORS ZOLTÁN 
Vas megye Tanácsának elnöke 

A VÁNDORGYŰLÉS ÜDVÖZLÉSE 

Tisztelt Elvtársnők, Elvtársak! 
Kedves Vendégeink! 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete azzal tisztelte meg megyénket, hogy a XII . 
vándorgyűlésüket Szombathelyen tartja meg. Mi örömmel fogadtuk ezt a kezdeménye
zést. Szolgáljuk ezzel egyrészt az itteni kulturális élet szélesítését, másrészt a vándorgyű
lés résztvevőinek szívesen megmutatjuk a vasi táj értékeit, mai életünket. Úgy érezzük, 
van mit ajánlani, s van miről szólni, beleértve elért eredményeinket és nem kevés gondun
kat egyaránt. 

Azzal köszöntöm a rangos találkozót, hogy lehetőségeinkhez mérten felelősséggel 
helyt akarunk állni, mint házigazdák: segítve abban, hogy el tudják végezni kitűzött fel
adatukat. Törekedni fogunk arra, hogy ismerjék meg Szombathely városát és a megyét 
úgy, hogy a háromnapos itt-tartózkodás jó érzéseket keltsen és maradandó élményekkel 
indulhassanak haza. 

Örülünk annak, hogy vándorgyűlésük számára kulturális életünk egyik új otthonát, 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központot bocsáthattuk rendelkezésükre. 

Tisztelt Vendégeink! 

A magyar könyvtárosok mostani vándorgyűlésére mintegy 600 könyvtáros, tájé
koztatási szakember érkezett Szombathelyre s ez a tény magában is aláhúzza az esemény 
jelentőségét. 

A XI I . Vándorgyűlésük egybeesik egy, a megye és város számára jelentős kulturá
lis eseménnyel, nevezetesen azzal, hogy ezekben a napokban ünnepeljük a szombathelyi 
Megyei Könyvtár fennállásának 100 éves évfordulóját. Ez a centenárium.alkalom arra, 
hogy a vándorgyűlés résztvevőivel együtt emlékezzünk a valamikori szombathelyi biblio
téka megszületésének százados évfordulójára, idézve az elődök nemes erőfeszítéseit, az in
dulás most már távolinak tűnő éveit. A 100 éves évforduló lehetőséget nyújt arra is, hogy 
különböző formában áttekintsük a megtett utat. 
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Kiállítások, baráti találkozók, visszaemlékezések, dokumentumok és más adalékok 
alapján fölidézhetjük könyvtártörténeti emlékeinket, de ezen túlmenően hangsúlyozhat
juk és hangsúlyozzuk is, hogy a könyv, a könyvtárügy megyénk kulturális rangjához min
dig hozzátartozott. Köszönhető ez számos jeles ember áldozatos, odaadó munkájának. 

Annak, hogy a vándorgyűlés résztvevői előtt ilyén hangsúllyal szólhatunk a Vas me
gyei könyvtárügyről, több oka van. A könyv és egyáltalán az intézményes könyvtármoz
galom egyik mércéje, hogy a lakosság mennyire ismerte, vagy ismeri föl az olvasás jelentő
ségét saját életében, hogy a könyv „apostolai" — értem ezen elsősorban a könyvtároso
kat—, mennyire tudják fölkelteni, ébreszteni a tudásszomjat, at ismeretek iránti érdeklő
dést és vágyat. Amint már említettem, ilyen emberek szép számmal akadtak és akadnak 
szűkebb pátriánk könyvtármozgalmának korábbi történetében és mai életében. 

Nem kevésbé elhanyagolható, állandóan jelenlevő és ható tényező az is, hogy sze
rencsés volt a megye abban és napjainkban is az, hogy számos, hazánk kultúrájában is 
meghatározó szerepet betöltő alkotó jelenlétével számolhatott és számot 

Megyénk adta a magyar irodalomnak Berzsenyi Dánielt, a nagy magyar köl tőt , aki 
egyben jó gazdálkodó ember hírében is állott. Berzsenyi versei és írásai, vitái állandóan ha
tottak a mindenkori vasi kultúrára, rangos mércét jelentettek a kultúráért felelős embe
rek, a kultúrmunkások számára. Ez a „berzsenyis-lépték" napjainkban is meghatározp. Ki
törölhetetlen kultúránkból a „Magyarokhoz" utolsó versszakában a nemzet elé ál l í tott 
program: 

„ . . . Nem sokaság, hanem 
lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat . . . " 

Berzsenyi a tudás, a tanulás, a művelődés, így tehát az olvasás szerepét a gazdálkodó 
ember számára is fontosnak tartotta. Napjaink ma már fejlett szocialista gazdálkodási for
mái mellett is lényeges tanítás, vagy talán intelem Berzsenyinek a „Mezei szorgalom" c. 
művében írt sorai: 

„Nem szükséges, reménylem hosszasan fejtegetnem, hogy a mezei szorgalom virág
zatához még közel sem elég, hogy a földmívelésre elegendő nép, helyes föld és néposzlat 
legyen: hanem még az is múlhatatlanul megkívántatik, hogy a földművelő nép mind er
kölcsére, mind értelmére nézve nagy céljaihoz képzett legyen. . . " 

Berzsenyi mellett, vagy azzal együtt számos más poéta járta, lakta a vasi földet, élte 
a közösséggel összeforrott életét. Ostffyasszonyfán járt a fiatal Petőfi, Vönöck községben 
húzódott meg az apja által kitagadott Kisfaludy Károly. A fasizmus nehéz éveiben, ami
kor üldöztek és elhallgattattak sok tollforgató embert, egy időre ide menekült Darvas Jó
zsef, Mód Aladár és még sokan. Kortárs költőink közül Weöres Sándor, Bárdosi Németh 
János — folytathatnám a sort — tartják magukat elkötelezettnek megyénkhez. 

Megyénk párt és állami vezetése nagy figyelmet szentel a művelődés ügyének. A 
kultúrának és ezen belül a könyvnek megyénk lakossága éppen a jószínvonalú könyvtári 
munka révén válik részesévé, annak az értéknek birtokosává, amelyet az olvasás izgalma, 
szépsége nyújt . Kötelességünknek tart juk és intézkedéseinkben kifejezésre jut tat juk, 
hogy a múltbeli értékekre alapozva, új minőségre törekedve nap mint nap előrevigyük a 
könyvtárak ügyét, az „Olvasó Népért" mozgalmat és jól használjuk ki azokat a lehetősé
geket, amelyeket a tanácsi, szakszervezeti és szakkönyvtáraink nyújtanak. Ezeket a szol
gáltatásokat a tanácsi munka részének tekintjük. 
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Vas megye a helyi jellegű folyóirat — a Vasi Szemle — mellett szélesebb hatású fel
adatot vállalt az Életünk c. folyóirat fenntartásával, amely az élő irodalom állandó je
lenlétét adja és az olvasó közönséghez köti a mai írók idősebb és fiatalabb generációját. 

Tisztelt Elvtársak! 
Kedves Barátaink! 

Szocialista társadalmunk fejlődésében szerepet játszottak hazánk könyvtárai, tájé
koztatási intézményei. Ebben az időszakban változott az információhordozók formája, s 
az ismeretátadás és -átörökítés módja is: megnőtt az audiovizuális eszközök, a kép és hang 
szerepe. Az utóbbi másfél-két évtizedben gyakran kérdezzük: vezető szerepe van-e még a 
könyvnek, illetve megmarad-e a legjelentősebb ismerethordozónak? Többféle nézet, gon
dolat röppent fel, és ütközött össze ebben a témában, s egyidőben szinte a könyvkorszak 
hanyatlását jelezték. Szerencsére meglehetősen elhamarkodottan. Szükség van, s szükség 
lesz a könyvre, könyvtárakra. 

Ha a mai Magyarországon megismételjük Vörösmarty kérdését, hogy 

„...Ment-e a könyvek által a világ elébb?" 

— erre egyértelműen azt felelhetjük, hogy ment, s hogy a mi világunk, szocialista társa
dalmunk egy lépést sem mehet előre nélkülük. Különösképpen fejlődésünk mostani sza
kaszában, amikor az eddiginél is jobban felgyorsul az emberek gondolkodásának, érzelmi 
világának, életformájának átalakulása. 

Nemcsak a társadalom igényli, és nemcsak az előttünk álló gazdasági feladatok meg
valósításához kellenek sokan, egyre többet értő emberek, hanem szükségük van maguknak 
az egyéneknek is a könyvekből nyerhető tudásra, a tágabb szemléletre, a személyiséget 
gazdagító élményekre. 

A szellemi tartalmat, művelődési kötelezettséget a könyvtáraknak kell megőrizni, il
letve átadni, s ezért ez az intézmény nélkülözhetetlen. Az természetes, hogy a korszerű 
könyvtárak csak hozzáértő könyvtárosok révén tölthetik be funkcióikat. Hiszem, hogy az 
ilyen könyvtárosok egyre többen lesznek. 

Ebben a folyamatban figyelemreméltó szerepe van a Magyar Könyvtárosok Egyesü
letének, s ezt jól példázza a mostani vándorgyűlés és annak témaválasztása is. 

Tisztelt Elvtársak! 

Az ország minden részéből megjelent könyvtárosok és külföldi vendégek előtt illen
dő néhány vonással bemutatni megyénk könyvtárügyének helyzetét és egy kicsit megyén
ket is. 

100 évvel ezelőtt bontogatta szárnyait Szombathely város könyvtára, s a múlt szá
zad 60-as éveinek végén és a 70-es évek elején már olvasókörök, népkönyvtárak alakultak 
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Bobán, Bükön, Csöngén, Jánosházán, Kisczellben, Meszlenben, Sárváron, Vépen és má
sutt. 

Az 1880. február 17-én létrejött Szombathelyi Városi Könyvtárnak számos más te
lepülésen voltak társai. Ez azt mutatja, hogy megyénk akkori lakói és vezetői a tudás gya
rapítása érdekében megtették az első lépéseket a könyvtárak alapításával is. 

A társadalmi fejlődés előrehaladásával alapvető változásoknak lehettünk tanúi a 
könyvtárügy tekintetében is. Igaz, hosszú út vezetett még a felszabadulás után is mire fel
épülhetett a valamikori Szombathelyi Városi Könyvtár korszerű utóda, a mai Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár. 

Úgy tart juk rendjén, hogy Szombathely könyvtárügye együtt alakuljon és fej lődjön 
a megye egészével. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár mellett felépült számos más kul
túrált környezetet teremtő intézményünk: Celldömölkön, Sárváron és másutt, s még eb
ben az évben avatjuk az új csepregi könyvtárunkat. Nagyságban különböző, de a fej lődő 
igényeket kielégítő szép könyvtárak és olvasótermek találhatók a megye apró településein 
is. Szinte mindenütt ot t van a könyvtár környezetet és embert emelő munkálkodása. 

Kedves Elvtársak! Barátaink! 

Mi , akik hazánknak e táján élünk és dolgozunk, ezernyi szállal kötődünk a vasi fö ld
höz. Számunkra ez a megye a méreteiben is áttekinthető, bejárható, valóságosan is érzé
kelhető hazánk, ot thonunk. Ez a vidék jelenti számunkra az ismerősöket, munkatársakat, 
barátokat, s jelenti az életet, amely az itteni emberek munkája nyomán nap, mint nap az 
országgal együtt szépül és gazdagodik. 

Vas megye hazánk legnyugatibb és egyik legkisebb megyéje. A l i . világháború i t t 
fejeződött be Nemesmedves kisközség felszabadításával, i t t értek véget a csaták. 283 ezer 
ember él e területen. Két országgal határos, a lakosság közel 4 %-a szlovén, horvát, német. 
Domborzati és éghajlati viszonyai alapján az ország egyik legváltozatosabb tája. 

Felszabadulás után az 50-es évek közepéig a gazdaság, a szociális, kulturális, egész
ségügy fejlődése az országostól elmaradt, de utána nagyobb sebességre kapcsolva, több 
munkával, nagyobb áldozatokkal, talán lelkesebben is dolgozott Vas megye társadalma 
azért, hogy felzárkózzék az átlagos szinthez. Szembetűnőek az eredmények: épült, szépült 
a megye, gazdagodott az itt élő lakosság, van terve a jövőre, bízik e holnapban. Erről 
— mint ezt a program is tartalmazza — személyesen is meggyőződhetnek. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

Megyénk párt és állami szervei, a Vas megyei könyvtárhálózat dolgozói, Vas megye 
Tanácsa és a magam nevében tisztelettel köszöntöm mindnyájukat. Kívánom, hogy ván
dorgyűlésük a Szombathelyi Városi Könyvtár jubileumi ünnepségének bensőséges hangu
latában sikerrel záródjék. Legyen újabb ösztönzés e nagyszerű hivatás további szolgálatá
hoz, hogy minél több emberhez jusson el a legjobb barát: a jó könyv! 
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FUTALA TIBOR 
az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgatója 

A KÖNYVTÁR- ÉS SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁSÜGY FEJLŐDÉSE 
A I I I . ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI KONFERENCIA ÓTA 

Tisztelt Vándorgyűlés, kedves Kollégák! 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének rám nézve igen megtisztelő felkérése látszó
lag egyszerű feladat elé állít. Mindössze egyetlen kérdésre kell i t t Önök előtt válaszolnom, 
arra t i . , hogy az elmúlt tíz évben, a I I I . országos könyvtárügyi konferencia óta mentek-e 
hazánkban a könyvtárak és a tájékoztatási intézmények elébb? 

Ha jómagam — mondjuk a tegnapot, a mát és a holnapot is egyszerre látni engedő 
magasságba - emelkedem, és annak következtében nem zavarnak a részletek, a kérdésre 
egyértelmű igennel kell válaszolnom. 

Ha magasságomat úgy választom meg, mint egy rendőrségi helikopter a maga magas
ságát valamelyik nyári délutánon a balatoni sztráda fö lö t t , akkor azt kell mondanom: no
ha különféle közlekedési dugók fordulnak elő, a karaván mégis ki tűzött célja felé halad. 

Ha viszont a karaván olyik-másik kocsijába képzelem magam, akkor akár a be-és a 
leszorítottság hangulata is úrrá lehet rajtam. 

Ezek után úgy vélem, akkor leszek tisztességes, ha válaszadásom közben váltakozó 
magasságú álláspontokat foglalok el, s ezáltal úgy teszek eleget a quae cum ita sint köve
telményének, ahogy azt az ügy iránt való egyéni elkötelezettségem is megköveteli. 

És különben is: az a dokumentum, amelyre e feladat teljesítése közben valahogy rá 
kell rímelnem, tehát a I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai,ugyancsak váltako
zó magasságú álláspontokból rögzített teYinivalókat jelölt meg „a könyvtárügy és vele szo
ros összefüggésben a szakirodalmi tájékoztatásügy", valamint „a szakirányítás, az irányí
tók és a fenntartók" számára. 

I. 

A könyvtár- és a szakirodalmi tájékoztatásügyet jó magasról nézni kezdvén, az el
múlt évtized kétségtelenül legfontosabb eredménye a könyvtárügyi alapjogszabályok meg-
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újulása és az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer korszerűsítési koncepciójának 
publikussá válása volt. 

A könyvtárakról szóló 15/1976. számú törvényerejű rendelet, a hozzá csatlakozó 
17/1976. számú miniszteri rendelet, valamint az 5/1978. KM számú rendelet megjelené
se és hatályba lépése minden kétséget kizáróan egy korszerűbben funkcionáló és eredmé
nyesebben igazgatható könyvtárügy igéretét rejti magában. 

Az alapjogszabályok ígéretes volta több vonatkozásban is kitetszik. 
Az első az, hogy a „mindenkinek könyvtári ellátást!" követelményét a korábban 

megszokottnál mélyebben differenciálják. Az 1956. évi alapjogszabályok „mindenki" 
alatt általában állampolgárokat, szervezett munkásokat, szakembereket és tanulókat ér
tettek. Az új jogszabályok a „mindenki" által összefogott körben az imént felsoroltakon 
kívül a fegyveres testületek tagjait, a szövetkezeti dolgozókat, a nemzetiségieket, a bete
geket és gondozottakat, tehát mindazokat a népességcsoportokat is megnevezik, akiknek 
könyvtári ellátása valóban sajátos gondoskodást kíván. 

S hogy ennek nemcsak elvi, hanem gyakorlati jelentősége is van, arról a honvédségi 
könyvtárügy igen dinamikus, a nemzetiségi ellátás évről-évre derekasan előre menő és a 
betegek és gondozottak könyvtári könyvhöz való juttatásának idestova összefüggővé váló 
fejlődése tanúskodik. Remélhető, hogy a speciális gondoskodást kívánók és a hátrányos 
helyzetűek könyvtári ellátásával kapcsolatos erőfeszítések szárba szökkenése lesz a ma
gyar könyvtárügy egyik új minőségű sikere. 

Az új alapjogszabályok második fontos Ígérete abból adódik, hogy az azonos típusú 
vagy hasonló feladatkörű könyvtárak elsődleges együttműködési formációjában, a háló
zatban egyértelműen az igazgatási és felügyeleti hovatartozást érvényesítik. A jelenleg 
meglevő igazgatási-felügyeleti struktúrához való igazodás jegyében szűnt meg a korábban 
országosan egységes műszaki termelési és iskolai könyvtárhálózat, illetve osztódott annyi 
hálózattá, amennyit az igazgatási-felügyeleti struktúra megkívánt. Ugyancsak ennek jegyé
ben került kimondásra: ahány felsőoktatási intézmény, annyi hálózat. 

A szóban forgó elvhez való következetes ragaszkodásnak más következményei is 
vannak az alapjogszabályokban. Az egyik következmény a könyvtáraknak a hálózatokon 
belüli egyenjogúsítása, a másik: a könyvtári rendszer tagjainak más intézményekkel való 
szimbiózisra engedése. így p l . a közművelődési könyvtárak — meghatározott körben — a 
közművelődés más intézményeivel, a szakkönyvtárak a szakirodalmi tájékoztatással egye
sülhetnek feladataik ellátása érdekében. 

Meglehet, hogy amit én i t t ígéretként adok elő, kollégáim egy részében a „még egy 
ilyen győzelem, kész vereség"-reflexét ingerli fe l . Csakhogy: most olyan magasan vagyunk, 
ahonnan a jövő is valamiképpen beláttat ik,s innen, amint elmondtam, mindenképpen ke
csegtető igéret az újelvű szabályozás. A magam részéről távlatilag a strukturált könyvtár
poli t ika kibontakozásának lehetőségét látom benne: a mindennel való egy kicsit törődés 
helyett a határozott és valóságos voltuknál fogva orientáló hangsúlyok kirakását. 

Az új jogszabályok harmadik ígérete részint válasz az imént feltételezett aggodal
makra, u i . ezek a jogszabályok is belátták, hogy az igazgatási-felügyeleti igazodás, ha nem 
oldódik fel a tartalmak és a földrajzi elhelyezkedés szerinti szakmai szerveződés ösztönzé
sével, sőt: szabadságával, könnyen válhat a könyvtári ellátás Prokrusztész ágyává is, mert 
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mert — ahogy a szakirodalomban olvasom — „nincsenek olyan információs eszközök, 
mint a minisztériumi, államigazgatási 'felállás', ... csak ilyenek vannak: kémiai, fizikai, 
matematikai, geológiai, olajipari, elektrotechnikai, szociológiai stb." 

E veszélyt kiküszöbölendő hozták létre az alapjogszabályok a szakterületi és terü
leti együttműködési körök intézményét, illetve a megszervezésükre, működésük orientá
lására hivatott koordinációs központokat, amelyeknek feladatkörében egyébként a rokon 
hálózatok munkájának koordinálása is benne van, s ezáltal valamiféle összekötő kapcsot 
jelentenek az alapjogszabályok két fő szervezési elve, az igazgatási-felügyeleti és a szakte
rületi-területi között. 

Ha jól mennek a dolgok — és az ágazati felügyeleten kívül rajtunk, a szakmán is áll, 
hogy jól menjenek — akkor az igazgatási-felügyeleti elv működésétől bízvást követelhet
jük meg a rendszer működési feltételeinek biztosítását, a szakterületi-területi elv műkö
désétől pedig a biztosított feltételekkel arányban álló, az igényeket optimálisan kielégítő 
könyvtári-irodalmi, szakirodalmi és tájékoztatási ellátást. 

Az alapjogszabályok másodikként és harmadikként hangoztatott Ígéretének meg
alapozott voltát azzal az igencsak örvendetes ténnyel szeretném még alátámasztani, hogy 
általuk a szakkönyvtári és a szakirodalmi információs rendszer építkezési-szerveződési el
vei teljesen azonossá váltak. 

Az — persze — más kérdés, hogy két olyan iker rendszer esetében, mint amilyen a 
szakkönyvtári és a szakirodalmi tájékoztatás, amelyről legalábbis Apollinaire Égövének pi-
hi-madarai jutnak az ember eszébe, lévén „egy szárnyuk van csak s párosan röpülnek fenn 
az égen", ennek mindenképpen így kell lennie. Ezt az Országos Szakirodalmi Információs 
Rendszer továbbfejlesztési koncepciójának ismertté válásával — vívmányként említem 
meg, mert hosszú ideig nem ez volt a helyzet, úgyhogy a I I I . országos könyvtárügyi kon
ferencia egyik felszólalója meglehetősen sarkítva volt kénytelen még ecsetelni a két szoros 
lényegű tevékenység között dúló háború presztízs és hozzánemértési okait. 

Igaz, azóta — csak tíz év kellett hozzá — a dolog le is egyszerűsödött azzal, hogy az 
OSZIR-ból OSZIIR lett, tehát kivált belőle a K+F irányítási információkkal való ellátása, 
pontosan az a tevékenység, ami a szokványos gondolkodásmódban kétségtelenül valamivel 
távolabb áll a szakkönyvtárügytől, a szakirodalomtól, mint a szakirodalmi tájékoztatás. 

A szakmai információs rendszert és a szakkönyvtárügyet egy kalap alá venni mind
máig nagyobb szentségtörés volna, mint a szakirodalmi tájékoztatást és a szakkönyvtár
ügyet. De hát nem is egy kalap alá vételről van szó, mint inkább annak felfedezéséről és 
belátásáról, hogy a szak könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás ugyanannak a dolog
nak két oldala. 

Idáig a fejlődésben még nem jutottunk: a szakkönyvtári és a szakirodalmi tájékoz
tatási rendszer lényegi azonosságát a rájuk vonatkozó alapdokumentumok minden to
vábbi nélkül korántsem adják ki, mivel más-más terminológiát használnak, és bár majd
nem ugyanazon a területen terveznek, sokszor egymás tudta nélkül és esetenként egymás 
ellenére is. 
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I I . 

A két rendszer, de meggyőződésem szerint fogalmazva inkább csak akkor két rend
szer, ha e célból az egyik szemem tengelyét ujjammal to lom el valamennyire, tervezési
szervezési-építkezési elveinek fokozódó egybeesését korábban stratégiai sikerként, ered
ményként értékeltem. Az elmúlt évtized mindennapi gyakorlatában ez azonban egyálta
lán nem volt vagy csak alig volt érezhető. 

Sőt: megítélésem szerint az a tény, hogy a I I I . országos könyvtárügyi konferenciát 
követő időkben a két legérdekeltebb főhatóság, nevezetesen a Kulturális Minisztérium és 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság — mindegyik saját alapdokumentumait elkészí
tendő — koncepcionális tevékenységre vonult vissza, és hogy ez a koncepcionális tevé
kenység hellyel-közzel az évtized jórészét felemésztve, sok, korábban bár nem hibátlanul, 
de mégis Ígéretesen bontakozgató erőfeszítést zsugorított ismét elvi szintre. 

E visszanyesett erőfeszítések közül mindenekelőtt a gyűjtőköri egyeztetési munká
latokat kell megemlíteni, mint a szakkönyvtári és a szakirodalmi tájékoztatási együttmű
ködés szempontjából a legfontosabbakat. Ezek 1973 márciusáig intenzíven folytak, azu
tán mintha elvágták volna őket. Igaz,a gyűjtőköri együttműködés gondolatai magasabb 
szinten az új könyvtárügyi alapjogszabályokban mint szakterületi és területi együttműkö
dési körök nyertek megfogalmazást, ám ez a kooperáció még ma annyira sem valóság, 
mint a két gyűjtőköri utasítás, a 131/1968. és a 110/1972. számú korlátozott valósága 
volt. 

A szemtengelyeltolással két rendszer stratégiai eredményként elkönyvelt közeledése 
a kétoldali alapdokumentumokban csak félig-meddig valósul meg, ha a célbavett intéz
ményi bázist tekint jük. 

A könyvtári alapjogszabályok az irányítás, a K+F és a felsőoktatás könyvtári-szak
irodalmi ellátását — a hálózati keretek meghatározása mellett — az ún. országos feladat
körű szakkönyvtárak 120 tagból álló mezőnyére bízzák azzal a feltételezéssel, hogy min
denekelőtt ezek a könyvtárak alakítanak majd a szakirodalmi igények és szolgáltatások 
minél maradéktalanabb kielégítésére szakterületi együttműködési köröket. 

Az 5/1978. KM számú rendelet felsorolta szakkönyvtárak közül az OSZUR által 
is „célbavett" intézmények között 92 szerepel. Ha az OSZIIR-ból hiányzó 28 intézményt 
nézzük, azonnal felmerül a kérdés: ugyan miért nem kell az OSZIIR-nak p l . a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, az MTA több vezető kutatóintézetének a könyvtára? 

Az OSZIIR által kiemelten kezelt „intézményi mezőny" 264 tagból ál l , tehát jóval 
több, mint a hivatkozott kulturális miniszteri rendelet. I t t meg az kérdezhető joggal: ezek 
az intézmények és könyvtáraik miért maradtak ki a szakkönyvtárak preferált seregéből? 

Mivel mindkét fél jegyzéke nagyjából a tárcák bemondása és a készítők szubjektív 
helyismerete alapján készült, joggal legyez az óvatos gyanú, hogy a tárcák sem könyvtárai
kat, sem intézményeik információs felkészültségét nem ismerik eléggé. Ha a két főható
ság egyszer közösen jelölné ki azt a kb. 200 információs intézményt és szakkönyvtárat, 
amelyre az ország szakirodalmi ellátását és szakirodalmi tájékoztatását elsősorban építe
ni lehet, akkor mindjárt megszűnnék az a bizonyos „k-t melyre az előbb utal
tam. 
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A kétoldali alapdokumentumok elégtelen koordináltságára azért kellett rámutat
nom, mivel szeretném felhívni a figyelmet, hogy a többé-kevésbé hagyományos szak
könyvtári tevékenység és akár a legkorszerűbb szakirodalmi információs szolgáltatásrend
szer egységes tervezés, működtetés és rányitás után kiált. 

Erre a szakirodalom is felhívja a figyelmet. A következőképpen: „a tervszerűség és a 
szabályozottság hiányának az irányítás megoldatlansága az oka. Mi is a helyzet? A szak
mai információs problémakör a tudományos szférába tartozik. Nincsen Magyarországon 
egyetlen olyan minisztérium, országos hatáskörű főhatóság sem, amely az irányítása alá 
tartozó területen a tudományt, azzal összefüggésben az információt nélkülözni tudná. Ez
zel szemben az információs területnek nincsen összefogó, összehangoló és irányító ható
sága".1 Születtek e tekintetben megoldási javaslatok is, de most megelégszem itt a tény 
felvetésével, illetve annak bizonyításával, hogy ez valóban így is van. 

E bizonyítást a vhr. 30. paragrafusának (3) bekezdése szolgáltatja, amely azt mond
ja k i , hogy „a könyvtárak szakmai tájékoztatási (információs) tevékenységére vonatkozó 
ágazati felügyeletet a kulturális miniszter az OMFB elnökével egyetértésben látja e l . " Ez, 
bizony, „kettős hatalom", amely a tvr. azon „csiki-csuki"-megfogalmazásán alapszik, hogy 
„a szakkönyvtár a gyűjtőkörének megfelelő területen a szakmai tájékoztatási (informáci
ós) rendszer, a tájékoztatási intézmény pedig könyvtári feladatai mértékéig, a könyvtári 
rendszer része." Az imént idézett formula azért veszélyes, noha a folyamat történetét néz
ve mindenképpen előrelépésnek számít, mert amikor korszerűnek és rendszerszerűnek tű
nik, valójában azt a korábbi téveszmét konzerválja, hogy a szakirodalmi információs és a 
szakkönyvtári tevékenység az ismert szpré szlogenjével él^e valami „egészen más", s nem 
pedig ugyanannak a dolognak két oldala, vagy legalábbis a pihi-hasonlattal érzékeltetett 
együtt-repülés. 

I I I . 

Továbbra is helikopter-magasságban maradva a szakkönyvtárügy és a szakirodalmi 
tájékoztatás fötöt t , számos konkrét eredményről is be tudok számolni, mégha ezek az 
eredmények sem egészen ellentmondás nélkül valók. 

Információs rendszerünk fontos előrelépéseként kell értékelni, hogy — ismét egy 
cikket idézve — „végre megnyíltak a fenntartói pénztárcák a nyugati gépi indexek beszer
zése e lő t t " . 2 A hazai szakirodalmi számítógépes információkereső szolgáltatások című, 
tavaly megjelent füzet3 kilenc üzemszerűen működő és 15 előkészítés alatt álló hazai szá
mítógépes információkereső szolgáltatásról tájékoztat. Ezek jórészt nyugati szalagokat 
használnak, de vannak hazai fejlesztésű szolgáltatások és — használatbavételi előkészület
ben — NTMIR-szalagok is. 

E számítógépes szolgáltatásoknak az elmúlt évtized elején való megjelenése és az év
tized folyamán való sokasodása igen határozott követelményekkel lép fel a primer forrá
sok hazai megléte és a hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, másolatszolgáltatás 
meggyorsítása tekintetében. 

Örvendetes, hogy azok a felmérések, amelyek egy-egy szalag használatbavétele 
előtt fo lytak, megnyugtató állományi helyzetről adtak tanúbizonyságot. így p l . az 
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INSPEC által teljesen referált folyóiratok 88 százaléka volt meg eleve az országban, 67 
százaléka az OMK állományában. Az ISI SCI folyóiratbázisából kereken 75 százalék áll 
az ország rendelkezésére. 

Ezek az adatok mindéképpen a szakkönyvtárosok jó színvonalú szerzeményezni tu
dásáról vallanak, és arról, hogy eddig a szakkönyvtárügyben úgy-ahogy sikerült fenntarta
ni a primer dokumentumok beszerzésének elért nívóját. Ebben a könyvtárosok áldozat
kész munkája mellett a fenntartók finanszírozási készsége is benne foglaltatik, amely 
azért - jegyezzük meg - nem minden szakkönyvtári tartományban volt egyforma. Erre 
figyelmeztet egy egyetemi könyvtárigazgató a következőképpen: „Az új gazdasági mecha
nizmus, a kulturális intézmények valamennyi típusánál a gazdasági prosperitás és növeke
dés egy új szakaszát hozta magával, egyedül a felsőoktatási könyvtárak működésének e 
legfontosabb — tudniillik állományfejlesztési — alapjában következett be földcsuszam
lás"4, noha az 1975. évi, Miskolcon tartott I I . egyetemi könyvtári konferencia a drágulási 
tendenciára igencsak határozottan hívta fel az illetékes főhatóságok figyelmét. 

A számítógépes szolgáltatások mind általánosabbá válásával is magyarázható a 
könyvtárközi kölcsönzés volumenének legalábbis megduplázódása. A I I I . országos könyv
tárügyi konferencia még csak évi „közel százezer kötet átkölcsönzésérol" beszélt, Rácz 
Aranka viszont már 1976-ban kétszázezer könyvtári egységre becsülte a forgalmat.5 

E, mostanra már legalább fele részben másolatforgalommá fejlődött szolgáltatás fel
futását az is elősegítette, hogy meghonosodott és mind decentralizáltabbá válik a könyv
tárközi kölcsönzési műveleteket erősen egyszerűsítő és gyorsító postai, illetve BLLD-(Bri-
tish Library Lending Division) kuponok használata. 

Az állománygyarapításnak a hazai gazdasági nehézségek és a külföldi drágulási ten
denciák harapófogójába került sorsáról nemrégen a Könyvtáros egy cikke6, valamint a 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás adott nem túlságosan derűlátó előrejelzéseket. 
Egy sajtó alatt levő7 elemzéséből azt is megtudjuk, hogy e tekintetben éppen azok a 
naQY gyűjtemények vannak veszélyben, amelyekre a szakirodalmi és szakirodalmi tájé
koztatási igények kielégítésének túlnyomó része alapszik. Hát íme, máris adott a tér, ame
lyen az újjászerveződőben levő szakkönyvtárügyünk — a korábban elvi jelentőségűnek 
pertraktált szabályozási előnyöket ténylegesen kamatoztatva — megmutathatja „orosz
lánkörmeit". 

Az elmúlt 10 év folyamán tágabbá és erősebbé váltak azok a kapcsolatok, amelyek 
révén reményünk van a nemzetközi információkincsből való fokozottabb részesedésre. 
„Az UNISIST program eddigi végrehajtását a Magyar Népköztársaságban általában kedve
zően értékeljük" — hangsúlyozta az 1979. évi kormányközi konferencián a magyar delegá
ció vezetője.8 „Gazdasági és társadalmi céljaink megvalósításában nagy jelentőséget tu
lajdonítunk a tudományos és műszaki információs rendszer korszerűsítésének. E mun
kánk során hasznosítottuk az UNISIST program keretében kidolgozott irányelveket, se
gédleteket és más dokumentumokat, részt vettünk számos tudományos, oktatási és ta
pasztalatcsere-rendezvényen is. Továbbra is részt kívánunk venni az ENSZ szakmai szer
vezetei által létrehozott, és az UNISIST konceptuális keretei szerint fejlesztett világmére
tű információs rendszerekben ugyanúgy, mint a regionális információs együttműködé
sekben, elsősorban a KGST-tagországok NTMIR-ében, az NTMIK-ban, valamint a kölcsö
nösen előnyös két- és többoldalú információs együttműködésekben". 
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Magyarország a Nemzetközi Tudományos "és Műszaki Információs Rendszer 
(NTMIR) keretében jelenleg 7 Nemzetközi Specializált Információs Rendszerben (NSIR) 
és 17 Nemzetközi Ágazati Tudományos és Műszaki Információs Rendszerben 
(NÁTMIR) vesz részt, ami hatalmas erőforrást jelent a hazai információs igények mara
déktalan kielégítése szempontjából. 

A szolgáltatások és a kooperációk i t t vázolt eredményei ellenére osztozom egyik 
vezető szakemberünknek abban az aggodalmában, hogy Magyarország „ . . . NTMIR-el kö
telezettsége és a magyar NTMIR nemzeti szervek — mint olyanok - mérvadó tevékenysé
ge egyelőre nem érvényesül elég határozottan a hazai információs rendszer épülése köz
ben. Nem mintha lebecsülné azokat az elvi, polit ikai jelentőségű erőfeszítéseket, amelye
ket az NTMIR fejlesztése érdekében kormányzati szinten kifejtenek, vagy a szocialista ál
lampolgári és a hivatásbeli etosz egymást erősítő megnyilvánulásait az NTMIR nemzeti 
szervek szakértőinek munkájában. Csupán az integrálódást nem érzi megfelelően teljes
nek egyfelől az információ nemzetközi távvezetékének föl fogott NTMIR, másfelől a bel
földi szükségletekhez tapadó „hétköznapi" információs tevékenység alakulása és gyakorla
ta közöt t . " 9 

Az iménti kr i t ika végülis azokat az irányítási, tervezési, fejlesztési ellentmondáso
kat találja el, amelyekről a hazai rendszer vagy rendszerek helyzetét bemutatva szólot
tam. 

IV. 

Akár nagy magasságból, akár helikopter-állásból, akár — nagyrészt — a bolyból is 
nézem a dolgot, hatalmas jelentőségűeknek kell minősítenem azokat a gondosan kimun
kált modelleket, amelyek határozott és mindemellett rugalmasan variálható áramlatot ad
tak a könyvtárügy szakkönyvtárügyet körülvevő részének, főként a tanácsi és a szakszer
vezeti közművelődési könyvtáraknak. 

Ezek a modellek azokban a dokumentumokban találhatók, amelyek szakmai irány
elvek, irányelvek és alapelvek és követelmények kezdetű címmel a I I I . országos könyvtár
ügyi konferenciát követő egy-két évben jelentek meg, de félkész állapotukban már a 
nagy tanácskozás napjaiban is rendelkezésre állottak. 

Korábban a közművelődési és iskolai könyvtárakban nem volt olyan megbízható 
mérce, amelynek felhasználásával „harag és elfogultság nélkül" lehetett volna megállapí
tani, hogy „ x " vagy „ y " település, üzem vagy iskola könyvtára működési feltételeiben és 
szolgáltatásaiban megfelel-e a társadalmi, üzemi és iskolai igényeknek és szükségleteknek. 
Az eddig szokásos középtávú — ötéves — tervek a „mindenhez tegyünk hozzá valamit" 
módszerrel készültek, azaz mindig csak az előrenyomulás mértékét szabták meg, elérendő 
célját soha. 

A szóban forgó irányelv-dokumentumok gyűjtési és szolgáltatási modelljei az ellá
tandók alapján számított igénybevételi valószínűségek és színvonalak szerint alakultak k i , 
s ez — szervezeti változtatások nélkül is — egyeztetett, ésszerű állományépítést, magasabb 
szintről való speciális igénykielégítést, szolgáltatástelepítést és szétsugárzást tett lehetővé. 

Noha dokumentumaink egyike sem volt pénzügyileg központi módon alátámasztva, 
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létezésüket az ágazati felügyelet, a fenntartók köre és a szakmai közvélemény olyannyira 
figyelembe vette, hogy az általuk ki tűzött célok elérésének irányába hatott minden törek
vés. Ha ma pl . az „A típusú könyvtárak mindegyike és „B típusú könyvtáraink többsége 
tekinthető a lakosság változatos szolgáltatásokkal működő általános tájékoztató intézmé
nyének, az nem utolsó sorban köszönhető annak a hatásnak, amit a Szakmai irányelvek 
a megjelenésük óta eltelt nyolc év alatt kifejtettek. 

Ezt annak ellenére állíthatom bízvást, hogy a beruházások tekintetében a I I I . or
szágos könyvtárügyi konferencia óta eltelt évtized korántsem mondható aranykornak, 
mégha több nagy beruházás és könyvtárépítésre mozgósító kezdeményezés révén e téren 
is volt előrehaladás. 

Meg kell jegyeznem, hogy az irányelv-családból azoknak volt a legkisebb sikerük, 
amelyek rendszerköziek voltak, illetve a sikeres irányelvek azon passzusainak, amelyek 
rendszerközi megoldásokat sugalltak. Mindez — oly jellemzően hazai közéletünkre — a 
fenntartók és a szakmánkbeiiek „legyen bármilyen kicsiny, de a saját dombocskám le
gyen -hajlamát tükrözi . 

Csak sajnálható, hogy ebből a modellezési gyakorlatból a szakkönyvtárügy és a 
szakirodalmi tájékoztatás egyelőre kimaradt. Megítélésem szerint a helyi szakkönyvtárak 
és információk munkahelyek szférájában gyakoriak a gazdaságtalan megoldások és befek
tetések. Különösen azokon a helyeken, ahol még nem jutot tak el az adott vállalat, üzem, 
intézet mindenféle információs tevékenységének valamiféle szervezeti integrálásához, ta
lálkozhatunk azzal, hogy a hatalmasan növő pénzügyi keretek elaprózódnak efemer erre-
arra: köttetésre, megőrzésre nem kerülő folyóiratokra, könyvtári üresjáratokra.10 

Sok olyan üzem van, amelynek megfelelő informáltságához sokkal több „pénz, pa
ripa és fegyver kívántatnék", mint amekkora a jelenlegi ráfordítás, de megítélésem szerint 
még több az olyan, ahol a jelenleginél kevesebb. A szakkönyvtári és a szakirodalmi infor
mációs módszertani és koordinációs munka elmaradásaiban való felelősség nem utolsó sor
ban ebből a tényből tűnik k i . 

V . 

Ami t a következőkben elmondandó vagyok, ahhoz a sztrádán-utazás pozícióját vá
lasztom k i . Ezeket a dolgokat ugyanis igazán csak testközelből lehet érzékelni és értékel
ni , mégpedig vagy azzal a közvetlen örömmel, amit egy autósnak a gyors haladási lehető
ség nyúj t , vagy pedig azzal a közvetlen dühvel, amit a mazsolák, az erőszakos hátra- és le
szorítok okoznak neki. Nevezetesen a szakma közérzetével és helyzetével kapcsolatos dol
gokról kívánok szólni. 

A szakma közérzete és objektív helyzete elsőrangú kérdéskomplexum, amely szá
mottevő mértékben járul hozzá az általa működtetett feltételrendszer működési minősé
géhez. A jó közérzetű személyzet munkája sokféle hiányt tud áthidalni, a rossz közérze-
tűé pedig még jó feltételek esetén sem túlságosan eredményes. 

S hogy az a feltételrendszer, amelyiknek a működtetése ránk bízatott, nem elha
nyagolható része a nemzeti vagyonnak, bevezetésként hadd érzékeltessem a Javaslat a 
könyvtárügy cselekvési és fejlesztési programjára c ímű 1 1 — 1980-ban készült — tervezet 
néhány részletével: 
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A közművelődési könyvtárak száma 10 578, ebből 5039-et a különböző szintű taná
csok, 5538-at a szakszervezetek, egyet az állam tart fönn. Jelentős közművelődési hálózat 
épült ki a fegyveres erők hatáskörében. 

Az iskolai könyvtárak száma 4471, ebből 3691 általános iskolában, 529 középisko
lában, 251 szakmunkásképző iskolában található. 

A szakkönyvtári alrendszer statisztikailag nyilvántartott intézményeinek száma 
1822. Ezen felül több ezer ipari és mezőgazdasági közép-és kisüzem, vafamint intézmény 
tart fenn kisebb-nagyobb könyvtárnak nem minősíthető könyvgyűjteményeket. 

A fenti adatok összesítéséből látható, hogy hazánkban formálisan 17 ezer könyvtár 
képezi az ellátás intézményi bázisát. Azért formálisan, mert a 17 ezer intézményben ösz-
szesen mintegy 7000 főfoglalkozású alkalmzott dolgozik, s ha ehhez hozzávesszük, hogy 
az országos és más központi szerepű könyvtárakban népes könyvtáros gárda van, akkor ki
derül, hogy csak mintegy 1500 könyvtárban van meg — személyzeti szempontból — az in
tézményi működés biztosítéka: a főhivatású könyvtáros szakember. 

A könyvtárakban együttesen — valamennyi dokumentumtípust figyelembe véve — 
78 millió a dokumentumok száma a közművelődési, 16 millió a különféle iskolai, 24 mil
lió az országos és más könyvtárakban. 

A könyvtárak gyarapítására fordított összeg országosan elérte a 291 millió forintot, 
az utóbbi években globálisan emelkedő tendenciát mutat. 

Az állandó könyvtárhasználók száma valamennyi könyvtártípusban együttesen 
3,32 millió fő. Ebből a közművelődési könyvtárakat használja 2,26 millió, az iskolai 
könyvtárakat 877 ezer, a szakkönyvtárakat 175 ezer rendszeres látogató. 

A látogatási alkalmak száma az 1978. évben 30 millióra tehető, vagyis minden 
könyvtárhasználó átlag tíz alkalommal kereste fel a könyvtárakat. 

A könyvtárakból kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma 65 millió 
állományegység egy esztendő alatt, mégpedig annak betudásával, hogy e téren a könyv
tárak korántsem tudnak megfelelni az igényeknek, aminek okát a működési feltételek 
hiányosságai mellett a szervezett könyvtárközi szolgáltatások, valamint a tájékoztatási 
apparátusok fogyatékosságaiban lelhetjük fel. 

E hatalmas vagyont és szolgáltatásrendszert kezelő főfoglalkozású könyvtárosok 
száma mintegy 7 ezerre tehető. A II I . országos könyvtárügyi konferencia anyagai még 
csak 4500 könyvtárosról tudtak, igaz: ez még 1966. évi adat volt. A szolgálatvitel megha
tározó személyi gerince mindenképpen, legalább 2000 fővel megerősödött, s ez nem le
becsülhető fejlődés. 

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a Konferenciát követően, amikora könyvtárosok bé
rezése más hasonló kategóriákhoz képest bizony elmaradott volt, igen gyorsan követke
zett be egy elmaradást enyhítő bérkorrekció, 1977-ben pedig az elmaradást nagyjából-
egészéből kiegyenlítő bérrendezésre is sor került, jelenleg általában nincs okunk panasz
kodni, legalábbis nem túl hangosan. 

Ám az új jogszabály szerinti bérrendezés nem volt teljesen üröm nélküli. Az egyik 
üröm objektív: az adott helyzetben nem minden könyvtáros bérezése folyik a KM—PM 
rendelet alapján. Arról, hogy e rendelet hatálya alá nem eső könyvtárosok bérezésénél be
következtek-e azok a korrekciók, amelyeket a szóban forgó jogszabály sugall, hogy tudni-
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i l l ik más bérrendszerbe sorolt könyvtárosok esetén is lehet hozzá igazodni, nincs tüzetes 
áttekintésem, de a más besorolású területekről vészjelzések sem jutottak el hozzám. 

A másik üröm nem objektív szükségszerűség terméke. Arra gondolok, hogy az új 
bérezési jogszabály az egyetemi és a főiskolai szakképzettség merev megkülönböztetésé
vel sok idősebb kollégát vetett vissza méltánytalanul a ranglétrán, amit még a több pénz 
sem tudott teljesen jóvátenni. További hibája a jogszabálynak: kevés kategóriát képez, s 
ez besorolási nehézségeket okozott és okoz. Ezt az ellentmondást az időközben megje
lent képesítési jogszabály, amely különben is egy bianco-alkotmány, sem tudta feloldani. 

Ez tipikus esete a hivatali „oda nem figyelésnek", ami - állítom biztosan — nem a 
könyvtárügyi osztály krit ikája, hanem az éppen megszűnt Kulturális Minisztérium ún. 
operatív szervezeti egységeié. A méltányosság és a szakszerűség különösen akkor lenne kö
telezően érvényesítendő valami, ha az államot nem terheli meg semmiféle járulékos köte
lezettséggel. 

A könyvtárosképzés alakulását az elmúlt évtizedben nagy vívmányok és kudarcok 
jellemezték, mégpedig olyaténképpen, hogy a kudarcok esnek hozzánk az időben közel. 
Tekintettel arra, hogy a Könyvtári Figyelő 1980. évi 2. száma ezt a témakört sokoldalúan 
megvilágította, az eseménytörténetből elég megemlíteni a következőket: 1971-ben az 
egyetemi képzésben visszaállt a kétszakosság, 1972-ben mind a könyvtárosképzés, mind 
az információs szakemberek képzésére koncepció készül és megindul a kétszakos főisko
lai könyvtárosképzés, 1975-ben kétéves posztgraduális információs tagozat indul az egye
temen, a tanítóképző főiskolákon fakultatív tárggyá válik a könyvtárosság, 1976-ban meg
jelenik a „jóvátételi rendelet", azaz a kiegészítő főiskolai államvizsgát engedélyező jogsza
bály a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek és a népművelő-könyvtárosok számá
ra. 1978 és 1979 folyamán olyan akciók zajlanak a képzés körül, hogy Kovács Judit a 
Magyar Nemzetben felvethette a kérdést: A képzés rendszere felépült. Lebontjuk? 

I t t tartunk most. A Kovács Judit felvetette „lebontjuk?"-ra mindmáig nem hangzott 
el határozott és végleges válasz. Azt azonban biztosan reméljük, hogy ez a válasz, ha késik 
is, csak a „nem bontjuk le, hanem korszerűsítjük" lehet. A Könyvtári Figyelő említett szá
mában megjelent kronológiai összeállítás ehhez a remélt korszerűsítési szándékhoz szűri 
le az eddig történtek tanulságaként a megalapozottság, a rendszerben és iskolarendszerben 
való gondolkodás, a hosszabb távnak való megfeleltetés, az elégséges mennyiségű, diffe-
renciáltságú és minőségű képzési bázis és az elégséges mennyiségű hallgató követelményét. 
Amennyiben a korszerűsített rendszer e követelménynek nem tenne eleget, krónikánkat 
néhány év múlva ismét csak tragikomikus és groteszk eseményekkel toldhatnánk meg. De 
hát kinek lenne ez jó? 

Ami a szakma felelőssége a jelenlegi képzési válságban, az a szakmai tantervek kor
szerűtlenségével kapcsolatos. Jó érdekünk lenne, ha olyan alapokon mennénk a tantervek 
kérdésében tovább, amilyeneket a Könyvtári Figyelő képzési számának több cikke, tanul
sága próbált megvetni. 

Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi államvizsgadömping a nagykönyvtárakban 
még ott is a felsőfokú végzettségűek túltengéséhez vezet, ahol mereven ragaszkodnak az 
olyan könyvtári munkakörök felsőfokúnak minősítéséhez is, amelyek valójában középfo-
kúak. Hát még o t t , ahol korszerűen ítélik meg, mi a felső- és mi a középfokú munkakör. 
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Ezért a nagykönyvtáraknak bizonyos személyzeti fluktuációra kell felkészülniük: enged
niük kell, hogy túlképzettség'! szintjüket a kisebb-nagyobb, személyzetileg nem eléggé kva
litásosán ellátott könyvtárak fokozatosan lecsapolják. Engedjék ezt jó szívvel, hiszen ez is 
könyvtárpolitikai szolgálat, s ráadásul olyan, amit a 2/1976. OM sz. rendelet megjelenése
kor előre lehetett látni. Az utánpótlás biztosítására pedig ott vannak az immár rendszere
sített könyvtárkezelői tanfolyamok, amelyek, ha jól élünk a lehetőséggel, sikerrel oldhat
ják meg a nagy könyvtárak könyvtártechhikusi gondjait. 

Ezek után, kérdezhetném e rész összefoglalásaként, milyen is a szakma közérzete. 
Olyan, amilyennek a Könyvtáros Fruskák az olvasószolgálatban12 vitájában megmutatko
zott: némileg ellentmondásos. Pozitív összetevője az, hogy növekvő erők munkálnak an
nak érdekében, hogy a könyvtári szolgálat, amiért valójában vagyunk, jobban, maradék-
talanabbul, magasabb színvonalon, szolgálni-készebben működjék. 

A kiút-keresés tekintetében azonban már több kolléga, mint a szakmai közvéle
mény képviselője, valódi zsákutcákra talált rá. A „hogyan szolgál az olvasószolgálat" a 
„város, az üzem, az intézmény, az iskola dolgozószobájában", hogy két kiváló korábbi 
dolgozatnak beszélő címére is emlékeztessek, a legkevésbé függ a fruskáktól. Rossz hatás
fokú munkánkat semmiképpen sem szabad nemzedéki problémává egyszerűsíteni, s úgy 
mutogatni a szegény fruskák felé, mint ahogyan a Weöres-vers kispolgári voltukat vállalni 
nem akaró kispolgárai a szomszédjaikra mutogatnak. Megítélésem szerint itt arról van 
szó, hogy a nembánom és a mással foglalkozó fruskák (bár korban is azok lennénk) tu
lajdonképpen mi vagyunk, legfeljebb a mással foglalkozás tárgya más nálunk, nevezetesen 
a mi kis csoportunk, a mi kis osztályunk és a mi kis könyvtárunk olyatén működtetése, 
ahol a működtetés nem a célt szolgálja, hanem önmagát. 

És továbbmenve: a fruskák kényelme is a mi kényelmünkből következik olykor, ab
ból az egész társadalmunkat mindinkább bosszantó közömbösségeinkből, amelyek elleni 
harc fontosságára a XII. pártkongresszus dokumentumai nem véletlenül hívták fel a fi
gyelmet. 

Most pedig — ismét a karaván-szintről — vegyük szemügyre: miként szolgálunk a 
társadalomnak. 

VI . 

A két nagy közművelődési — a tanácsi és a szakszervezeti — könyvtárhálózat az el
múlt évtizedben nagyjából-egészéből évről-évre azonos alapadatokat produkált. Ez első
sorban az olvasók számára és az állományforgalomra vonatkozik. 

Ezt az állandóságot az elmúlt évtizedben is, amikor csak szükségesnek mutatkozott, 
ilyen-olyan érveléssel próbáltuk mentegetni. Mentegetni, mert valahogy röstellettük a dol
got, valahogy az volt az érzésünk, mintha a közművelődési könyvtárosok munkája töme
gesen lanyhult volna el. 

Biztos vagyok benne, hogy helyenként és esetenként ilyesmi is előfordult, ám ez ko
rántsem jellemző a két alrendszer egészére. Már hogy is gondolhatnánk, hogy az 1969. 
vagy az 1970. évi olvasótábor összetételében azonos az 1979. évivel vagy az 1980-assal. 
Közben 10 új olvasó évfolyam lépett be az életbe és a könyvtárakba, százezres nagyság-
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rendben haltak meg régi olvasók, ugyanilyen nagyságrendekben költözött a népesség új 
lakótelepekre és sajnos könyvtárilag ellátatlan helyekre, változtak a társadalom anyagi 
lehetőségei és kulturális fogyasztási szokásai és még ezen kívül is számos olyan tömeges 
dolog történt a társadalomban, amely a tíz év alatti olvasótábort személyi összetételét il
letően legalább fele részben kicserélte. Hát hogy ne kellett volna itt a könyvtárosoknak 
évről-évre erőiket megfeszíteniük, és a régi alapokon újra és újra felépíteniük az olvasó
tábort? 

És továbbmenve: az 1979. vagy az 1980. évi olvasótábor minden bizonnyal igénye
sebb is. S arról is meg vagyok győződve - amit egyébként az olvasóforgalmi és állomány
forgalmi statisztikák híven jeleznek is - , hogy az elmúlt tíz év folyamán az igénykielégí
tés színvonala hatalmasat változott. S itt nemcsak az olyan új dokumentumféleségek tö
meges megjelenésére gondolok, mint amilyen a hanglemez, a folyóirat és a nemzetiségi 
könyv, hanem nem kevésbé arra, hogy a hagyományos közművelődési könyvgyűjtemé
nyek összetételének színvonala ugyancsak megemelkedett. Nem hiába mondtam koráb
ban: az „A" és „B" típusú könyvtárak mezőnye felvette az általános tájékoztatási intéz
mény ismérveit. 

A fent előrebocsátottak miatt olvastam nagy örömmel a közművelődési könyvtári 
hatáskör ellentmondásosságait a magyar szakirodalomban az első alkalommal reálisan 
és felelősségteljesen tárgyaló dolgozatot a Könyvtáros 1980. évi 3. számában.13 E dol
gozat konklúziójával is egyet értek, mégpedig itt is idézni érdemesen, „A könyvtár termé
szetesen nem csilloghat-villoghat úgy, mint a diszkó vagy a táncház, a neves popzenészek
kel szemben „csak" országos hírű írókat vonultathat fel. Nem is volna tisztességes dolog 
látványos rendezvényekkel csalogatni be az utcáról az új könyvtárlátogatókat. Ha azon
ban a könyvtár, érezvén határait és lehetőségeit, a város dolgozószobája, „irodalmi sza
lonja", „szellemi találkahelye" lesz — azaz kiválót nyújt a közművelődés „kamara-műfa
jaiban" — szélesítheti törzsgárdáját, növelheti szövetségesei táborát, megnyerheti a még 
távol maradó értelmiséget és a diákságot... Ha a közművelődés irányítói is megbizonyo
sodnak afelől, hogy a könyvtárak körében magasabb a jól és alacsonyabb a gyengén mű
ködő intézmények aránya, mint a művelődési házak körében, akkor a következő ötéves 
tervben bizonyára nem kapnak majd ötször kevesebbet a jobban működő intézmények, 
és az sem ismétlődik meg, hogy egyes években 20—30 %-kal emelkedik, más években 
30—50 %-kal csökken az állománygyarapítási keret nagysága, mert ezek az ingadozások 
legalább 1—2 %-os olvasói lemorzsolódást eredményezhetnek. A közép-és felsőfokú tele
püléseken optimális feltételekkel működő „kisugárzó" könyvtárak, a falusi iskolával 
egy fedél alatt, egy korszerű összetett (komplex) intézmény keretében működő „végvári 
könyvtárak", az iskolára épülő lakótelepi könyvtárak, a kisebb településeket ellátó biblio-
buszok olyan rendszert alkothatnának, amelyek az emberségük és szaktudásuk révén nép
szerűvé váló könyvtárosaikkal nagymértékben serkenthetik a könyvtárra szoruló, de ed
dig még a könyvtárat kerülő olvasókat, hogy az olvasmányhasználat egyik legkorszerűbb 
módja mellett döntsenek. Ne feledjük: nem a könyvtár szerzi, hanem a társadalom küldi 
az olvasókat a könyvtárba. Csak legyen ezeknek (kihez, miért) menniük!" 

A „társadalom küldi az olvasókat a könyvtárba "-igazsága közvetlenebbül fejeződik 
ki az ugyan még mindig elmaradó, de az elmúlt évtizedben mégis csak lényegesen korsze
rűsödött iskolai könyvtárügyben, valamint a szakkönyvtári alrendszerben. 
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A szakkönyvtárakat használók száma — a helyi szakkönyvtárakat is beleértve —az 
1970. évi 236 ezerről 1978-ra 397 ezerre, a látogatások száma 2 millió 700 ezerről 4 mil
lió 50 ezerre, a használt dokumentumok száma pedig 5 millió 240 ezerről 13 millió 100 
ezerre emelkedett. Úgy látszik, hogy mindaz, amit gyártmányfejlesztésnek, munkaszerve
zésnek, hatékonyságának nevezünk, nincs meg az információk szélesebb körben való hasz
nálata és az információk intenzívebb használata nélkül. 

VI I . 

Noha az elmúlt tíz év eseménytárából sok mindent felidéztem, mindent nem mond
tam el. Nem esett szó olyan nagy horderejű dolgokról, mint amilyen a könyvtári kutatá
sok és a szaksajtó fejlődése, a hungarika kutatások szervezetté tétele s ennek nagy nemze
ti és hungarika bibliográfiákban testet öltött eredményei, a szabványosítás terén való elő
rehaladás, az új kötelespéldány rendelet és regionális vívmányai, a vidéki egyetemi könyv
tárak mellett megszervezett fordítóirodák, a helyismereti munka fokozódása, hogy csak a 
kimaradtak közül a legfontosabbakra utaljak. Nem szóltam a Magyar Könyvtárosok Egye
sületének mind átfogóbb, mind tömegesebb, mind színvonalasabb munkájáról sem, nem 
utolsó sorban azért, mert ezt a szombathelyi vándorgyűlés mindennél meggyőzőbben do
kumentálja. 

Ha visszagondolok egyes állításaimra, ha összevetem őket a régi babonákkal, még 
mentegetődznöm is kellene, azaz ilyesmiket mondanom: a szakkönyvtárügy és a szakiro
dalmi tájékoztatás egységes irányításának a követelése nem a könyvtárügy egységének fel
adását jelenti, hanem éppenhogy megerősítését, ami mögött olyan nemzetközi törekvések 
is állnak, mint az UNISIST, az UAP.az UBC stb.1=s olyasmiket: a közművelődési könyv
tárak állandósult hatókörét dicsérve, nem az ölbetett kézzel való ülésre biztattam, hanem 
ellenkezőleg, a feltételek olyatén megteremtésére, amelyen mennyiségben és minőségben 
egyaránt nagyobb és megalapozottabb előrehaladást lehet elérni. De a mentegetődzés-pél-
dákból legyen is ennyi elég. Amit mondtam, elmondtam. 

Végül hadd utaljak a Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztálya vezetőjének új
évkor a Könyvtárosban közzétett munkaprogramjára.14 Szeretnénk, ha a Művelődési Mi
nisztérium könyvtári osztályának vezetője megerősítene bennünket abban, hogy ez a min
denképpen helyes program továbbra is kötelező. A szakma készen áll a megvalósításra. 
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KISS JENŐ 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója 

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE 
A 70-ES ÉVEKBEN 

Tisztelt Vándorgyűlés! 
Kedves Kollegák! 

A I I I . országos könyvtárügyi konferencia óta a hetvenes éveket mutatta a naptár. 
Ez az évtized — a tervgazdaság középtávú ciklusaiban számolva a IV. és V. ötéves terv — 
társadalmunk fejlődésének, immár idézőjelben mondva: „hetvenes évei", a megtett sza
kasz számbavételére és a továbbvezető utak keresésére ösztönöznek mindannyiunkat. 
Társadalmunk más — a mi szakmánkkal természetesen összefüggő — területeiről véve a 
példát, ezért folyik a vita — most éppen az Élet és Irodalomban — a legújabb magyar 
irodalom kérdéseiről. Kimondva — kimondatlanul a hatvanas évek irodalmával való egy
bevetés, a mai, „fiatal" irodalom lehetőségeinek, feladatainak, helyzetének és tennivalói
nak számbavétele e vita lényege. 

De ugyanerről a kérdésről rendezett ülésszakot a Magyar Tudományos Akadémia 
három illetékes osztálya és társadalmunk, gazdaságunk egész fejlődését tette mérlegre. 
Olyan — a könyvtárosokat is elsődlegesen érdeklő — tényekre hívta fel a figyelmet, mint 
hogy gazdasági fejlődésünk erre az évtizedre érte el a leggyorsabb, legkiegyensúlyozot
tabb ütemet, de azután — részben saját fejlődésünk logikájaként, részben a világgazdasági 
helyzet hatására — a növekedés lendülete megtört. 

A gazdasági extenzív növekedésének tartalékai kimerültek. Mezőgazdaságunk fejlő
dött, életszínvonalunk történelmünkben a legmagasabb szintre jutott, azonban új jöve
delemelosztási problémák merültek fel. Társadalmi mobilitásunk — összetett okok kö
vetkeztében — megtorpant, a változás dinamizmusa alábbhagyott. A megőrzés, a megtar
tás, a megfontolt és csökkentett ütemű továbbfejlesztés tennivalói kerültek előtérbe. És, 
hogy még közelebb lépjünk saját tennivalóinkhoz, a „hogyan éljünk" kérdése, a fogyasz
tási és életmód modell szocialista viszonyok között is reális dilemmája. A hatékonyság 
és minőség kérdései a napilapok hasábjain és a tömegközlés más csatornáin, mint a legidő
szerűbb gondok jutnak el a nagy tömeghez. Nem utolsó sorban — hiszen, ha nem frissebb 
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fórumok idézésére törekedtem volna, első helyen említhetem — a XII . pártkongresszus 
hatására. A hetvenes évekről számot adva szakmánk fejlődését, ügyünk alakulását csak 
ilyen összefüggésekben mérhetjük reálisan. 

Amikor az 1970. decemberben tartott I I I . országos könyvtárügyi konferencia a gaz
dasági és a társadalmi változásokból adódó új szükségleteket a könyvtárak szolgáltatásai
val vetette egybe, kénytelen volt megállapítani, hogy nincs közöttük összhang. A könyv
tárak igénybevétele növekedett ugyan, de az egyéni igények fejlődése a társadalmi szük
ségletektől elmaradt. A könyvtárak és a szakirodalmi tájékoztató intézmények a feltétel
ben hiányok miatt a jelentkező egyéni igényeket sem tudták kielégíteni. Éppen ezért a 
konferencia a könyvtári szolgáltatásoknak az ellátandó terület szükségleteihez való igazí
tását, az ehhez szükséges jobb feltételek megteremtését és a hatékony, szervezett 
együttműködést ajánlotta. 

Anélkül, hogy az ajánlásokat tételesen felsorolnám megállapíthatjuk, hogy a I I I . or
szágos könyvtárügyi konferencia mérföldkő volt könyvtárügyünk fejlődésében. A fejlődés 
extenzív és intenzív szakaszának határát jelöli. Helyesen érzékelte, hogy az extenzív fej
lesztés tartalékai kimerültek, s ezért a változott körülményeknek megfelelően igyekezett 
megszabni a tennivalókat. 

Az elmúlt tíz évben sok minden történt az ajánlások megvalósítása érdekében. Tel
jességre már csak azért sem kell törekednem, mert Futala Tibor referátuma az összfejlodes 
keretébe ágyazva megtette ezt. Csak arra utalok tehát, hogy a szolgáltatások fejlődése 
szempontjából is meghatározó volt az új könyvtári törvényerejű rendelet és a végrehajtásá
ra megjelent jogszabályok, a tanácsi, a szakszervezeti és a főiskolai könyvtárak fejlesztésé
re vonatkozó, valamint az ifjúság ellátásának javítása érdekében kiadott szakmai irányel
vek, az egyetemi és főiskolai könyvtárak 2. országos konferenciája stb. A feltételek (épü
letek, berendezés, beszerzési keretek, személyzet, gépesítés stb.) azonban nem alakultak a 
várakozásnak megfelelően, sőt, gazdaságunk ismert nehézségei következtében néhány te
kintetben még az 1970-ben jelzetthez képest is romlottak. A könyvtárügy belső energiái 
a korábbinál jobban — de még mindig nem a kívánatos mértékben — szerveződtek a célok 
megvalósítása érdekében. 

Mit értünk el tehát ebben az évtizedben? Mennyiben változott, javult, igazodott a 
társadalom igényeihez könyvtáraink és szakirodalmi információs intézményeink szolgál
tatása? Az a tevékenység, amelyen keresztül a társadalom (megbízásunkból a fenntartó és 
felügyeleti szervek is), elsősorban méri tevékenységüket? 

Változott-e az eltelt évtizedben társadalmunk könyvtárhasználati kultúrája? Szán
dékosan nem az igények változását kérdem, mert azt felelhetnénk — nagyjából ugyanazon 
érvek alapján mint 1970-ben —, hogy tovább növekedett, hogy a felgyorsult gazdasági, 
technikai, tudományos fejlődés magában rejti az igények növekedését. Különösen ha a 
gazdaság intenzifikálásának feladataira gondolunk. Inkább azt keresem, hogy e társadalmi
lag meghatározott igények kielégítésének forrását a használók mennyiben találják meg a 
könyvtárakban, szolgáltatásainkban? Az egyének, a társadalom tagjai intézményeinkben 
keresik-e a feleletet azokra a kérdésekre, amelyekre — legjobb meggyőződésünk sze
rint — nekünk kellene válaszolnunk? 
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Változhatott-e egyáltalán a könyvtárhasználati kultúra ennyi idő alatt? Társadalmi
lag, a művelődésben, az iskolázottság színvonalában sokkal jobban meghatározott ez a 
szint, mintsem hogy néhány év alatt lényegesen változzék. Még akkor is, ha a társadalom 
és könyvtárak mindent megtesznek — valóban mindent megtettek? - változtatása érdeké
ben. 

Néhány — biztató — tényre utalhatunk. Az 1978-ban kiadott és fokozatosan életbe
lépő új általános iskolai tantervek hosszabb távon a könyvtárhasználati kultúra jobb meg
alapozásával biztatnak. Lassú az előrehaladás az új értelmiség felkészítésében, pontosab
ban abban, hogy szakmájával együtt annak szakirodalmi hátterét, a benne való eligazodás 
módját is megtanulja. A tárgyalt időszak előtt megjelent jogszabály alapján néhány műsza
ki és agrár felsőoktatási intézményben folyik ilyen felkészítés. De milyen hatásfokkal és 
színvonalon? És a tudományegyetemeken, a humán területeken? Az egyetemi és főiskolai 
könyvtárakban dolgozó kollégáink riasztó példákat sorolhatnának. 

A biztató jelenségek közé sorolnám a Tiszatájban Bakos István okos vitaindítója 
alapján most folyó polémiát a vidéki társadalomtudományi kutatások helyzetéről. E vi
tában többen — nem könyvtárosok! — magától értetődően beszélnek e kutatások könyv
tári hetterétől. Mintha a kutatók kezdenék felismerni a könyvtári ellátás fontosságát. 
Hogy a lehetőségeit is mind többen tudják, arról pedig a Könyvtárosban megjelent hasz
nos interjúsorozat tanúskodik, éppen a legrangosabb kutatók-oktatók szavával mondva el 
a mi érveinket. De a Magyar Tudományban is mind gyakrabban ejtenek a tudósok szót a 
könyvtári ellátás — mint a kutatás nélkülözhetetlen feltétele — fontosságáról. A jó könyv
tár egy életre kiható szerepéről vall — bizonyára másoknak is feltűnt már —, hogy szinte 
nem múlik el hét anélkül, hogy szellemi-tudományos életünk valamely nagysága ne nyi
latkozna az egykori Eötvös Kollégium könyvtárának tudományos pályákat meghatározó 
szerepéről. Mindezek a könyvtárhasználati kultúra lassú változásának irányába hatnak. 

Paradox módon még az a Fogarassy Miklós által újra bizonyított trend is erről árul
kodik, hogy a helyi szakkönyvtárak dotációja sokkal nagyobb arányban növekedett az el
múlt időszakban, mint a hatékonyabb ellátást biztosító, kulcsszerepet betöltő nagyobb in
tézményeké. Ugyanis azt jelzi, hogy az igényt már felismerték, sokan és sok helyütt, ha a 
kielégítés optimális módját még nem találták is meg. A veszprémi Vegyipari Egyetem 
Könyvtárának közismert példája, vagy Zsidai József könyve és könyvtárának gyakorlata 
pedig arról tanúskodik, hogy nekünk könyvtárosoknak kell megmutatnunk a helyes meg
oldást, rávezetnünk a használókat a számukra előnyös és népgazdaságilag is olcsóbb meg
oldásra. Hozhattam volna példát a közművelődési könyvtárak területéről is például a 
Veszprém megyei ellátási rendszer kezdeti eredményeit. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

Sem pesszimista hangulatot nem akartam kelteni, sem hurrá optimizmusra nem lá
tok okot. A tényekkel reálisan számot vetve, annyit állapítok meg: vannak biztató jelek 
könyvtárhasználati kultúránk változásában, de még sokat kell tennünk azért, hogy társa
dalmunk felismerje és jobban hasznosítsa a könyvtárakban rejlő lehetőségeket. 
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A I I I . országos könyvtárügyi konferencia tézisei — a társadalmi-szociológiai és in
tézményi tényezők arányos fejlődését remélve — úgy ítélték meg, hogy 15 év múlva a 
lakosság egyharmada könyvtári olvasó lesz. Az elmúlt tíz év nem igazolta ezt a várako
zást. A közművelődési könyvtárak majdnem pontosan 1970-ig emelkedő olvasói létszá
ma és évi kötetforgalma azóta nagyjából ugyanazon a szinten maradt, időnként és jelen
téktelen mértékben csökkent vagy emelkedett. Mondhatnánk — és igazunk lenne — hogy 
az említett tényezők nem fejlődtek arányosan. Ezt bizonyítja az a közismert tény is, hogy 
a jobb körülmények közé került könyvtárak új épületeikkel, nagyobb választékuk, diffe
renciált szolgáltatásaik stb. révén új olvasók százait-ezreit vonzzák. (Budapesten például 
az ebben az időszakban megnyitott új kőbányai és kelenföldi könyvtárak 12 15 000 új 
olvasót és évi 250—300 000 kötet kölcsönzését jelentették. Valóban nagy tartalékok van
nak még az olvasószervezésben — különösen Budapesten —, amelyeket a működési fel
tételek javításával, új könyvtárak építésével ki lehet használni. Mégis úgy vélem, hogy — az 
elmúlt évtized „kemény" gazdasági, társadalmi és szociológiai tényezői — illúziónak minő
sítik a könyvtári olvasók számának tíz éve tervezett emelkedését. 

A I I I . konferencia ajánlásai és az 1972-ben kiadott szakmai irányelvek is külön fog
lalkoztak a főváros — országos gonddá vált — könyvtári ellátásának javításával. A korsze
rűbb fővárosi ellátási rendszer kialakítására kidolgozott tervek csak részben — sajnos ki
sebb részben — valósultak meg. A tervezett 6—8-ból csak két megközelítően szükséges 
nagyságú, részleges felsőfokú könyvtár (a már említett kőbányai és kelenföldi) jö t t létre, 
a harmadik (angyalföldi) megvalósulása a következő év — 1981 - elejére várható. Ezek 
a várakozásnak megfelelően betölt ik funkciójukat, közöttük - a szakrészlegek működte
tése tekintetében — munkamegosztás is létrejött, tehermentesítve ezáltal a központ túl
zsúfolt olvasói tereit. Sajnos, az Ígéretes program folytatása — az ismert gazdasági nehézsé
gek következtében — időben távolabbra to lódot t . 

Az elmúlt évtized legfontosabb eredményének a könyvtárhasználat minőségi javu
lását érzem. Különösen a megyei és a vidéki városi könyvtárak (nem véletlenül o t t , ahol a 
fenntartók az ehhez szükséges feltételeket, elsősorban az új épületet biztosították), mind 
közelebb kerültek ahhoz, hogy — Szenté Ferenc kifejezésével —a „városdolgozószobája" 
legyenek. Ebben a könyvtárkategóriában történt a legtöbb jó irányú változás (gazdag 
könyv-, folyóirat- és kézikönyv állomány, helybenolvasási lehetőség, differenciált szolgál
tatások, megnövekedett nyitvatartási idő, kellő személyzeti ellátás stb.) a feltételek tekin
tetében. Nem véletlen tehát, hogy itt emelkedett a felnőtt olvasók száma, a 15 és 29 év 
között i , valamint a munkás és értelmiségi olvasók aránya, a helybenolvasók száma, ará
nya, és i t t igényesebb a dokumentumhasználat: a tudományos, az ismeretterjesztő és szak
irodalom, valamint az információk iránti igény mind a természet —, mind a társadalomtu
dományokban. A könyvtárhasználat minőségi javulása természetes következménye volt 
annak, hogy a közművelődési könyvtárak szolgáltató képessége fej lődött. De ez ellen hat 
— és emberi, könyvtárosi tényezői miatt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete fórumán 
mindenképpen szólnunk kell róla — a szolgáltatás, a könyvtárosi etika bizonyos mérvű 
romlása. A legszenvedélyesebben a Könyvtáros „fruska" vitájában kerültek szőnyegre ezek 
a kérdések. Bevallom, e vitában magam a „fruskák"-nak szurkoltam, lévén meggyőződé
sem, hogy ők sem nem okai, sem nem egyedüli elkövetői az olvasókkal való „packázások-
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nak". De aggasztó jelenség és mind többen (például: Halász Béla könyve és a Könyvtáros 
1980. májusi cikke a tájékoztatásról) hűvös tárgyilagossággal jelzik is, hogy van tennivaló 
a szolgálat minőségi javítása, szakmai tisztességünk óvása érdekében. A könyvtárvezetés 
eszközeivel, de a szakma társadalmi erejével, a Könyvtárosegyesület szövetségének segítsé
gével is. 

A gyermekkönyvtárak és részlegek, a zenemű és hangzótárak, a megerősödött — és a 
helyi kutatást mind igényesebben szolgáló — helytörténeti gyűjtemények, könyvtári galé
riák, az évi 50 000 könyvtári „rendezvény" (a hangversenyektől a kiállításokig, az író—ol
vasó találkozóktól a vetélkedőkig) mutatják, hogy a könyvtárak milyen irányban gazdagí
tották tevékenységüket. Mindez olyan időszakban jö t t létre, amelyben a központi elkép
zelések (közművelődési párthatározat és törvény) bátrabb vállalkozásokat sugalltak, a 
könyvtári irányítás viszont a „határokat védve" csak óvatosan ösztönözte a könyvtárak 
vállalkozókedvét. Úgy érzem, fel kell vetni: nem jutot tunk volna több eredményre, ha 
bátrabban megújítva a könyvtárak hagyományos kereteit (ha a századelő Szabó Ervin-i 
elképzeléseire gondolunk nem is kellett volna ehhez olyan nagy bátorság!) többre vállal
kozunk, természetes könyvtári feladatnak tekintünk olyan tennivalókat is, amelyekre a 
társadalom helyettünk más intézményeket hozott létre: hogy azután folyóirattárakat, 
audio-vizuális gyűjteményeket, művelődési klubokat és olyan szakköröket létesítsenek, 
amelyeknek természetes helye a könyvtár — tovább szaporítva ezáltal a felesleges párhu
zamosságokat. Vajon a kisebb településeken nem láthatták volna el a könyvtárak a köz
művelődés szinte valamennyi feladatát? Nem óvatos tartózkodásunknak is köszönhető-e, 
hogy a fenntartók inkább másra fordították beruházási kereteiket, a könyvtárak pedig 
nem épültek az általunk remélt mértékben? Utólag már a tyúk , vagy a tojás dilemmájá
nak tűnik ez az elmélkedés, de tanulságai hasznosak lehetnek a jövőre. Az ésszerű takaré
kosságtól is vezérelt fenntartók és irányítók bizonyára szövetségeseink lennének hasonló 
megoldások érvényesítésében! 

A közművelődési feladatok kapcsán szólni kell a gyermekek könyvtári ellátásáról. 
Az iskolai könyvtárak állománygyarapítási kerete megháromszorozódott, állományuk 
majdnem megduplázódott az elmúlt tíz évben. Mégis változatlanul igaznak kell tartanunk 
az 1970-es tézisek megállapítását az oktatási intézmények könyvtári ellátási gondjairól. 
A közművelődési könyvtárak gyermekkönyvtárai sem fognak át olyan fontos területeket 
mint a lakótelepek, s hiányok vannak a vidéki városokban és Budapesten is. Nem elegendő 
a választék, a kisebb helyeken pedig a mennyiség sem. A különféle csatornákon történt 
ráfordítások helyett többre jutot tunk volna, ha a konferencia, meg a szakmai irányelvek 
ajánlásaira hallgatva együtt, összehangoltan fejlesztjük e két — a jövő szempontjából meg
határozó — könyvtártípust. Vagy erre is a gazdasági kényszer fog ráébreszteni bennünket? 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

Az elmúlt évtized a szakkönyvtárak szolgáltatásainak fejlődésében néhány igen lé
nyeges változást hozott. Kétségkívül a legjelentősebb a számítógépes információkereső 
szolgáltatás — talán túlzás ezt mondani — „meghonosodása." Inkább kezdetekről beszél-
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hetünk, elsősorban a természet- és műszaki tudományok területén. A Veszprémi Vegyipa
ri Egyetem Könyvtárának úttörő vállalkozása után, a 70-es évek második felében már 9 
számítógépes információkereső szolgálat működik. Kísérleti jelleggel néhány másik dolgo
zik, és arra számítunk, hogy néhány éven belül újabb 10—15 lép szolgálatba. Az 1970-es 
konferencia téziseinek várakozásával ellentétben nem a központi szolgáltatásoknál kezdő
döt t a gépesítés (a Magyar Nemzeti Bibliográfiát ugyan 1978 óta számítógéppel állítják 
elő, de az ehhez fűzött egyéb remények egyelőre nem váltak valóra), hanem a műszaki te
rületek — érthetően sürgető — igénye nyert először kielégítést a veszprémi Vegyipari 
Egyetem Könyvtára, az OMKDK és a miskolci műegyetemi könyvtár erőfeszítéseinek 
eredményeképp. Az újabb tervekben már szerepel a mezőgazdaság — gazdasági jelentősé
géhez képest kicsit későn — és néhány társadalomtudományi ágazat. A társadalomtudo
mányokban az Országgyűlési Könyvtáré az úttörés érdeme, napjainkban pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára kezd Ígéretes vállalkozásokba. A gépesített irodalom
kereséshez kiegészítő szolgáltatás is tartozik már több helyen, mint például másolatkészí
tés, fordítás. Külön kell említeni a vidéki fordítóirodák munkáját. 

Több ez annál, semhogy pusztán felkészülési lehetőségnek tekintsük a jövőre, hisz 
érezhető javulást hoz az érintett ágazatok szakirodalmi információellátásban. De a szük
ségletekhez képest a fejlődést lassúnak kell minősítenünk. És az eddigi eredmények még-
inkább felhívják a figyelmet a dokumentumbázis hiányaira, amely — félek — egyre kiál
tóbb lesz — az 1970-es konferencián is szóvá tett és azóta, sajnos, egyre folytatódó — 
külföldi könyv- és folyóiratáremelkedések következtében. A gazdasági (kutatási-fejleszté
si) kényszer és a jobb anyagi körülmények mellett talán az is megkönnyítette, hogy a 
műszaki területen kezdjék a számítógépek alkalmazását, hogy i t t egy-egy könyvtár „ural
ja" a terepet, „fedezi" szinte az ismeretág egész szakirodalmi szükségletét. A társadalom
tudományokban a sokközpontúság, az a tény, hogy egy szélesebb ismeretág anyaga csak 
több könyvtárban együttesen található meg, valamint a sok fenntartó eltérő érdeke való
színűleg nehezebbé teszi az ilyen átfogó programok megvalósítását. Pedig i t t is szükség 
volna rá, hiszen ma is igaz a I I I . országos könyvtárügyi konferenciának az a megállapítása, 
hogy a társadalomtudományi dokumentációban kézműves módszerek uralkodnak. Sőt, 
mi több a gyűjtőköri kooperáción túlmutató, a tájékoztatásban, dokumentációban jog
gal igényelt együttműködés sem fejlődik a kívánatos mértékben. Az Országgyűlési Könyv
tár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néhány kezdeményezése ebben a tekintetben csak 
kezdeti eredménynek minősíthető. 

A szolgáltatások alakulását áttekintve nem feledkezhetünk meg arról, hogy több 
alapszolgáltatás, például a helybenolvasás is, néhány nagyon fontos esetben kérdésessé 
vált. Megint budapesti példát kell említenünk. A konferencia tézisei — joggal — úgy szá
moltak a nagy nyilvános, tudományos könyvtárakkal (pl. az Országos Széchényi Könyv
tár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a tudományegyetemi könyvtárak), 
hogy a kutatókon kívül a széles olvasóközönségnek is rendelkezésre állnak. Az elavult 
épületek, a szűkös helyviszonyok azonban még a korábbi lehetőségeket is korlátozták. 
Ezért talál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjának olvasótermi kézikönyvtárá
ban orvosi szakkönyveket a látogató. (Az orvostanhallgatók ugyanis i t t találnak maguk
nak helyet.) Persze a dolog fordítva is igaz. A nagy tudományos könyvtárak olvasótermeit 
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azért ostromolja az érdeklődő nagyközönség, mert - legalábbis Budapesten - nincs elég, 
közművelődési igényeket kielégítő olvasóterem. A meglevő néhányat a város legtávolab
bi pontjáról is felkeresik az érdeklődők. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

Mondandóm végére érve hogyan összegezhetném az elmondottakat? Nem adtam tel
jes áttekintést a I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak megvalósulásáról, 
sem az elmúlt 10 év könyvtári szolgáltatásainak alakulásáról. Néhány - fontosnak vélt — 
jelenségre, fejlődési irányra hívtam fel a figyelmet. Ennek alapján a tennivalók megjelölé
sére sem mernék vállalkozni. Mindössze néhány tanulsággal zárom az áttekintést, amelyek 
talán alapot adnak a vándorgyűlés vitájához és hasznosíthatók a IV. országos könyvtár
ügyi konferencia előkészítése során. 

Az 1970-es konferencia az alaptendenciákat helyesen ismerte fel, ha a számszerűen 
kitűzött célok és az akkor kívánatosnak tartott feltételek nem pontosan az előrejelzések
nek megfelelően valósultak is meg. A szükségletek és a szolgáltatások között nem jött lét
re a remélt összhang. 

A konferencia elképzeléseiben meglehetősen sokat épített a könyvtárközi együtt
működésre, az integrációra, a könyvtári rendszer létére. Sokat, de talán mégsem eleget! 
Azt remélem, hogy a következő évek gazdasági nehézségei még inkább rákényszerítenek 
bennünket olyan kooperációs megoldásokra, amelyeket — ha a könyvtári rendszer egé
szében gondolkodunk — eddig is, enélkül is megtehettünk volna. Nem a hiányzó és meg 
sem ígért feltételek helyett mondom ezt, hanem azért, mert meggyőződésem szerint ész
szerű célokra szívesebben adnak annak, aki a maga erejét összeszedi. 

Még mindig sok mindent akarunk megoldani jogi rendezés útján, akkor is, ha a köl
csönösen felismert érdekek és az ésszerű együttműködés többet segítene. Természetesen 
ez a megállapítás sem a szükséges, a hatékonyabb együttműködést és szolgáltatásokat se
gítő jogszabályok ellen szól. 

A bevezetőben említett akadémiai közgyűlés az egészségügy példáján szemléltette 
azt, ami — érzésem szerint — a mi gondjainkat is okozza. Előbb „megígértük" a szocialista 
könyvtári ellátást, mintsem az ország lehetőségei, feltételei lehetővé tették volna. Valóban 
korszakos, történelmi eseményeket értünk el a könyvtárak fejlesztésében, népünk műve
lődésének segítésében. A múlthoz viszonyítva szinte mérhetetlen ez a fejlődés, de a mai 
igényeknek már nem felel meg. Most — megnehezült körülmények között — az a feladat 
vár ránk, hogy felnőjünk saját szocialista igényeinkhez s ennek megfelelő színvonalra 
emeljük a könyvtári szolgálatot. 
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dr. HORVÁTH TIBOR 
egyetemi adjunktus 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

A KÖNYVTÁRAK ÉS TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZETEK 
MŰSZAKI ,TECHNIKAI FEJLŐDÉSE AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

Egy évtized eredményeit számba venni az adatfeldolgozás területén nem is nehéz; 
az eredmények értékelése oly módon, hogy benne a jövő csírái is megmutatkozzanak 
azonban annál keményebb feladatnak tűn ik , sőt hálátlannak is. 

Több úton lehetséges ugyanis az értékelést megadni. Mindenekelőtt úgy, hogy vizs
gálat alá vonjuk a számítógépek könyvtári és tájékoztatási alkalmazásának egy évtizeddel 
ezelőtti szintjét és ezt összevetjük a mai helyzettel s a két állapot különbsége adja a fejlő
dést. Ez az eljárás nem megbízható, mert tíz évvel ezelőtt csak tétova induló lépéseink 
voltak, ehhez viszonyítva a legkisebb eredmény is óriásra növeszthető, s könnyen önma
gunkat csapnánk be. 

Az értékelés másik lehetséges módja az lehet, ha az előrehaladást szükségleteinkhez 
képest vázoljuk fel. Bizonyára erre az elemzésre lenne legnagyobb igényünk, csakhogy 
szükségleteinket is különféleképpen ítéljük meg. Jóllehet komoly erőfeszítéseket tettünk, 
hogy szükségleteinket meghatározzuk, aligha van ma Magyarországon valaki, akinek pon
tos képe lenne arról, hogy társadalmi életünk különböző területein melyek is a valódi 
szükségletek. Nem állítható, hogy erről nincsenek ismereteink, de az sem, hogy pontos 
tudomásunk van róla. 

Szükségleteinkről — mondjam, fi lozófiai szinten — két ellentétes vélemény tapasz
talható. Az egyik nagyjából úgy összegezhető, hogy Magyarország nem tartozván a legfej
lettebb országok közé, hanem közepesen fejlett, ehhez a szinthez illeszkedő közepes szin
tű tájékoztatást igényel. Ez a mechanikus nézet nem tükröz valami nagy fantáziát, hátte
rében az a langyos életfilozófia húzódik, amely eleve lemond a nagy erőfeszítésekről, tel
jesítményekről, előre beéri a középszerrel. 

Sokkal inkább hitelt érdemlő az az álláspont, amely úgy véli, hogy éppen azért, 
mert nemzeti erőforrásaink a kutatást és fejlesztést illetően nem mérhetőek a legfejlettebb 
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országokéhoz, a különbségek csökkentésének egyik — legolcsóbb - módja fejlett tájékoz
tatási rendszerekkel rendelkezni. A lépéstartást legalább a tájékozottság szintjén kell biz
tosítani, mert ha ezen a téren kerülünk hátrányba, akkor még reményeink is elvesznek a 
felzárkózáshoz s a különbségek rohamosan tovább nőnek. 

A tudományos, szakmai, kulturális információk a világon ma géppel olvasható for
mában érhetők el (kevés és csökkenő kivételtől eltekintve), ezért legelemibb érdekünk 
technikailag is felkészülni az így hozzáférhető információk fogadására és hasznosítására. 

Az értékelés harmadik útja az lehetne, ha fejlődésünket nem önmagában néznénk, 
nem is szükségleteinkhez képest, hanem lehetőségeink függvényében. Tudom, ezzel lehet
ne most elszabadítani nemes indulatokat, vagy a védekező szólamok sunyi áradatát. A 
kérdés mégis az, tudtunk-e élni a megadott lehetőségekkel, hogyan sáfárkodtunk erőforrá
sainkkal, hatékonyak voltunk-e és milyen mulasztások terhelnek. Szeretném emlékeztetni 
Önöket, hogy mit is értünk el a számítógépesítésben az elmúlt évtized alatt? Mindenek
előtt sikerült kb. 12—15 mágnesszalagos adatbázist meghonosítanunk; ezeken szelektív in
formációsugárzás (SDI) jellegű szolgáltatások nyugszanak, s újabb 8—10 mágnesszalag át
vétele van folyamatban. A legfontosabbak: a kémiai CACON (Chemical Abstracts Con
densates), a kohászati METADEX, az atomenergiai INIS, a fizika több területét felölelő 
INSPEC, a mezőgazdasági AGRIS, a mérnöki tudományok sok területével foglalkozó 
COMPENDEX, a szabadalmi tájékoztatás Derwent-szalagjai, az SCI hivatkozási index, a 
KGST-államok szabadalmi tájékoztatását szolgáló ÁSZBA, a hazai fejlesztésű Világpoliti
kai Információ. Körülbelül 4—5 visszakereső rendszerünk működik (közülük a legfonto
sabbak a vezetéstudományi BIBDOSZ, a Nemzetközi Számítástechnikai Oktatási és Tájé
koztatási Központnál /SZÁMOK/ működő ISIS, a TEXT PAC a Központi Statisztikai Hi
vatal Könyvtárában), és újak is állnak fejlesztés alatt. Az említett mágnesszalagos adatbá
zisok némelyike retrospektív keresésre is módot nyújt — legalábbis elvben. Sajnálatos, 
hogy a visszakereső rendszerek esetében egy kivétellel nem vettünk át adattárat, csak 
programcsomagokat. Néha a programok is saját fejlesztés eredményei, mint a kitűnő 
BIBDOSZ. (Kár, hogy a BIBDOSZ működése jelenleg szünetel.) 

Csatlakozásunk a nemzetközi visszakereső adatbázisokhoz még várat magára, éppen 
ezért igen fontosak az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ sikeres kí
sérletei, amelyek a nemzetközi adatbázisokhoz való on-line kapcsolódásra irányulnak. 

Az érdekelt könyvtárak részben megteremtették saját technikai bázisukat; vagy ön
állósítva magukat számítógépüzemet működtetnek (OMKDK, KG INFORMATIK), vagy 
valamelyik számítógép vállalattal alakítottak ki kapcsolatokat; néha pedig a fenntartó bo
csátott technikai eszközöket a könyvtár rendelkezésére. 

A szellemi előkészítés és a technológiai problémák terén jó eredményeket könyvel
hetünk el, közülük talán az a legfontosabb, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia számító
gépes előállítása kapcsán megszületett a bibliográfiai leírások nemzeti formátuma, amely 
illeszkedik (kompatibilis) a nemzetközi előírásokhoz. (Őse MARC II . néven ismeretes.) 

Végül ki kell emelni, hogy az UNESCO és más nemzetközi szervezeteknek, valamint 
a KGST információs szervezeteinek keretében különféle információs programok és rend
szerek kidolgozásában és létrehozásában veszünk részt. Tájékoztatásügyünk fejlődésére 
ennek van a legnagyobb hatása, bár tudjuk, hogy részvételünk a különböző fejlettségi és 
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fejlesztési stádiumban levő nemzetközi rendszerekben igen rapszodikus és hullámzó szín
vonalú. 

Az eredmények felsorolása után néhány kritikai észrevételt szeretnék fűzni a té
nyekhez: 

Az elsőnek említett külföldi eredetű mágnesszalagos SDI-t csak akkor ítéljük meg 
helyesen, ha a szolgáltatási rendszer egyik lépcsőfokának tekint jük. A változatos felhasz
nálói igények kielégítése ugyanis ezzel a szolgáltatással önmagában még nem lehetséges. 
Mert szétsugárzás és visszakeresés csupán együtt képzelhetők el, mint az ikrek. Ezzel 
szemben nálunk a legtöbb helyen az ikerpárnak csak az egyike jelent meg. A legerősebb 
szétsugárzó szolgáltatás a kémiai CACON esetében tudatosult ez a legkorábban, de a 
veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtárának törekvései a mágnesszalaghoz tartozó retro
spektív adattár működtetésére — nem a könyvtár hibájából — megfeneklettek. Pedig ez 
volna a továbbfejlesztés ésszerű útja. 

Közismert tény az is, hogy a szelektív szétsugárzás ot t működik jó l , ahol megvan a 
szolgáltatás könyvtári bázisa, és könyvtárközi együttműködés, valamint reprográfiai esz
közök, továbbá fordítószolgálat támogatja az SDI-t, mint például a két műszaki egyetem 
könyvtárában. A többi helyen zökkenők mutatkoznak, mert az eredeti dokumentum 
megszerzésének gondja változatlanul a felhasználót terheli, vagy a beszerzés külön huza
vonát jelent. Még kísért a hatvanas éveknek az a felfogása, hogy más a szakirodalmi tájé
koztatás és más a könyvtár, s ennek következményeként tudatunk egyik felével informá
ciós ügyet szerveztünk, a másikkal pedig könyvtárügyet. A tudathasadás kárvallottja a fel
használó. Etikailag sincs rendjén olyan irodalomról adni tájékoztatást, amelynek megszer
zésében a felhasználó magára marad. 

Ami visszakereső rendszereinket i l let i , megállapítható, hogy fejlesztésükben kicsit 
elmaradtunk. Persze e téren a problémák is bonyolultabbak, a szükséges technika is igé
nyesebb, a pénzügyi kihatások is nagyobbak. Mindenki egyetért azzal, hogy a nemzetkö
zi vagy a világpiacon elérhető retrospektív adattárakra kell alapoznunk. Ezzel szemben 
még egyetlen adattárhoz sem csatlakoztunk — csak kísérletileg —, hanem működő rend
szereinket magunk igyekszünk feltölteni. Részterületeken és a kisebb tudományágakban 
ez esetleg a jövőben is elképzelhető, de nem ez a megoldás. Az ilyen állapotok kialakulá
sáért aligha a magyar könyvtár- és szakirodalmi tájékoztatásügy hibáztatható, sokkal in
kább lehetőségeink voltak korlátozottak: hírközlési technikánk, adatátviteli eszközeink 
olyan alacsony színvonalúak, hogy a retrospektív kereséshez szükséges terminálkapcsola
tokat csak a jövőben tudjuk elképzelni. A kábeleket a Posta adja, s a mi problémáink meg
oldása annak a fejlesztésnek függvénye, amelyet a népgazdaságban fognak eszközölni. Ha 
ez az akadály elhárul, még mindig egész sereg jogi, pénzügyi, sőt polit ikai kérdést kell 
megoldanunk. 

A nemzetközi számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési munkák 
amúgy is nehézkes voltát megtetézzük a magunk nehézkességével és lassúságával. A szá
munkra is fontos nemzetközi rendszerek fejlődése sokkal gyorsabb, mint ezek hazai kö
vetése. Lassúak vagyunk, nem tudjuk a tempót átvenni, emiatt lemaradásunk is fokozó
dik. Ha egy-egy feladatot meg is oldunk a nemzetközi kapcsolatok keretében, időközben 
számos új is keletkezik, amelyre már nem jut energiánk, nincs intézményünk, vagy nem 
történik intézkedés a feladat intézményhez telepítésére. 
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Csak egyetlen példát. A számítógépes Magyar Nemzeti Bibliográfia előmunkálatai 
tíz esztendeig tartot tak, sőt a fejlesztésnek még ma sincs vége, mert nem készülnek sem 
külföldre, sem hazai használatra való csereszalagok. Közben pedig mennyi minden tör
tént, még amit el kellett volna végezni! Vagy mit szóljunk az olyan nemzetközi részvé
telhez, amely létezik ugyan.de i t thon semmi vagy nagyon kevés hasznosul belőle. Például 
elküldjük feldolgozott bibliográfiai tételeinket inputként valamelyik nemzetközi rendszer
nek, de hazánkban továbbra is a régi változatot működtet jük, mert senki nem gondol arra, 
hogy a részvétel fejében elvárható haszonnak, könnyítésnek, szolgáltatásnak i t thon is je
lentkeznie kell. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

A I I I . országos könyvtárügyi konferencia két igen fontos kérdésben foglalt állást: 
először is abban, hogy a számítógépek bevezetését a központi szolgáltatások fejlesztésével 
kell kezdeni, másodszor pedig az együttműködés kérdésében. Voltaképpen mi is a hely
zet e két fontos területen? 

Egy nemzet könyvtárügye, szakirodalmi tájékoztatásügye három részből ál l : az irá
nyítási rendszerből, a központi funkciókból és az ellátásukra hivatott szolgáltatásokból, 
végül a könyvtári és a szakirodalmi tájékoztatási intézményekből. Amikor a I I I . könyv
tárügyi konferencia a központi szolgáltatásokban jelölte meg a számítógépek alkalmazá
sának fő területét, az a gondolat vezérelte, hogy ezek fejlettsége szabja meg az egész 
könyvtárügy fejlettségét. (Például a központi katalógusoké, a könyvtárközi kölcsönzésé, 
a nemzeti bibliográfiáé stb.) Mert hiába volnának ki tűnő könyvtárak, a gyenge központi 
szolgáltatások működésüket alacsony hatásfokúra szorítanák vissza; fordítva viszont a jó 
központi szolgáltatások vonzásában még a gyengébb intézmények hatásfoka is javulna, 
mert volna honnan táplálkozniuk és a megfelelő eszközök is rendelkezésre állnának. To
vábbá, mivel csak egymáshoz illeszkedő, egymást kiegészítő rendszerek tervezése lehetsé
ges, a központi szolgáltatások fejlesztésével dolgozhatók ki azok az illeszkedő technoló
giai eljárások is, amelyek alapján az őket alkalmazó könyvtárak kompatibil is rendszere
ket hozhatnak létre. Az együttműködésnek ez az egyik biztos alapja. 

A központi szolgáltatások terén azonban más tör tént , mint amit az előző konferen
cia elképzelt. Kivétel a Magyar Nemzeti Bibliográfia megszületése, ennek azonban az a 
gyengéje, hogy dokumentációja nem áll a magyar könyvtárak katalógusfejlesztési és bib
liográfiai programjainak rendelkezésére. Akkor miért várunk kompatibilitást? {Mellékesen 
megjegyzem, hogy a BIBDOSZ, amely eleve kompatibilitásra törekedett, önállóan adap
tálta ugyanazt a formátumot.) Hadd mondjam meg, hogy az MNB igen kiváló abban, 
amit csinál, részletekben igen elegáns, szellemes megoldásokat eredményezett. (írásképe 
ugyan csúnya, de ezen könnyű segíteni.) Az MNB-t dicséret illeti azért, amit elért, de to
vábbi outputot is, mágnesszalagos szolgáltatást várunk, amely ismételten felhasználható. 
Géppel olvasható szolgáltatás kell , mert kiadvány eddig is volt! Persze, az eddigi munká
latoknak óriási a jelentőségük, mivel rengeteg további lehetőséget rejtene még magukban. 
Szerencsére a Széchényi Könyvtár tervezi is a valódi számítógépes szolgáltatás megindítá
sát. Erről azonban a szakmának tudnia kell, hogy fogadására kellő időben felkészülhessen. 

35 

http://ugyan.de


A többi központi szolgáltatás terén úgyszólván semmi sem történt. Talán a fo
lyóiratok központi regisztrálásában várható még valami a párizsi központú ISDS-rendszer 
hatására. Mindezek alapján elmondható, hogy az 1970. évi konferenci ajánlásainak meg
valósításában nagyon is részleges eredmények születtek. 

Az előző konferencia másik alapgondolatát, az együttműködést illetően nem kívá
nom a helyzetet ismertetni, mindenki tudja ugyanis, hogy ebben vagyunk a leggyengéb
bek. Sokak szerint az együttműködésre való képtelenségünk egy új „morbus hungaricus". 
Nemzetközi téren tudunk együttműködni, hazai vonatkozásban nem. Pedig mindenki a 
kooperáció szükségességéről beszél, előnyeit ecseteli. 

Az okok? Az igyekezet néha azon bukik meg, hogy az eltérő színvonalú könyvtárak 
között nem lehetséges hathatós kooperáció. Más esetben előfordul az is, hogy egyesek 
monopolhelyzetet akarnak teremteni maguknak a hálásabb és kif izetődőbb területeken 
stb. De a mélyebb okokról is el kell gondolkodni. Lehet, hogy a magyar könyvtárügy és 
szakirodalmi tájékoztatásügy szervezete sem segíti elő a kooperációt. Sok benne a párhu
zamosság, átfedés, másrészt hiányok, gazdátlan területek, szakterületek is vannak. Könyv
tárügyünknek túl bonyolul t a szervezete, amelyben a hálózati elv dominál. A hálózati elv 
gyengéje, hogy nem fogja össze a könyvtárakat funkcionális szempontból, mert a hálóza
tok fenntartók szerint alakulnak, és adminisztratív szervezetet eredményeznek. Az együtt
működés pedig csak a funkciók, a feladatok szerint alakítható igazán. 

Azt is látni kell — idézek a szervezéselméletből egy közhelyet —, hogy ahol a részek 
közti összhang gyenge, alacsonyabb a kívántosnál, ot t az irányítási rendszer működésében 
is bajok lehetnek. A könyvtárak műszaki fejlesztésében nem nagyon lehetett érezni az 
irányítás jelenlétét, a fejlődés ezért is alakult az imént vázolt módon. De ne legyen félre
értés: nem az „odafigyelés" vagy jószándék hiányzott az irányításból, hanem inkább esz
köztelensége volt tapasztalható, még jogi érteJemben is. 

Tisztelt Hallgatóim! 

Milyen területen is kívánjuk szorgalmazni a számítógépek elterjedését a jövőben? 
Nyilván, fokozni óhajtjuk a nemzetközi számítógépes rendszerek és a világpiacon jelentke
ző nagyrendszerek átvételét. Áttörést várunk a visszakereső számítógépes szolgáltatások 
hazai adatvégállomások (terminálok) útján megvalósuló használatában, „lekérdezésében". 
Mindezzel párhuzamosan várjuk a hazai on-line kapcsolatok kiszélesedését is. Figyelmünk 
tengelyében változatlanul a hazai központi szolgáltatások állnak, megvalósulhat például a 
géppel olvasható információk cseréje és egy egész sereg erre épülő szolgáltatás. Megtanu
lunk rendszerekben gondolkodni, többféle szempontból is. Úgy, hogy minden egyes szol
gáltatást rendszerben szervezünk meg, egészen az eredeti források szavatolt megszerzésé
ig, másrészt tudatossá válik, hogy minden egyes könyvtár-és tájékoztatási intézmény egy 
nagy, akár világméretű információs rendszer része, végállomása, s a magunk posztján en
nek a teljes rendszernek az elérését tesszük lehetővé a felhasználó számára. Szakmai tudá
sunk átalakul, változik maga a pályakép is. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elektronikus számítógépek megjelené-
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sével nemcsak új technikával gazdagodtunk, hanem ennek a technikának átalakító hatásá
val is számolnunk kell társadalmi életünk minden területén. A történészek és a szocioló
gusok információs forradalomról beszélnek és felvázolják az informatikai forradalom kö
vetkeztében megváltozott társadalom képét. Mi dolgunk a világon ebben a helyzetben? 
Másféle alakban és közegben jelentkezik az információ, másként lehet megszerezni, más
ként kell felhasználni, s erre a változásra fel kell készítenünk a felhasználót is. A szokat
lanság, újdonság akár megrázkódtatásokkal is járhat, de ezekét a „traumákat" kárpótol
hatják a lényegesen kibővült lehetőségek. Fontos teendőnk megtanítani az embereket az 
új típusú könyvtár használatára. 

A könyvtárak szerepét is újra kell fogalmaznunk ebben a megváltozott közegben. A 
könyvtár évezredes feladata, hogy t i . az emberiség tudásával gazdálkodik, mi módon való
sul meg az új társadalmi feltételek között? Az IBM egyik vezetőjének írását olvastam nem
rég, aki azt írta — nyugati társadalmakról írt elsősorban — hogy azok az alapvető kategó
riák, amelyeken társadalmi berendezkedésünk és gondolkodásunk nyugszik, pl. demokrá
cia, szabadságjogok, mint sajtószabadság és a többi, mennyire átalakul az információs for
radalom következtében. Ezek a fogalmak — írja - azoknak a koroknak a termékei, ami
kor még a társadalom egyedeinek az esélyei e demokratikus jogok gyakorlása« ha nem is 
voltak egyenlőek, de nem voltak nagyon különbözők. A kor közlési rendszerében pl. egy 
kőnyomatos újság megindítása akár egy vidéki ügy védnek, vagy tanárnak is módjában ál
lott (némi túlzással); ma azonban nincs egyenlő esélye mondjuk egy tv-hálózat létesítésé
re, pontosabban: nagyon különbözőek az esélyek erre, úgyhogy aligha van mód élni 
egyenlően a közlési szabadsággal. 

Nos a számítógépek, nagy információs rendszerek méginkább növelték a társada
lomban ezt a tendenciát, az információ hatalmi eszközzé vált, a hatalom megtartásának, 
gyakorlásának eszközévé, és ennek következtében vált máris fejlett országokban egyelő
re az információs politika a nagypolitikának fontos, s úgy látszik egyre fontosabb részé
vé. Itt persze már nemcsak a szakirodalmi információról van szó, de erről is. Országok 
közti kapcsolatokban ugyanez a helyzet. Leegyszerűsítve: vannak országok, amelyek bir
tokolják az információt, a tudást, ez nagyhatalmi státuszuk biztosítéka. A tudás, amely 
mint tudjuk termelő erő, könnyen válhat monopóliummá. Az UNESCO a Unisist program 
meghirdetésekor erre volt tekintettel, s biztosítani akarja a kis országok részvételét az 
emberiség kollektív tudásának birtoklásában, de biztosítani igyekszik a technikát is hoz
zá, amelynek segítségével ez a tudás elérhető és kezelhető. Vannak tehát feszülő problé
mák, és számos kutató joggal félti a társadalom demokratikus vívmányait ebben a hely
zetben. Ez azonban a kérdésnek csak egyik oldala. 

Sallai István mindig arra hívta fel figyelmünket, hogy a könyvtára legdemokratiku
sabb művelődési intézmény, a társadalmi kommunikáció legdemokratikusabb intézmé
nye. Az összes többinél — természetüknél fogva — a címzettnek, a használónak nem áH 
módjában a választás. Aki TV-t néz, rádiót hallgat, azt nézi, hallgatja, amit sugároznak, 
legfeljebb lekapcsolja a készüléket. Aki színházba megy, kötve van a színház repertoárjá
hoz, de még egy folyóirat szerkesztőségének is vannak szerkesztési elvei. A könyvtárak vi
szont a teljes emberi tudáshoz nyitnak kaput, legalább is bő választást biztosítanak az ol
vasónak, aki maga dönti el, mit kíván. Nem kap, hanem választ. Persze, a könyvtáraknak 
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is megnyirbálhatják ezt a képességét, gondoljunk csak a századelő porosz típusú mintaka
talógusaira, amelyekkel preparálni, befolyásolni igyekeztek a könyvtári állományt. Lehet 
a könyvtár antidemokratikus is. Magyarországon a progresszív könyvtárpolit ikai hagyo
mányok Szabó Ervintől Sallai Istvánig a demokratikus vonalon húzódnak. 

A számítógép megjelenése a könyvtárak és tájékoztatás világában technikai feltételt 
teremtett arra, hogy világméretű számbavételt, informáló és ellátó rendszereket tervezhes
sünk, és munkálkodjunk ennek megvalósításán. Valamennyi világprogramunkat ez a gon
dolat fogja össze. Mindez nem jelent mást, mint, hogy bármely információ bárhonnan, 
bárki számára elérhetővé fog válni. Azaz kis országoknak is, a társadalom egyedeinek is az 
esélyei válnak ismét egyenlőbbekké a tudás megszerzésére. A számítógép így nemcsak ha
talmi eszköz iehet, hanem éppen ellenkezőleg, a demokrácia eszköze is. Rajtunk múl ik, 
hogy a megváltozott körülmények között a könyvtárak, most már egy ragyogó techniká
val gazdagodva, a demokratikus hagyományokat folytassák. 
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dr. HILLER ISTVÁN 
az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára főigazgatója 

A KÖNYVTÁRAK SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁGA AZ 1970-ES ÉVEKBEN 
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSE A KÉPZÉSSEL ÉS A TOVÁBBKÉPZÉSSEL 

Tisztelt Hallgatóim! 

Amikor mintegy 25 esztendővel ezelőtt mint kezdő könyvtáros mai munkahelye
men megkezdtem a könyvtárosságot, akkori igazgatóm Fitz Józsefet, az ő egykori főnö
két idézte nekem, útravalóul az életre. Nevezetesen Fitz Józsefnek azt a mondását plán
tálta belém, hogy „nem könyvtártudósokra, hanem tudós könyvtárosokra van szükség". 
Azóta olvastam hasonlót idézni nemrég. Ez a megállapítás is figyelemre méltó, sőt bizo
nyos kiegészítéssel ma is igaznak, helyesnek, követendőnek tartom. Fogadjuk el a Fitz-
féle modellt ma úgy ideálisnak olyan értelmezéssel, hogy bármilyen könyvtárban olyan 
könyvtárosokra van szükség, akik mindazt maradéktalanul és pontosan tudják, amit az 
adott szakterületen és időpontban tudni kell ahhoz, hogy az olvasó, a használó, vagy a 
„megrendelő" elégedett legyen a szolgáltatás minden ágával. Legyen tehát a könyvtáros 
tudója a művelt szakmájának, bármilyen besorolású könyvtárban. Ennek elérése alapve
tő feladat és még ehhez is sokat kell tennünk. Egy másik megállapítást, melyet mind a 
mai napig érvényesnek tartok Nagy Ernő, illetve Zsidai József egy közös munkájában ol
vastam egy évtizeddel ezelőtt. Arról van ebben a munkában szó, hogy a mi szakmánk nem 
tartozik a látványos eredményű foglalkozások közé. Észrevétlen a könyvtárosi szakma, de 
nélkülözhetetlen és egyre fontosabb. Ez utóbbi mondatot tartom mai témánk egyik leg
lényegesebb kiindulópontjának, korunk legégetőbb problémáinak jelzői, ugyanakkor az 
ellentmondásoknak is mutatói , hiszen könyvtári személyzetről, foglalkozásról, emberek
ről van szó az egyik oldalon, akikkel szemben a követelmények nőnek, és leginkább sze
rénynek mondható az anyagi megbecsülhetőség, honorálhatóság a másik oldalon. Mégis 
úgy érzem, hogy a könyvtárosság szépsége, érdekessége, tudást, emberséget, türelmet és 
magabiztosságot egyaránt formáló tulajdonságainál fogva a legszebb szakmák egyike, ha 
ugyan nem a legszebb. 

Ezt a kérdést úgy fogom fel, hogy elsősorban nem azt kell vizsgálnunk, hogy hány 
könyvtáros kell egy-egy könyvtár jó működtetéséhez, hanem úgy, hogy milyen legyen a 
könyvtáros, hogy jó legyen a könyvtár! 
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Milyennek kell, vagy kellene tehát lennünk, hogy jó könyvtárosként jó könyvtárt 
teremtsünk életünk minden vonalán? 

A kérdés megválaszolásánál arra vállalkozhattam csupán, hogy a magam tapaszta
latait másokéval kiegészítve, összefoglaló jelleggel ismertessem a helyzetet és ezek alapján 
újabb kérdőjeleket helyezzek el, amelyeket szeretnénk többek, illetve sokak közreműkö
désével feloldani. 

Könyvtáraink személyi ellátottságának kérdései a képzéssel kezdődnek, és a tovább
képzéssel folytatódnak. A képzés véges és lezárandó egy iskola-, illetve oktatási típussal, a 
továbbképzés azonban korunkban nem zárható le, hanem folyamatában állandósítani kell. 

Induljunk ki egy tudományos könyvtár személyi szükségleteiből, mert ebben a 
könyvtártípusban mindenféle és fajta könyvtárosi tevékenység előfordul. Zsidai József 
írta 1971-ben: a miskolci egyetemi könyvtár arra törekszik, hogy az egyetemet végzett 
nívós munkafeladatokat végző dolgozóinak számaránya minél alacsonyabb legyen, mert 
az egyetemi szakképesítés a vezető posztokon, a szaktájékoztatásban és az osztályozási 
munkában szükséges, a többi területen középszinten képzett szakembereket és nem utol
sósorban technikai személyzetet kell alkalmazni. 

Az egyetemi végzettségű könyvtárosok kiválasztása a könyvtári személyzeti poli t i
ka sarkalatos pontja. I t t a követelményeket magasan kell megszabni. Vezetői készség, 
könyvtárosi ismeret, magas általános műveltség, egy vagy több idegen nyelv megfelelő is
merete, hivatástudat és még néhány más emberi erény is szükséges: segítőkészség, megér
tés, türelem, szerénység, alkalmazkodókészség, diplomáciai érzék. 

Személyes tapasztalatom, hogy műszaki-természettudományos egyetemi könyvtár
ban — de bizonyára másutt is — jó ha a vezető, illetve a vezetők elvégzik azt az egyetemet 
is, amelyet szolgálnak. Nem a könyvtáros érdeke ez - bár az sem mondható, hogy sze
mélyileg ez a többlettudás nem térül meg valamikor, valahol — hanem elsősorban és min
denek felett a gondjaira bízott intézmény jut óriási előnyhöz. Ilyen könyvtárosok műkö
dése esetén másképpen néznek a könyvtárra és a partner-intézmény rangjára emelik. 

A besorolási feltételek szakmánkban világosak, egyértelműek, sőt azt kell monda
nom reálisak, jók. Már csak ebből kifolyólag sem lehet vitatkozni azon, hogy a vezető 
posztokon könyvtárosi egyetemi végzettség szükséges. I t t kell megjegyeznem, hogy a 
képesítési rendelkezésben a besorolási kulcsszámoknak megfelelő megnevezéseket a 
könyvtárosok vonatkozásában munkakörüknek megfelelően kellene pontosítani. Az a 
tény miszerint a 4/1977. (VII.27.) K M - M ü M sz. r. 3501-3527 kulcsszámú besorolási 
megnevezései széles skálát tüntetnek fel, nem nyújt lehetőséget arra, hogy a megjelölé
sekből a szakvégzettségre, a tudományos tevékenységre egyértelműen következtetni le
hessen. 

A direkt megállapítások után térjünk ki egy kicsit átfogóbb részletekre is, mint em
lítettem az eddigi vélemények, álláspontok ismertetésével, összefoglalásával. 

Témánk ismét szenvedélyes viták forrása, szakmájukat féltő és szerető szakembere
ket és az egész magyar könyvtáros társadalmat érzékenyen érintő kérdés. 

A könyvtárak személyi ellátottságát illetően fel kellene számolnunk egy alapvető 
ellentmondást, amely abból fakad, hogy az emberi jólét megőrzése, fejlesztése érdekében 
világszerte folyó tudományos kutatások eredményeit közlő, szakismereteket tároló, rend-
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szerező és információ céljára rendelkezésre bocsátó könyvtárainkban évről-évre csökken 
a szakképzett könyvtárosok aránya, s ennek következtében lelassulnak, „korrodálódnak" 
a könyvtári szolgáltatások gépezetének fogaskerekei. 

Szakmánk neves és elkötelezett képviselői vonták le azt a nem vitatott végkövet
keztetést, miszerint a könyvtárak semmiféle más intézmény által nem pótolható pedagó
giai-információs szerepet töltenek be társadalmunk életében. E kettős funkció jelen van 
minden könyvtár működésében és hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárlátogatók akár a 
munkájukhoz, kutatásaikhoz, tanulásukhoz, vagy szórakozáshoz vegyék hasznát a doku
mentumokban rögzített ismereteknek, műalkotásoknak szükségletük szerint. 

A könyvtári és az információs rendszer társadalmi szerepe szükségessé teszi, hogy a 
könyvtáros és informatikus képzés kérdései a legszélesebb körű nyilvánosság elé kerülje
nek. A Könyvtári Figyelő a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a könyvtárosképzés 
helyzetét tárgyaló állásfoglalásával nyitja meg a könyvtárosképzéssel foglalkozó tematikus 
számát. Az 1980. évi második számban a témáról közzétett, a külföldi könyvtárosképzés
sel is foglalkozó cikkek mintegy összefoglalóját nyújtják a hazai könyvtárosképzéssel és a 
továbbképzés változásaival kapcsolatos dolgoknak. Ismertetik az útvonalakat, amelyeken 
a főirányban haladva a könyvtárak személyi ellátottságának igényeit kielégítő módon a 
képzésben, illetve továbbképzésben haladnunk kell. 

A könyvtárosképzés úgynevezett „ Y " modellje nyújt ja a legkézenfekvőbb megol
dást: a szakkönyvtárosok és a közművelődési könyvtárosok az elsajátítandó közös isme
retek megszerzésére a képzési idő kétharmad részét fordít ják. Az alapok megszerzése 
után a képzés ketté válik és a szakkönyvtárosoknál az informatika, valamint az azt meg
alapozó tudományok mélyebb elsajátítása, míg a közművelődési könyvtárosoknál a szo
ciológia, a pszichológia és a pedagógia könyvtári határterületei felé halad. 

A könyvtárak várható munkaerőszükségletét a jelenlegi képzési rendszer mellett 
nem tudjuk megnyugtatóan biztosítani, mert a nem könyvtárosi képzettségű könyvtári 
dolgozók aránya állandóan növekszik. 

A könyvtárosoknak munkájukhoz a következő ismeretekkel kell rendelkezniük: 
— az ellátandó szakterületekre vonatkozó ismeretanyaggal; 
— az idegen nyelvek ismeretével és 
— a könyvtárosi-informatikai képzettséggel. 
A korábban működöt t középfokú könyvtárosképző szaktanfolyamok és az azóta 

szintén megszüntetett könyvtáros-népművelő képzés a tanítóképző intézetekben azonban 
egyedül a könyvtárosi-informatikai képzettséghez nyúj tot t ideig-óráig megfelelő ismerete
ket. Ezért indokolt volt a képzési formákat kétszakos tanárképző főiskolai képzéssé fej
leszteni. Az ott kiképzett könyvtárosoknak kell betölteniük a nagy könyvtári érdemi 
munkakörök tú lnyomó részét, a közepes könyvtári szervezetekben pedig egyes kulcspo
zíciókat is. 

A kis, egyszemélyes könyvtárakban pedig ez a képzettség jelentené az alkalmazás 
alapkövetelményét. Mindezek megvalósítása azonban megköveteli a tanárképző főiskolák 
könyvtárosi tanszékeinek fejlesztését, mindenekelőtt Budapesten egy - az Y modellnek 
megfelelő — főiskolai szintű tanszék felállítását. 

A közepes és a kiskönyvtárak szaktájékoztató tevékenysége szükségessé teheti egye-
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temet végzett könyvtárosok alkalmazását is. A képzés eddigi problémái miatt a jövőben is 
mellőzhetetlennek látszik azonban a nappali képzést kisegítő közvetett módozatok alkal
mazása. 

A tanítóképző főiskolákon 1975, illetve 1976 óta fo ly ik a differenciált képzés, 
melynek keretében minden hallgatónak szakkollégiumi tárgyat kell választania. Tanulmá
nyaik befejeztével a könyvtári szakkollégiumot végzett hallgatók az általános iskolai 
könyvtárakban, gyermekkönyvtárakban hasznosan gyümölcsöztethetik ismereteiket, s jól 
láthatják el feladataikat mint tiszteletdíjas községi könyvtárosok. Ez az új képzési forma 
azonban még az indulás számos nehézségével küzd. 

Az egyetemi könyvtárosképzés tekintetében elvárt igény a jelenlegi színvonal emelé
se. Ehhez a tartalmi fejlesztéshez is hasznos irányelveket adott a Könyvtári Figyelő már 
idézett 1980. 2. tematikus száma. 

Figyelembevéve az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak a könyvtárügy cselekvési és 
fejlesztési programjára vonatkozó javaslatát, a V I . ötéves tervidőszakra vonatkozó irányel
veit, egyet kell érteni azzal az általánosságban megfogalmazott igénnyel, mely szerint 
mind az egyetemi, mind a főiskolai könyvtárosképzésben a korábban nem könyvtárszakot 
végzett diplomások számára egyszakos tanulmányok vállalásával lehetővé kell tenni a 
könyvtárosi szakképzettség megszerzését. A szakmai ismeretek szinten tartása érdekében 
kívánatos, hogy az egyetemi és főiskolai könyvtárosképző tanszékek kapcsolódjanak be a 
továbbképzés szervezésébe. 

Általános az a tapasztalat, hogy a felvételi vizsgák jelenlegi rendszere nincs tekintet
tel a pályaalkalmasságra, mivel nem veszi figyelembe a választott szakma iránti hajlamot, 
készséget, a tudást illetően pedig kizárólag a történeti-irodalomtörténeti irányban tájéko
zódik. Ezért a jövőben szükséges lenne a felvételizőkkel lélektani és logikai feladatokat is 
megoldatni, tudásukat illetően más irányban is vizsgálódni (pl. idegen nyelvek ismerete, 
a szakkönyvtári irányultságú képzésben pedig a matematikai készség). I t t kívánom megje
gyezni, hogy a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen például évek óta eredményesen al
kalmazzák a felvételi vizsgák előtt a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központtal együtt
működve kidolgozott tesztvizsgálatokat. 

A szakma gyakorlatában szükség van alacsonyabb fokon képzett munkaerőkre is, az 
ú.n. könyvtártechnikusokra. A mindennapi munkák során olyan feladatokat is el kell lát
ni, amelyek nem feltétlenül indokolják a felsőfokú végzettséget, sőt elvégzésükhöz felesle
ges is ez. A könyvtárvezető-képzés történhet tanfolyamszerű oktatás keretében is, amely a 
103/1980. sz. KM utasítás alapján bizonyítványt ad a tanfolyam elvégzése után. 

A továbbképzés egyik ága a könyvtárügyben a szakmán belüli szakosodás felé mu
tat. Ezt a feladatot kiteljesedett formában a képző intézményeknek kellene megoldaniuk. 
Kívánatos, hogy ezek a szakosító vállalkozások illeszkedjenek bele a jól kiépülő tovább
képzési rendszerbe. Ezért különösen is fontos a továbbképzési koncepció minél előbbi 
részletes kimunkálása a V I . ötéves tervidőszakra vonatkozó irányelvek keretében. 

Ha már a továbbképzésről van szó indokolt egy érdekes felmérés adatait megemlíte
ni. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárában 1970-től 1976-ig 10 dolgozó 27 féle 
hálózaton belüli és kívüli tanfolyamon és továbbképzésen vett részt. A könyvtárosi alap
képzés tartalmi meghatározásánál tehát feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 
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években a képzés és továbbképzés - természetesen a tanfolyamrendszerű képzésre gon
dolok - a könyvtári munka melyik területeiről, milyen igénnyel történt és hogyan kelle
ne ésszerűen, célszerűen és takarékosabban oktatnunk. 

Szeretném ezen a helyen is hangsúlyozni a Könyvtárosegyesület és a Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központ óriási erőfeszítéseit, amelyeket eddig dolgaink megoldása 
érdekében, kifejtettek. A magyar könyvtárostársadalom érzi, értékeli, nagyrabecsüli és 
köszöni ezt a remélhetőleg eredményes és áldozatos munkát. 

Tisztelt Hallgatóim! 

Összefoglalómban cselekvési programként az alábbiakra kívánom a figyelmet felhív
ni: 

— Fel kellene pontosan mérnünk a hazai könyvtárosok számát, képzettségét, meg 
kellene ismerni a velük szemben támasztott képzettségi igényeket és az ő igényeiket a 
képzésre; 

— A könyvtárosképzés szakmai szintjének kellő színvonalon tartásához elenged
hetetlen a képzés tartalmi reformja; 

— A továbbképzési formákat bővíteni kell. A tananyag tartalmát, mélységét és ará
nyait összhangba kell hozni az alapfoktól a legfelsőig terjedő képzési skála tartalmával; 

— Biztosítani kell a könyvtárosképzés egységességét; 
— Célként kell kitűzni, hogy a felhasználók szervezett könyvtárhasználati oktatása 

rendszeressé váljék. 
Könyvtáraink személyi ellátottsága, ennek összefüggése a képzéssel, a továbbkép

zéssel elválaszthatatlanul kapcsolatban áll a könyvtári munka rangjával, ehhez fűződő elő
ítéletekkel, illetve közmegbecsülés fokával. Ez utóbbi téren érezhető feszültség lényeges 
oka, hogy több esetben könyvtáraink egyes dolgozói nem képesek eleget tenni a jogos el
várásoknak, mivel az anyagi ellátottság, a szűkös tárgyi felszereltsége nem felelnek meg az 
igényeknek, de méginkább a tájékoztató szolgáltatást végző szakképzetlen kisegítők éppen 
a hiányos szakmai ismeretek következtében nem tudják nyújtani azt a színvonalas szol
gáltatást, amelyet a könyvtárlátogató jogosan kívánhat. 

Mindezek a személyi körülmények elválaszthatatlanul összefüggésben állnak a 
könyvtárosképzés minőségi színvonalával, amennyiben a túlnyomó többségében élethiva
tásként és szolgálatként munkájukat végző könyvtárosok közmegbecsülése csakis a kép
zés szintjének emelésével helyezhető arra a fokra, amelyet az oktatásban, nevelésben 
résztvevő pedagógusok már elértek. A közmegbecsüléshez vezető út tehát elválaszthatat
lan a szakmán belüli elismeréstől, ennek viszont előfeltétele a megfelelő képzettség mel
lett kiváló szinten végzett munka. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete úgy is mint szakmai fórum közvetlen kapcso
latban áll a könyvtárosokkal. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének nagy jelentősége 
van az egységes könyvtári rendszer fejlesztésében a könyvtárügy egész területén. Rendkí
vül sokoldalú tevékenységével ésszerűen aknázhatja ki a könyvtárosok szakmai tapaszta
latait, ismereteit és ugyanakkor leginkább alkalmas fórum arra, hogy a fiatal könyvtáro
sok aktív részt vállalhassanak fontos könyvtárpolitikai kérdések megismerésében és meg
oldásában. 
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I. SZEKCIÓ 

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE AZ 
ELMÚLT ÉVTIZEDBEN 

A szekció elnöke: 
Orosz Bertalanná 

a Heves megyei Könyvtár igazgatója 
az MKE alelnöke 





ÖSSZEFOGLALÓ 
A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL 

A Szekció tanácskozásán három korreferátum és két hozzászólás egészítette ki a 
plenáris ülésen elhangzottakat. 

A korreferátumok szövegét az összefoglaló után közöljük. 
Az ülés résztvevői — figyelembevéve a plenáris ülés előadásainak helyzetelemzését 

és a korreferátumokat — egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági körülmé
nyek között a könyvtári szolgáltatások fejlesztésére az eddigieknél is nagyobb gondot 
kell fordítani és az alábbiakban határozták meg a tennivalókat: 

a) fokozni kell a könyvtárak közötti együttműködést és munkamegosztást; 
b) javítani és hatékonyabbá kell tenni a könyvtárpolitikai és intézményi irányí

tást; 
c) az új koncepciók kidolgozása helyett nagyobb figyelmet kell fordítani az elfoga

dott tervek gyakorlati végrehajtására. 
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SZURMAYERNÖ 
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója 

A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FEJLŐDÉSE 

I. BEVEZETÉS 

Az 1955-ös I I . országos könyvtáros konferencia után már 1956-ban megjelent az 
5. sz. törvényerejű rendelet a könyvtárakról, míg az 1970. évi I I I . országos könyvtárügyi 
konferenciát követően hat év kellett az új fejlesztési és szervezési elvek törvénybe fogla
lására. A jogi folyamat elhúzódása is jelzi a könyvtárak fejlődési ütemének lelassulását. 
Erre utalnak a számok is: a tanácsi és szakszervezeti könyvtárak együttes állománya 1955 
és 1969 között megháromszorozódott, az olvasóknak a száma és a forgalom megduplá
zódott, majd - 1969 és 1970 között - az állomány alig több mint felével nőtt, az olva
sók száma és a forgalom pedig némileg csökkent. 

Számadatokkal kifejezve: 

A állomány , évi kötet Ev .. ,. , olvasó (kötet) forgalom 
1955 7 800 000 1 400 000 26 000 000 
1969 24 500 000 2 250 000 54 600 000 
1979 38 600 000 2 220 000 52 700 000 

Ez az irányzat a külterjes fejlesztési szakasz lezárulásán, a működési feltételek las
súbb ütemű emelkedésén és a változóban levő olvasói szokásokon kívül azt is jelzi, hogy a 
könyvtárakkal szemben támasztott társadalmi igény közel sem növekedett a feltételezett 
mértékben. így joggal mondhatjuk, hogy a I I I . országos könyvtárügyi konferencia megál
lapításai és irányelvei jórészt ma is időszerűek, amelyet az Országos Könyvtárügyi és Do
kumentációs Tanács által tárgyalt és a VI . ötéves tervidőszakra vonatkozó cselekvési és 
fejlesztési program is tükröz. 
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A továbbiakban a tanácsi közművelődési könyvtárak szolgáltatásainak helyzetével, 
ezek fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozunk az „A" típusú megyei könyvtárak statisz
tikai adataira, valamint 24 „B" és 26 „C" típusú könyvtárban végzett kérdőíves felmérésre 
és a munkabizottság tagjainak gyakorlati tapasztalataira támaszkodva. 

I I . AZ „A" TÍPUSÚ KÖNYVTÁRAK SZOLGÁLTATÁSAI 

1. Tárgyi és személyi feltételek 

Az elmúlt évtizedben a megyei könyvtárak állománya 23,6 %-kal növekedett: az 
1968. évi 1 606 387 egységről 3 782 888 egységre emelkedett. A folyóiratévfolyamok 
száma 52 és félezerről 165 ezerre, az egyéb dokumentumoké 26 ezerről 167 ezerre nőtt. 
Ez utóbbi összefügg a helyismereti gyűjtemények és a zenei részleg erőteljes fejlesztésé
vel. 

A kurrens periodikák száma megfelelő, viszont az idegen nyelvűeké alacsonyabb a 
szakmai irányelvekben javasoltnál. A legmagasabb példányszám is 200 alatt marad, a me
gyei könyvtárak többségében pedig csak 100 körül van. Az utolsó évtized tapasztalata sze
rint még így is jóval kisebb az igény, mint a választék. Ezzel a ténnyel előbb-utóbb szembe 
kell néznünk, ha a valóság talaján akarunk maradni, különös tekintettel a ráfordítás és 
megtérülés viszonyára. 

A hanglemez állomány gyarapítása a fenntartó által biztosított költségvetéstől, il
letve az elhelyezéstől függ, s ezzel gondjaink lényegéhez értünk, mivel az állomány növe
kedése nincs arányban az alapterület növekedésével. Könyvtáraink jelentős részében elvi
selhetetlen a zsúfoltság, a szükség rakta rak számának kényszerű gyarapodása pedig a tudo
mányos kutatómunka és a kölcsönzés folyamatosságát zavarja. A krónikus raktárhiány 
sokszor nem kívánatos drasztikus beavatkozásra kényszeríti a megyei könyvtárakat. 

Ezzel függ össze, hogy sok könyvtárunkban a zavartalan kutatómunka — a tudomá
nyos jellegű könyvtárosi tevékenységet is beleértve — elemi feltételei sem biztosíthatók. 
A személyi feltételek közül csak a tájékoztató feladattal megbízott munkatársak helyzetét 
érintjük. A 119 tájékoztató közül felsőfokú könyvtárosi és szakági képesítése van 41-nek 
(35 %);csak felsőfokú könyvtárosi végzettségű 19 (15 %);csak felsőfokú szakági képesíté
sű 28 (23 %); felsőfokú képesítése nincs 31-nek (27 %). Jelentős részük elvégezte a KMK 
valamely tájékoztatási, illetve olvasószolgálati tanfolyamát. 

Az állomány feltárása elvileg megoldottnak tekinthető, de a gyakorlatban sok a 
zavaró tényező (fluktuáció, ETO módosítások, helyszűke, gépesítés hiánya stb.). A szer
zői betűrendes és szakkatalógus két könyvtár kivételével teljes, ötben szerkesztenek betű
rendes címszó- és egyben keresztkatalógust, s mindössze nyolc könyvtárbarv talál ható so
rozati katalógus. A helyismereti anyag feltárása több helyen fénylyukkártyás eljárással 
történik. A már említett raktározási gondok következtében azonban a feltártság és a hoz-

, záférhetőség nem azonos fogalmak. 
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2. Szolgáltatási formák 

A saját állomány kölcsönzése a megyei könyvtárakban erőteljesen - 36 %-kal — 
nőtt akkor, amikor országosan az utóbbi 10 évben 4,5 %-kal visszaesett, bár az utóbbi há
rom évben i t t is megtorpanás tapasztalható. A könyvtárközi kölcsönzésben 30 %-kal nőtt 
az adott, 5 %-kal a kapott művek száma. Ezek az arányok utalnak az állomány gazdago
dására, de jelzik a lassan változó társadalmi igényeket s nem utolsósorban e szolgáltatási 
forma közismert nehézségeit, sőt nehézkességét is. 

A helybenhasználat térhódítása a prézens állomány gondos fejlesztésével, a helyis
mereti és más (pl . pedagógiai stb.) különgyűjtemények fejlődésével, a zenei részlegek meg
alakulásával magyarázható. A hanganyagok kölcsönzése az igények ellenére ma még úttö
rő jellegű. 

A tájékoztató tevékenység színvonala egyenetlen. A könyvtárak jelentős részében a 
szaktájékoztatás — főleg a természettudományok, alkalmazott tudományok terén — még 
inkább az óhaj szintjén van jelen, sőt, olykor még az általános tájékoztatás, állományisme
ret, a forrásokhoz vezető út ismerete is gondot okoz és a személyi, szervezeti, szemléleti 
gondokra is utal. 

Az irodalomkutatás új szolgáltatásként terjedt el, A kutatások összegyűjtése és szét-
sugárzása — a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár vállalkozásában — valós igényeket elégít 
k i , s a végrehajtás szakmai tisztessége is példamutató. Sajnálatos azonban, hogy még most 
sem teljes a megyei könyvtárak adatszolgáltatása. 

Eredményes és hézagpótló, vagy inkább az lehetne a magunk területén a Hajdú-Bi
har Megyei Könyvtár ismert Vezetők Tájékoztatója és a Szolnok Megyei Könyvtár peda
gógiai referáló lapja, a Rövid Úton. 

Az országos szakkönyvtárak szakbibliográfiai, referálólapjai jó szolgálatot tesznek 
a tájékoztató könyvtárosoknak. 

Rendszeresebbé vált a könyvtárak kiadói tevékenysége. A hálózati híradókon kívül 
főleg a helyismereti jellegű bibliográfiák, adattárak, eseménynaptárak, dokumentum
gyűjtemények, sajtórepertóriumok, hasonmás kiadványok érdemelnek említést, de né
hány megyei könyvtár a helyismereti kutató munkában is jeleskedik. Főleg a debreceni, 
kaposvári, kecskeméti, szegedi, szolnoki, szombathelyi,tatabányai „műhelyek" szerepét 
kell kiemelnünk. Sokat jelent a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár 1973 óta végzett kiadvány 
koordináló-feltáró munkája. 

A 70-es években ötszörösére emelkedett a megyei könyvtárak rendezvényeinek szá
ma. Kiemelkedőek a gyermekkönyvtárak rendkívül változatos, egy-egy megyeszékhely, 
olykor az egész megye gyermekeit megmozgató, ötletgazdag rendezvényei, pályázatai, ve
télkedői, könyvtárismereti foglalkozásai stb. 

A hálózati tagkönyvtárak munkáját jól segítik a megyei könyvtárak kötészetei és a 
szakemberképzésben vállalt kötelezettségeik teljesítése. 

Az olvasómozgalmak, pályázatok, a könyv ünnepi alkalmainak szervezői, mozgatói 
között is — ha eltérő módon és mértékben is — de az első között találjuk a megyei könyv
tárakat. Az utóbbi fél évtizedben honosodtak meg — megint a megyei könyvtárak buzgól-
kodásának köszönhetően — az olvasótáborok. 
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Elgondolkoztató tény viszont, hogy a számos rendezvény hatása nem vagy csak 
alig mérhető az olvasótábor vagy a forgalom növekedésében. Igaz, eléggé kidolgozatlanok 
a hatásvizsgálatok egzakt módszerei is. 

Az országos szakterületi koordinációs központok szolgáltatásait a megyei könyvtá
rak közvetve, esetenként közvetlenül is jól hasznosítják a tájékoztatási munkában, a re
gionális együttműködés azonban még csak a kezdeti lépéseknél tart. 

I I I . A „B" TÍPUSÚ KÖNYVTÁRAK SZOLGÁLTATÁSAI 

1. Tárgyi és személyi feltételek 

A beszerzési keretek 1970 óta megkétszereződtek, mégis gondot okoz a pénzügyi 
keretek szűkössége, az országos és megyénkénti szóródása, valamint a gyűjtőköri bizony
talanság. A kézikönyvtári állomány átlaga 3000 kötet, de az összetételük vitatható. Külö
nösen kevés az idegen nyelvű anyag, s a felszabadulás utáni időszakot jellemző szépirodal
mi állomány is hiányos. Hasonló esetlegesség, rendszertelenség jellemzi a periodikumokat: 
a kurrens címek száma átlag 150 cím, ebből külföldi 14—15, azaz a javasoltnak csak töre
déke. 

A hangzó anyagok általában céltámogatásból alakultak, így gyarapításuk csak néhol 
rendszeres. A helyismereti különgyűjteményekben már mikrofilmek, aprónyomtatványok 
is megtalálhatók, egyéb dokumentumok azonban csak nagyon elvétve. 

Az alapkatalógusok szerkesztése a „B" típusú könyvtárak 70 %-ában tekinthető csak 
teljesnek és folyamatosnak, kiegészítő katalógus pedig csak esetenként található. Örvende
tes, hogy néhány könyvtárban már fénylyukkártyás feltárást is alkalmaznak. 

A könyvtárak alapterülete a szükségesnek csak mintegy 60 %-a, ezért az „A" típus
nál említett helybenolvasási, raktározási gondok hasonlóak. A könyvtárgépesítés mértéke, 
színvonala rendkívül alaosony. A csoportos foglalkozások segédeszközei viszont általában 
megtalálhatók. 

A személyi ellátottság aránya is 60 %-os. A dolgozóknak mintegy 50 %-a végzett 
egyetemet, vagy főiskolát, negyedrészük azonban még alapfokú képzettséggel sem rendel
kezik. Sajnos, ők jórészt az olvasószolgálatban kaptak helyet. Általános probléma, hogy 
az alkalmi gyűjtemény-fejlesztést nem követte létszámnövelés és hogy az olvasószolgálati 
munka nem különül el a kívánt mértékben. 

A „B" típusú könyvtárak szolgáltatás közvetítő szerepüknek egyre jobban tesznek 
eleget. Jól kiépültek a kapcsolatok a megyei könyvtárakkal az analitikus katalógusok te
rén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, irodalomkutatást illetően Szombathellyel, a 
könyvtári kiadványok ügyében pedig Debrecennel. Az országos szakkönyvtárakkal a kap
csolat csak alkalomszerű. 
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2. Szolgáltatási formák 

A saját állomány kölcsönzése — mint a legerőteljesebb szolgáltatás — a működési 
feltételek javulásával egyenesen arányos, de a 70-es évek végére i t t is megállt a fejlődés, 
nőt t az egykönyves olvasók száma. Emelkedett az érdeklődés az ismeretterjesztő és szak
irodalom iránt. A hangzó anyagok kölcsönzése mindössze két könyvtárban történik, át-
játszási lehetőséggel azonban több helyen élnek. Néhány intézményben egyéb dokumen
tumokat, kész kiállítási anyagokat, sőt bizonyos gépeket is kölcsönöznek. A külsős re
prográfiai géppark gátolja a cikkmásolatok készítését. 

A könyvtárközi forgalom közepes és főleg a szakirodalomra irányul. E kérések 
többségét a megyei könyvtárak elégítik k i . A bekötöt t folyóiratok kölcsönzése — össze
függésben a reprográfiai géppark hiányával — nehézkes és sok gondot jelent. 

A vizsgált 24 könyvtárból csak két helyen jegyzik az olvasótermi látogatók számát, 
a folyóirat- és könyvhasználatról pedig külön statisztikát nem vezetnek. A prézens állo
mány forgalma — beleértve most a helyismereti anyagot is — főleg vetélkedők idején len
dül fel . 

A tájékoztatás eszközei bővültek, az országos szolgáltatások igénybevétele viszont 
jóval alatta marad a lehetőségeknek. A tájékoztatás főleg tanácsadásra, adatszolgáltatásra 
korlátozódik, ritka az önálló irodalomkutatás, de a megyei könyvtárak ilyen irányú szol
gáltatásait sem igen veszik igénybe. Témafigyelést külső kérésre a vizsgált könyvtárak 
58 %-a végzett, saját kezdeményezésre alig. 

Kiadványokat csak néhány „ B " típusú könyvtár jelentet meg, inkább a helyi műsor
füzetek szerkesztésében vesznek részt. 

Nagy a szóródás a rendezvények számát il letően is, az átlag évi 22 , ebből 7 az érté
kesebbek száma. Ma már egyre több „ B " típusú könyvtár szervez önállóan vagy társszer
vekkel közösen olvasótábort. Az olvasómozgalmak, pályázatok eredményességéért is so
kat tesznek, s a könyv ünnepi alkalmainak megrendezésében is nő a szerepük. 

IV. A „C" TÍPUSÚ K Ö N Y V T Á R A K SZOLGÁLTATÁSAI 

Vizsgálódásunkat 26 olyan nagyobb — átlagnépességük 8 300 lakos — településre 
terjesztettük k i , amelyeknek a könyvtári szolgáltatásai részben differenciáltak. 

1. Tárgyi és személyi feltételek 

2 
A vizsgált könyvtárak átlagos alapterülete 168 m , a szükséges alapterület alsó ha

tárának 54 százaléka. A könyvtárak jószerével egyetlen helyiségből állnak, csak 15%-uk-
nak van külön olvasóterme, s mintegy felének külön gyermekrészlege. Átlag 2,5 fő a mun
katársak száma, de ezek 15 %-a képesítés nélküli . A létszám a szükséglet 60%-át sem éri 
el. 

A beszerzési keret átlagosan 43 ezer for in t , de a könyvtárak 15 %-ának még 20 ezer 
for int sem jut . 
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Az állomány 75 százaléka könyv, 14,5 %-a hanglemez, 6,2 % folyóirat és 4,3 %-a 
diafilm, átlagosan 27 700 könyvtári egység. Rendszeres gyarapítási munkát azonban csak 
a könyveknél tapasztaltunk. 

A prézens állomány átlaga 1000 kötet. A technikai felszereltség az írógéptől és le
mezjátszóktól eltekintve igen alacsony. 

A könyvtárak 15 %-ának rendezetlen a katalógusa, a betű és szakrendi katalógusnál 
mélyebb, részletezőbb feltárás mindössze e könyvtárak 10 %-ában található. 

2. Szolgáltatási formák 

Az átlagos olvasólétszám 1320 fő, ezek több mint fele tanuló. 47 %-a általános is
kolás. Ezért igen sokrétű a gyermekolvasók kiszolgálása. A képzettebb olvasók rendkívül 
alacsony számával magyarázható, hogy szóbeli tájékoztatást meghaladó igénnyel alig ta
lálkoznak. 

Röplapbibliográfiát csak e könyvtárak egynegyede készít. A gyermekfoglalkozások 
és egyéb rendezvények száma meghaladja az évi 30—40-et. Nyilvántartások hiánya miatt 
nem deríthető ki az olvasótermet és a zenei szolgáltatásokat igénybevevők száma. 

A könyvtárközi kölcsönzés általános, de mennyiségileg nem jelentős szolgáltatási 
forma. A közvetített könyvek zöme a járási, illetve megyei könyvtáraktól érkezik. 

E könyvtárak kapcsolatrendszere elég szűk, elvétve terjed túl az iskolán, a művelő
dési házon. 

A szolgáltatások továbbfejlesztése tekintetében elképzeléseik megrekednek a hang
zó anyagok, illetve a propaganda eszközök bővítésénél. 
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dr. BALÁZS SANDORNÉ 
az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese 

NÉHÁNY GONDOLAT A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 
ALAKULÁSÁRÓL A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN 

Bár a társadalomtudományok körébe tartozó szakirodalmi szolgáltatások is sokat 
fejlődtek az elmúlt évtizedben, új szolgáltatások, sőt szolgáltatási formák jelentek meg, 
még nagyon messze vagyunk a I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak attól a 
megfogalmazásától, hogy „előbbre kell lépni a szakirodalmi ellátás országos rendszerének 
kiépítésében, mindenekelőtt a társadalomtudományok területén". 

Tíz év elteltével sajnos ki kell mondanunk — legalábbis ha őszinték akarunk lenni —, 
hogy a társadalomtudományok területén a szakirodalmi ellátás rendszerének kiépítésé
ben ma még az első lépésekről is alig beszélhetünk, nemhogy előrelépésről. Ne is beszél
jünk, mert máris túl sokat beszéltünk róla, különösen ahhoz képest, amilyen keveset csi
náltunk. Még mindig csak elméletben tettünk kísérletet a rendszer kialakítására, a köve
telményeit fogalmazgattuk meg. Noha épp ezekben az években nagyon sok felmérés, 
helyzetkép, tervezet készült, koncepció koncepciót, értekezlet értekezletet követett, s bár 
döntések, határozatok is születtek, végrehajtásuk azonban nem, vagy alig-alig valósult 
meg. A rendszer kiépítése helyett már az is nagy eredménynek számít, ha az érdekelt in
tézmények között bizonyos együttműködés létrejön. 

Szeretném mégegyszer hangsúlyozni, hogy természetesen a társadalomtudományok 
minden ágában működnek könyvtári szolgáltatások, van szakirodalmi tájékoztatás, de ezek 
ritkán vannak tekintettel egymásra, színvonaluk, megbízhatóságuk is nagyon különböző. 

Köztudott , hogy a társadalomtudományi tájékoztatásban a számítógépes technika 
lassan hódít tért. Még sokáig nagyon fontos szerepet töltenek be ezen a téren a leghagyo
mányosabb információs eszközök is, így pl. a könyvtári katalógusok, bibliográfiák. Az is 
köztudott , hogy a társadalomtudományi információban milyen nagy jelentősége van a 
retrospektív keresésnek. Ennek ellenére a valóban alapvető, szükséges segédeszközök so
ra hiányzik, vagy csak nagy késéssel jelenik meg. Elrettentő példaként csak annyit, hogy 
az egyik legszínvonalasabb „kurrens" nemzeti szakbibliográfiánk, az Állam- és jogtudo
mányi bibliográfia 1973-1976 (!) évi kötete 1980-ban látott napvilágot, vagy hogy leg-
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fontosabb történelmi szakbibliográfiánk milyen hézagos, utolsó kötete is tíz évvel ezelőtt 
jelent meg! 

Mindenki szívesen támaszkodnék a központi szolgáltatásokra, országos hatósugarú 
vállalkozásokra, de egyrészt ezek elhúzódása, fogyatékosságai, másrészt a sokszor érthető, 
de nem helyeselhető önellátásra való törekvés miatt sehol annyi, jelentős munkaerőt le
kötő, mégis szakszerűtlen, gyenge, kis és többnyire azonos dokumentumbázisra épülő el
aprózott „házi" katalógus, analitikus feltárás, bibliográfia nem születik, mint épp a társa
dalomtudományok területén. Nem a kézművesség a baj, de az igényesség, a szakértelem, 
a pontosság, a jó kézműves „technika" hiánya! 

Sokszor és joggal mondjuk, hogy a társadalomtudományi információ felhasználói
nak vagy potenciális felhasználóinak képzése visszaesett, a szakirodalomban való tájékozó
dás módját nem ismerik. De vajon mi, könyvtárosok, hogy állunk ezen a téren? A mi kép
zésünk, továbbképzésünk, önképzésünk mennyi kívánnivalót hagy maga után? Nagyon 
kevés a szakterületét, annak információs forrásait jól ismerő tájékoztató könyvtáros (hogy 
a szakreferensek hiányáról ne is szóljak) és még kevesebb, aki kellő szakmai és könyvtáro
si ismerettel képes a szakirodalmi szolgáltatások színvonalát biztosítani. 

Azzal is szoktunk érvelni, hogy ha jobban ismernénk egymás munkáját, kevesebb 
lenne a felesleges párhuzamosság. Ez igaz. De az is, hogy amíg kiépül a hazai társadalom
tudományi referral centre {forrástájékoztató központ), kis odafigyeléssel a jelenleginél is 
sokkal többet tudhatnánk egymásról, pontosabban szólva, alkalmazhatnánk ismereteinket 
a gyakorlatban. 

Megemlítem én is, épp mert a társadalomtudományokban különösen nagy jelentő
sége van a primer dokumentumoknak, hogy területünkön még súlyosabbak a reprográfiai 
és fordítási gondok, mint másutt. 

A társadalomtudományi szakirodalmi szolgáltatások nagyobb hatékonysága érdeké
ben több gondot kellene fordítani az országos feladatkörű társadalomtudományi szak
könyvtárak és a közművelődési könyvtárak folyamatos, kétoldalú kapcsolatára. A nagy 
közművelődési könyvtárak funkcióinak bővülése kapcsán az eddiginél fokozottabban kel
lene a szakkönyvtárak szolgáltatásaira támaszkodniuk. Ezeknek a szolgáltatásoknak vi
szont olyanoknak kellene lenniük, hogy ezekre biztonsággal lehessen építeni. 

Végezetül még annyit, hogy az eredmények mellett még sok, nagyrészt önerőből 
végrehajtható gyakorlati tennivaló van a társadalomtudományi könyvtári szolgáltatások 
fejlesztésében, összehangolásában. Ugyanakkor tovább már nem halogatható feladat hárul 
az irányításra is. Túl kell végre lépni a tervezgetés szakaszán, reális alapokon nyugvó hatá
rozatokat kell hozni és el kell érni, hogy ezeket végre is hajtsuk. Hatékony szervezés, el
lenőrzés, módszertani segítség nélkül a spontán kezdeményezések csak részeredmények 
maradnak és még sokáig várat magára az egymást kiegészítő, egymásra épülő, átgondolt 
szakirodalmi információs rendszer. 
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dr. KOVATS ZOLTÁN 
a Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára igazgatója 

NÉHÁNY KIEGÉSZÍTÉS A MŰSZAKI-TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSÉNEK ALAKULÁSÁHOZ 

Kiss Jenő kitűnően összefoglalta a tárgyra vonatkozó adatokat. Szurmay Ernő a 
közművelődés, illetve dr. Balázsné Veredy Katalin a társadalomtudományok szempontjá
ból egészítették ki az előadást, nekem a műszaki-természettudományos információellá
tásra vonatkozó kiegészítések feladata maradt. 

Kiss Jenő előadásában megragadott az a kijelentés, hogy a könyvtári szolgáltatáso
kon is észrevehető a népgazdaság extenzív fejlődésének befejeződése és az intenzív fej lő
dés szakaszának kezdete. Hogyan jelentkeztek az extenzív fejlődés jellegzetességei a 
könyvtárügy, az információ-szolgáltatások területén? Ugyanúgy mint a népgazdaság egyéb 
ágazataiban, ahol a választékot a hiánygazdaság feltételei alakították k i . 

A könyvtári szolgáltatásoknál is azt jelenti a hiánygazdálkodás, hogy a szolgáltatá
sok iránti igény jóval meghaladja a könyvtárak és információs intézmények lehetőségeit, s 
ezeket nem tudják differenciáltan kielégíteni. Csak olyan szolgáltatásokat fejlesztettek ki 
és üzemeltettek, amelyekre a centralizált tervek alapján kialakult költségvetési keretek le
hetőséget biztosítottak. így jöttek létre azok a bibliográfiák, tanulmányok és egyéb tájé
koztató kiadványok, amelyek nem a felhasználók igényeihez, hanem az igényesebb 
könyvtári feladatokra vágyó munkatársak, könyvtárosok érdeklődési köréhez igazodva ké
szültek el. A helyzetet a felhasználó szempontjából úgy lehetne jellemezni, hogy „ez van, 
ezt kell szeretni". 

A Gazdasági Bizottság 1966-os határozata alapján megindult a decentralizáció, a 
helyi igények fokozott figyelembevétele, a fejlődés extenzív szakaszának lezárása és az 
intenzifikálás kezdete. A gazdasági fejlődés intenzív jellege a könyvtári szolgáltatások te
rén — idővel — változást hozott : megindult az olvasói igényekhez való fokozott alkalmaz
kodás, ennek megfelelően a szolgáltatások fokozódó differenciálódása. 

Ha elővesszük a statisztikai tájékoztatók 70-es évek elejére vonatkozó füzeteit , 
azokban új szolgáltatások számadatai jelennek meg. A I I I . országos könyvtárügyi konfe
rencia óta eltelt évtizedben jöttek létre és terjedtek el — elsősorban a hazai műszaki-tudo-
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mányos szakkönyvtárakban - a másolatok használatát biztosító reprográfiai szolgálatok, 
a bibliográfiák nagyszámú, differenciált előállítását lehetővé tevő számítógépes módsze
rek, a fordító szolgálat és egyéb szolgáltatások. 

A létrejött új szolgáltatásokon belül további differenciálódás is bekövetkezett, pél
dául a felhasználók előképzettsége szerint. Élesen elhatárolódtak egymástól a diplomás 
szakemberek munkáját segítő, a kutatásfejlesztést szolgáló műszaki-tudományos informá
ciók és az alap- és középfokú képzettséggel rendelkező olvasók számára biztosított isme
retterjesztő szolgáltatások. Differenciálódásnak tekinthetjük a különböző szakkönyvtárak 
egész szolgáltatási rendszerének a különböző tudományok területére történt szakosodását 
is, aminek kezdetei mindenesetre jóval régebbre nyúlnak vissza. 

Összefoglalva az előbbieket elmondhatjuk, hogy a könyvtárügy és a könyvtári szol
gáltatások alkalmazkodtak a népgazdaság egészének intenzív fejlődéséből fakadó maga
sabb színvonalú felhasználói igényekhez. Ugyanakkor alapvető ellentmondásként merül 
fel az a tény, hogy az örvendetesen növekvő jogos igények kielégítésére szervezett diffe
renciált szolgáltatások létesítésére és fenntartására egyre kevesebb költségvetési keret jut. 
A fejlődés intenzív szakaszát viszont éppen az jeHemzi, hogy kevesebb pénzből is nagyobb 
eredményt kell elérni, vagyis a szolgáltatások gazdaságosságát, hatásfokát, termelékenysé
gét kell jelentősen javítani és növelni. 

A termelékenység növelésére csaknem mindegyik előbb említett új szolgáltatás ese
tében lehetőség van. A felhasználók és a könyvtárak számára egyaránt előnyös másolato
kat automata gépek készítik, amelyek az addig használt fotoeljárásoknál átlag tízszer 
gyorsabban működnek. A bibliográfiai szolgálat gépesítése is több nagyságrenddel növeli 
a teljesítőképességet, egy vagy két szakember gondozásában több száz felhasználó folya
matos tájékoztatására nyílik ma már lehetőség a számítógépes szakirodalomfigyelő szol
gálat keretei között. 

Kétségtelen, hogy a termelékeny, gazdaságos szolgáltatások egyik feltétele a megfe
lelő szintű gépesítés. Ez azonban jelentős beruházásokat igényel és fenntartásuk is költsé
ges. Éppen ezért csak ott van létjogosultságuk, ahol a felhasználói igények kellőképpen 
szervezett formában találkoznak a korszerű, gépesített könyvtári szolgáltatásokkal. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy ahol nem jutott kellő összeg a gépesített szolgáltatá
sok létrehozatalára, ott a hagyományos információnyújtást nem érdemes folytatni. A 
szolgáltatások hagyományos formáit és módszereit is lehet, sőt szükséges a korszerű szol
gáltatások kiegészítéseképpen fenntartani és működtetni mindaddig, amíg jobb nincs. A 
számítógépes szakirodalomfigyelő szolgáltatások mellett például jó ideig megmarad a je
lentősége a retrospektív bibliográfiák hagyományos módszerekkel való összeállításának 
éppúgy, mint az eredetiben történő könyvtárközi kölcsönzésnek, vagy akár a kultúrált 
helybenolvasásnak. 

Hozzászólásomat azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy a könyvtári szol
gáltatások az elmúlt évtizedben — a műszaki-természettudományos szakterületen — el
jutottak a fejlődésnek arra a szintjére, amelyről továbblépni csak a horizontális és vertiká
lis munkamegosztás gondosabb kimunkálása után lehetséges. A horizontális munkameg
osztáson a szakkönyvtárak tevékenységének tudományterületek szerinti körülhatárolását 
értem, a vertikális munkamegosztásion pedig a különböző fejlettségi szintű könyvtárak 
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feladatainak világos körvonalazását. Ismerje fel valamennyi könyvtár az önellátás, az 
autarkia megvalósításának teljesen utópisztikus voltát és támaszkodjék inkább más könyv
tárak megbízható szolgálatainak legnagyobb mértékű igénybevételére. 

Ehhez olyan fej lett könyvtárakra van szükség, amelyek sikerrel vállalkoznak a ha
sonló felhasználói igényeket közvetítő specializáltabb szakkönyvtárak igényeinek na
gyobb valószínűséggel történő kielégítésére. Az egyes szakterületek információellátásának 
zömét vállaló 1<ulcs-könyvtárak szolgáltatásainak műszaki feltételeit természetesen bizto
sítani kell, feltevésem szerint legcélszerűbben valamilyen központi alapból, mert a korsze
rű szolgáltatások gépesítéséhez szükséges beruházási összegekkel a kulcs-könyvtárakat 
fenntartó szerv csak a legritkább esetben rendelkezik. Mem várható el a fenntartó szer
vektől az sem, hogy szakkönyvtáruk kifelé irányuló szolgáltatásai számára biztosítsák a 
költségfedezetet. 

Magától érthető és az intenzív gazdasági fejlődés belső törvényszerűségeiből egyér
telműen következik, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a költségeit a felhasználóra kell há
rítani. A szakkönyvtári szolgáltatások közül jóformán csak a helybenolvasás és a kölcsön
zés maradhat díjtalan. A többi eszköz- és munkaigényes szolgáltatás természetesen térítés
köteles, amelyeket úgy kell megállapítani, hogy az a ráfordítás valamennyi költségténye
zőjét tartalmazza, ezenkívül biztosítson ösztönzést — fejlesztési alapok képzésével — a 
szolgáltatás fenntartására mind a könyvtárnak, mind pedig a könyvtárosoknak. 

Az ilyen egységes elvek alapján szervezett országos szakirodalmi információs rend
szer kialakítására kevés egy szakminisztérium hatásköre. Kormányszintű koordinációs 
szervre és központi pénzügyi alapra lenne szükség, mert a koordinálás leghatásosabb mód
ja a jól irányított érdekeltség és a megfelelő céltámogatás. Meggyőződésem, hogy az 
anyagi feltételek biztosítása esetén a rendszer megvalósítása, a szolgáltatások megbízható 
üzemeltetése a könyvtárosok szakképzettségén, helytállásán nem fog múlni . 
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I I . SZEKCIÓ 

A könyvtárak személyi ellátottsága az 1970-es években 
és összefüggése a képzéssel és a továbbképzéssel 

A szekció elnöke: 
Biliédi Ferencnédr. 

az AGROINFORM osztályvezetőhelyettese, 
az MKE titkára 





ÖSSZEFOGLALÓ 
A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL 

A szekcióülés témájához a felkért korreferensek mellett a résztvevők közül többen 
szóltak hozzá. A korreferátumok szövegét teljes egészében közöljük. 

A hozzászólások a témakör szinte minden fontosabb részét érintették; a pályavá
lasztás buktatóitól kezdve az oktatás gondjain keresztül a könyvtárosok erkölcsi és anyagi 
elismeréséig. 

A vitában résztvevők elsősorban a képzés, továbbképzés gondjait tárták fel és kevés
bé foglalkoztak az elmúlt időszak esetleges hiányosságainak ecsetelésével. A jelen helyzet 
ismerete alapján számos megoldást elősegítő javaslatot tettek: 

a) Az ülés résztvevői javasolják a képzési (felső és középfokú) program összeállítá
sát, a tematika kialakítását ne a pillanatnyi szükséglet határozza meg, hanem az illetéke
sek hosszabb távra és előrelátóbban állítsák össze a tantervet. Mivel a szakma igen össze
tett és bonyolult, állandó fejlődésben van, a képzésnek követnie kell a változásokat, első
sorban a tartalmi kérdésekben. 

b) Az eddig középfokúnak (helytelenül és nem célszerűen) nevezett képzés folyta
tásával megfelelő szinten és szervezetben kell gondoskodni. 

c) Nagy gondot okoz az egyszemélyes könyvtárak káderellátása. Nincsenek megha
tározva a képzettségi, felkészültségi követelmények. A könyvtári és tájékoztatási munka 
színvonalának növeléséhez elengedhetetlen feltétel a szakemberek megfelelő szakmai tu
dása, felkészültsége és pályaszeretete. A pálya vonzóvá tételével lehet elérni, hogy alkal
mas jelöltek nagyobb számban jelentkezzenek könyvtárosnak. A szakma társadalmi érté
keléséhez — több minden más mellett — a pályán tevékenykedők szakmai és emberi tu
lajdonsága; is hozzájárulnak. Jellemző példaként hangzott el, hogy az iskolai könyvtárak 
vezetésével nagyon sok esetben „leértékelt" tanárokat bíznak meg. 

d) A könyvtárosok továbbképzését érintve a hozzászólók rámutattak az esetleges
ségre; nagyobb szervezettséget és rendszerességet javasolnak. Felmerült a könyvtáros nyá
ri egyetem létesítésének a gondolata is. 

e) A képzéssel kapcsolatos gondok között említették a hozzászólók a tankönyvek, 
jegyzetek hiányát, a felvételi rendszer jelenlegi hiányosságait és sürgették az elhelyezkedé
si pályázatok kiírási módszerének javítását, a besorolási ellentmondások megszüntetését. 
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dr. TÓTH GYULA 
főiskolai docens 
Tanárképző Főiskola, Szombathely 

A FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZÉS ALAKULÁSA 
AZ 1970-ES ÉVEKBEN 

Az 1970-es éveket — persze az 1950-es és 60-asokat is! - nyugodtan nevezhetjük a 
könyvtárosképzés forrongása időszakának. Pozitív és negatív hatást egyaránt kiváltó szen
vedélyes viták zajlottak, számos előterjesztés és koncepció fogalmazódott meg, közülük 
több megvalósult, még több nem. Ha úgy tetszik: a témának tisztes publikált és nem pub
likált, széles körben olvasható, illetve csak kevesek által elérhető irodalma van. Ilyen kö
rülmények között nehéz a címben jelzett témáról egy rövid hozzászólásban az ismétlése
ket elkerülni és újabb szempontokra és összefüggésekre a figyelmet felhívni. így csak arra 
vállalkozhattam, hogy néhány — általam pillanatnyilag fontosnak tartott — vonást, tapasz
talatot kiemeljek, ú j , vagy pontosabban másfajta összefüggésben a teljesség igénye nélkül 
bemutassak. 

1. Talán nem árt azzal a kissé távoli kérdéskörrel kezdeni, hogy amíg az emberiség tör
ténetében az egyetemi oktatás az alsóbbfokú iskolatípusokból fej lődött k i , lépett 
előre, addig az iskolarendszer keretében létrejött könyvtárosképzés előbb egyetemi, 
felsőfokú szinten alakult k i . Az alsóbbfokú képzés a nagy könyvtárak létrejöttével, 
a könyvtárosi munka differenciálódásával, a technikai és rutinjellegű, valamint az ér
demi munka elválasztásával vált szükségessé és lehetségessé. Valószínűleg ennek kö
szönhetően szakmánkban és Magyarországon is a képzés meghatározója az egyetemi 
képzés, s az igen sokrétű, sokszínű alsóbbfokú, különböző formájú, tartamú és 
módszerű képzési lehetőségek deduktive kialakított tantervvel működtek és működ
nek. Holott, ha az előbbieket logikusan gondoljuk tovább, akkor az egyetemi, egyál
talán a felsőfokú képzési formáknál alacsonyabb szintű kurzusoknak a közös szak
mai ismeretmagon túl nem kevesebbet (szinte mindenből egy kicsit!), hanem mást 
kellene oktatni . Ez tovább bontható esetleg a jelentősebb könyvtártípusok szerint, s 
ezen az úton továbbhaladva juthatunk el az ún. Y modellhez vagy elvhez. Ezt azon
ban csak az utóbbi években, a viták eredményeként ismertük fel, s rögtön tegyük 
hozzá, hogy ezt könnyebb kimondani, mint majd megvalósítani. 
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2. Az előbbiekkel függ össze, hogy ugyancsak az 1970-es években hódított teret, te
remtődtek meg elvileg a feltételei annak az alapelvnek, hogy a könyvtárosság felső
fokú oklevélhez kötött (köthető, kötendő?) szakma, hivatás. Tehát az egy-két sze
mélyes — amiből legtöbb van nálunk —, az alig differenciált munkaszervezetei 
könyvtárakban is felsőfokon képzett szakemberek szükségesek. Az 1950-es, 1960-as 
években az oktatási rendszerben, de tanfolyami keretekben is a középfokú képzést 
tartottuk fontosnak, legalábbis mennyiségileg. Érdemes végiggondolni, hogy ez, il
letve szakmánk presztízse, helye az értelmiségi szakmák rangsorában miként függ 
össze, természetesen számos egyéb tényezővel együtt. Többek között ezért is jó len
ne mielőbb elfeledni az alap- közép- és felsőfokú megnevezést és meghonosítani az 
okleveles (diplomás!) könyvtáros, valamint a könyvtári szakmunkás (technikus, 
könyvtárkezelő) elnevezést. 

3. Egy évtizede mondogatjuk, gyakran hisszük is, hogy szakmánkban is befejeződött 
az extenzív szakasz, s beléptünk az intenzív szakaszba. Ez sajnos általánosságban sem 
egyértelműen igaz, még kevésbé a szakemberellátottságot illetően. Bármennyire fur
csa és nehezen hihető: nincsenek pontos adataink arról, hogy hányan dolgoznak 
szakterületükön és milyen az itt dolgozók munkaköri és képzettségi megoszlása. 
Különböző részadatokból azonban következtethetünk. A Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ 1966-os, szinte teljeskörű felmérésének talán a legszembetű
nőbb tanulsága az, hogy a felső és középfokú munkakörök száma és a könyvtárosok 
végzettsége országos szinten összhangban volt. Az 1970-es évek végére, valamivel 
több, mint 10 év alatt majdnem megháromszorozódott a könyvtárakban dolgozók 
száma. Ugyanakkor az iskolarendszeren belüli (tehát egyetemi, tanítóképző intézeti, 
illetve nyomában a főiskolai), nappali és levelezőképzés jobb esetben azonos meny-
nyiségű maradt, mint az 1960-as években. Ennek következtében az olló szétnyílt, a 
szakemberhiány szembetűnővé vált. A szakkönyvtárakban mintegy 40, a közműve
lődési könyvtárakban közel 50 %-ot mutatnak a statisztikák a szakképzettség nélkü
liekről! Talán az sem túlzó megállapítás, hogy ez a szakemberhiány is befolyásolta a 
képzés minőségének a megítélését, s eredményezte azt az alapjaiban elfogadható, de 
sokszor túlhajtott vitahangulatot is, mely néha inkább ártott, mint használt, hogy 
csak az egyetemi képzés megszüntetésének veszélyéről szóló írásokat, vagy a Könyv
táros fruska-vitáját említsem. Jól tudom, hogy önmagában nem kizárólagos mutató, 
mégis tanulságos volt megszámolni a Művelődésügyi Közlönyben 1970 és 1979 kö
zött megjelent álláshirdetéseket. Az adatok szerint 796 esetben hirdettek állást a 
munkaadók (néha többször is). 70,2 %-át a tanácsi közművelődési, 11,7 %-át felső
oktatási, 9,1 %-át a nemzeti, a szak és az iskolai könyvtárak együttesen, s végül 9 %-
át a szakszervezeti könyvtárak tették közzé. Vagyis: minden bizonnyal az állások
nak csak kis részét töltik be hirdetés útján. 1977-ben (az irányított elhelyezkedés 
bevezetésének évében) 30 végzős egyetemistának 30, 1978-ban 22 végzősnek 20, 
1979-ben 19 végzősnek ugyanannyi álláshelyet hirdettek meg, ezek közül 1977-ben 
egyhatod, 1978-ban felénél több, 1979-ben több mint kétharmad iskolai álláshely 
volt. Miért érdekesek ezek a számok? Azért, mert ezek ismeretében látszólag okkal 
állapíthatta meg nemrégiben az Országos Közművelődési Tanács elnöksége az okta
tási és kulturális tárca előterjesztése alapján, hogy a képzést mennyiségileg nem in
dokolt növelni. 
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Kiegészítésül: nagyjából hasonló a főiskolán végzettek helyzete is, továbbá, hogy a 
hallgatók közül miért nem kerülhetett több könyvtári munkakörbe. 
Talán nem szükséges amellett érvelni, hogy a történelemben sehol és semmikor nem 
különbözhetett tartósan a szakmai gyakorlat és az elméleti képzés. Bár nem egyér
telműen, de elsősorban a humán beállítódású, a szakmai technológiát (könyvtár
tant), aztán a bibliográfiát tudó és a dokumentum (de csak, vagy döntően a könyvet 
értve ezen!) ismerettel rendelkező könyvtárost igényelt a szakma. Ezt tükrözte a 
képzés tartalma is. A szakirodalmi tájékozódás és tájékoztatás, de a közművelődési 
könyvtárak tájékoztató funkciója is az 1960-as évek végére vált jelentős tényezővé. 
Az intenzív gazdasági és társadalmi fejlődés, a tudományos-technikai forradalom, az 
információrobbanás és -szükséglet csak az 1970-es évek elejére került az érdeklődés 
előterébe. Erről viszont eleinte inkább csak beszéltek az előbbrelátók, a fejlettebb 
országok gyakorlatát figyelemmel kísérők, a társadalom és a szakmai társadalom 
csak késve, nem ritkán vonakodva fogadta el. Nyilván bonyolultabbak (pontosab
ban: néha egészen primitíven egyszerűbbek!) az okok, de bizonyára ez Is közreját
szott abban, hogy az 1972-es minisztériumi bizottság javaslataiból alig valami kevés 
valósult meg (szervezetileg; de főleg tartalmilag), pedig újraolvasva ma is korszerű
nek nevezhető. Az 1970-es évek egyik legfontosabb képzési eredménye az igények
től mennyiségileg elmaradó, s bizonnyal tartalmilag is javítható, korszerűsíthető fő
iskolai, könyvtár-tanár szakos képzés sem az előbbi bizottság vagy a szakmai irányí
tás törekvéseinek eredményeként valósult meg, hanem inkább annak a „házasság
nak" a következtében jöhetett létre, mely 1962-ben a népművelő-könyvtár szakos 
tanítóképző intézeti képzés formájában öltött testet. Pontosabban: az egyre nyil
vánvalóbban szükséges „válás" eredményeként. Az 1970-es években a képzés tartal
mának megújítása, korszerűsítése immár végérvényesen kikerülhetetlenné vált; ez a 
fejlődés természetes velejárója, s az 1980-as évek feladata lesz, amely a szakma ösz-
szefogásával és megfontolt munkával megoldható. 
Az 1970-es évek a könyvtárosképzés — a felsőfokú könyvtárosképzést is beleértve — 
ellentmondásos korszaka volt. Több évi harc után, talán a I I I . országos könyvtár
ügyi konferenciának köszönhetően is, az 1971/72. tanévben ismét „A" szakossá vált 
az egyetemi képzés, majd az évtized végére megint felmerült a „B" vagy „C" szakká 
nyilvánítás veszélye. Talán nem szükséges részletesen indokolni, hogy ennek milyen 
hátrányai vannak. Például: még inkább tervezhetetlenné válik a létszám, még kevés
bé lehet számítani a hivatástudatra, s még hozzátehetem, hogy súlyos tévedés azt 
hinni, hogy az elhagyott szak (nehéznek minősült szak?!) sokat jelent a könyvtáros
ság szempontjából, s végül a 70-es évek végén3 éves képzést bevezetni enyhén szól
va furcsa a 4 éves főiskolai képzést figyelembevéve. 

Az egyetemi képzés tartalmilag is megújult, a kommunikációs és szociológiai ala
pozás hangsúlyt kapott, lehetővé vált a szakosodás némi előkészítése is. Hogy ez ma 
már javításra szorul, sőt alapos változtatásra, az nem kétséges. 

Az 1975/76-os tanévben — igaz csak levelező tagozaton — megindult a kétéves in
formációs képzés. Sajnos máris szünetel. Minden bizonnyal nem azért, mert rossz volt, 
bár az is természetes, hogy a kezdeti nehézségekkel meg kellett birkóznia. Ennek 



ellenére állíthatjuk, hogy ez a képzési forma egy fontos folyamatot indított meg: a 
képzés informatikai alapozásának, sőt hangsúlyossá válásának az 1980-as években 
esedékes megvalósítását, 
A tanárképző főiskolai képzés megteremtése — azon túl, hogy rangemelést jelentett 
a korábbi tanítóképzős népművelő-könyvtár szakhoz képest — jelentős azért is, 
mert tartalmilag előbbreiépett a pedagógiai-pszichológiai-szociológiai megalapozás 
irányába; az állományfeltárási ismeretek kibővítése, a gépesítési alapismeretek beve
zetése a ma is ható folyamatokkal van összhangban. Fontos az is, hogy a tanárszak 
révén egy másik tudományterületbe kapnak bevezetést a hallgatók, ez a tanárszak 
elvileg lehet — az egyeteminél jóval könnyebben! — valamely világnyelv, természet
tudomány és matematika is (mint például a matematika Szombathelyen, vagy bioló
gia és ének-zene volt! — Nyíregyházán). A főiskolai képzés megszüntette a korábbi, 
csak közművelődési könyvtári irányultságot, a végzett hallgatók evileg valamennyi 
könyvtártípusban helytállhatnak. Hogy sokan még most is közművelődési irányult
ságúnak vélik? Ebben annyi az igazság, hogy valóban nehéz leküzdeni a régi ref
lexeket, hiszen mégiscsak a népművelő-könyvtár szakból fejlődött ki. Bizonyítja 
ezt, hogy tudatosan törekszünk arra, hogy ne munkakörre, könyvtártípusra, hanem 
könyvtáros szakmára — s amennyire lehet —, hivatásra készítsük fel a jövendő szak
embereket. 
Fontosnak tartom, hogy 1975-ben, a tanítóképzés tantervének korszerűsítésével 
hozzávetőleg minden harmadik tanítójelölt mintegy 420 órás könyvtáros szakkollé
giumi képzésben részesült, amit nevezhetünk a régi népművelő-könyvtár szakos kép
zés szűkített változatának. A cél nem főfoglalkozású könyvtárosok képzése volt, 
erre az időtartam és a tartalom is utal. Éppen ezért zavaró, hogy az új képesítési 
rendelet után többen egyenrangúnak vélik a főiskolai könyvtár-szakos képzéssel. 
Az 1980/81-es tanévtől azonban már csak mintegy minden hetedik tanítójelölt vá
lasztja, s bizonyára sokat segíthet a nem függetlenített iskolai könyvtárosok képzé
sében — ha az iskolák ezt észreveszik! 
Nem képzési forma, hanem — ha úgy tetszik —jóvátétel azok számára, akik nem is
kolarendszerű szaktanfolyamokon végeztek, vagy vízválasztó az új kategorizáláshoz 
(okleveles könyvtáros, illetve könyvtárkezelő) a 2/1976. sz. OM rendelettel beveze
tett kiegészítő államvizsga. Ezért ezt a témát csak érintem. Jelentőségét nem kiseb
bítve, elfogadva, hogy így számosan jutottak főiskolai oklevélhez azok közül, akik 
tehetségük és felkészültségük révén rászolgáltak, továbbá elismerve az egész folya
mat hasznát a továbbképzésben is, rá kell mutatni arra, hogy ez a megoldás elég ha
mar kifáradt, nem ritkán presztízsveszteséget okozva a szakmának a vizsgáztató főis
kolákon belül. A felsőfokú szakemberképzésben feltétlenül egyszeri, átmeneti meg
oldásnak kell tartanunk! 
Befejezésül és talán mintegy összefoglalóul: úgy tűnik, hogy lassan megérnek a felté
telei és kialakulnak a körvonalai a felsőfokú könyvtárosképzés tartalmi és szervezeti 
továbbfejlesztésének, talán érezzük a továbbképzés irányát. A sok vita eredménye
ként megjelent a Könyvtári Figyelő képzési különszáma, az Országos Könyvtárügyi 
Tanács napirendre tűzte és kialakított egy elfogadhatónak és megvalósíthatónak lát-
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szó koncepciót. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a változás nem máról-holnapra 
történik, még kevésbé fog gyorsan hatni a gyakorlatban: ne feledjük, hogy az egye
temen 5 év, a főiskolán 4 év a változtatás kifutásának időszükséglete. Rá kell arra 
is mutatni, hogy ma még a jelzett változások sem biztosak. Az bizonyos, hogy a 
szakma helyett a munkát senki nem végzi el, de ugyanígy bizonyos, hogy a széles 
körű segítség nélkül a néhány főhivatású oktató könyvtáros is kevésnek bizonyul. 
Óvni szeretnék azonban minden maximaiizmustól, hiszen a közoktatás, benne a kö
zépiskolai oktatás gondjai a felsőfokú könyvtárosképzésben is érződnek, hiszen 
szakmánk becsülete valóságos jelentőségének nem ismeréséből következően — tisz
telet a kivételnek — nem a gimnáziumok és szakközépiskolák legjobbjai jelentkez
nek nálunk. 
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dr. KATSÁNYI SÁNDOR 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályvezetője 

A KÖNYVTÁRI KÖZÉPKÁDERKÉPZÉS 

KIKRŐL ÉS MIKRŐL LESZ SZÓ? 

Középkáderen ebben az összefüggésben a felsőoktatási képzésben nem részesült 
főfoglalkozású könyvtári dolgozókat értjük; középkáder a könyvtárban az a dolgozó, aki 
alatt a munkahierarchiában már nem áll más. 

E réteg képzéséről szólva célszerűnek látszik onnan kiindulni, hogy volt egy megfe
lelőnek látszó és a szakmai körökben általánosan elismert, becsült képzési forma: a közép
fokú könyvtárosképző szaktanfolyam. A továbbiakban voltaképpen két kérdésre szeret
nék koncentrálni: 

— Miért szűnt meg a szaktanfolyam? 
— Hogyan születhet újjá a szaktanfolyam? 
A két kérdést együtt is feltehetjük: „Hogyan lehet a szaktanfolyam értékeit meg

szüntetve megtartani?" 
A választ keresve némi történeti kitérőt kell tennünk. 

A 60-AS ÉVEK AVAGY PEDAGÓGIAI HŐSKÖLTEMÉNY 

A szaktanfolyam fénykorából itt csak három mozzanatot ragadok ki (a leegyszerű
sítő tárgyalást azért is vállalhatom, mert Vadász Ferencné 1980-ban megjelent A közép
fokú könyvtárosképzés története és dokumentumai c. kitűnő könyve felment a teljesség 
kötelezettsége alól). 

— Törekvéseiben a szaktanfolyam volt mindmáig a legátfogóbb képzési forma. Az 
egyetemet vagy korábban főiskolát végzettek igen szűk rétegén kívül minden könyvtáros
ra kiterjedt, vagy ki kívánt terjedni, „ezrek iskolája" volt, a könyvtári munka-hierarchia 
bármely pontján állók egyetemes kiképzését tűzte ki céljául. Legnagyobb erénye volt ez 
— és később ez vált a legproblematikusabb oldalává is. 

— Tananyagát tekintve lemondani kényszerült ugyan a könyvtári ismereteken túli 
szakismeret átadásáról, de maximálisan igényes volt a gyakorlati könyvtári ismeretek te-
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rén. „Nem szabad a képzésben a könyvtárak mai gyakorlatát eszménynek tek intenünk. . . " 
— deklarálták 1960-ban, és a középfokú képzés a 60-as években valóban nemcsak kielégí
tette a könyvtári gyakorlat igényeit, hanem új , igényesebb gyakorlatot is teremtett, ma
gas mércét állítva ezzel minden utódnak. 

— Az iskolarendszerű képzéshez való viszonyát jól jelzi egy 1960-ból származó nyi
latkozat: „A középfokú könyvtárosképzés eszményi szervezeti megoldása az iskolai keret. 
A könyvtáros szakiskola megvalósítása egyelőre csak cél lehet előttünk. Mégis arra kell tö
rekednünk, hogy minél előbb hasonlítson a könyvtárosképzés az intézményes oktatás
hoz." 

Nos, hasonlítani hasonlított, sőt „kvázi iskolává" lett: hallgatóitól iskolai szintű 
rendszerességet, fegyelmet, tudást követelt, ám nem tudot t iskolai kedvezményeket, mű
ködési feltételeket és legfőképp iskolai érvényű végbizonyítványt adni. Mindez egyre in
kább belső feszültségek forrása lett. A 70-es évek elejére nyilvánvalóvá vált: a „pedagógiai 
hősköltemény" nem folytatható időtlenségig: racionálisabb megoldást kell keresni. 

ÉVTIZEDFORDULÓ: ÚJ IRÁNYJELZŐK 

Ha a 60-as éveket a most vizsgált területen a hősies vállalkozások évtizedének mond
hatjuk, a 70-es évek elejét mint az önvizsgálat korát jellemezhetjük, mint a realizmus, a 
racionális formák keresésének szakaszát: 

„A személyzetpolitikában és a képzésben az érdemi gazdaságosság követelményeit 
kell érvényesíteni: a képzettség és a végzett munka tartalma és színvonala között a lehető 
legteljesebb összhangot kell teremteni" — mondja egy korabeli dokumentum. 

A 70-es években három fő feladat várt megvalósításra: 
1. A középfokú szaktanfolyam funkcióját át kellett adni a főiskoláknak, méghozzá 

úgy, hogy megmaradjon a tanfolyam két fő erénye: meg tudjon felelni a szakma mennyi
ségi szükségleteinek és színvonalában képes legyen a hazai gyakorlat előtt járni : ugyanak
kor a könyvtárosi ismereteket egy-egy más tudományág elsajátításával egészítse k i . 

2. Meg kellett teremteni a formális könyvtári ismeretek — a könyvtári technológia, 
a könyvtárkezelés ismereteinek — képzési rendszerét, méghozzá mind nappali, mind utó
lagos, munka melletti formában. 

3. Megnyugtatóan le kellett zárni a középfokú tanfolyamot és rendezni az ot t vég
zett 3100 könyvtáros, valamint a tanítóképző intézetben végzett mintegy 1000 könyvtári 
dolgozó helyzetét. 

Ha a 70-es éveket az ún. középkáderképzés szempontjából jellemezni akarjuk, e há
rom területen elért előrehaladásukat kell mérlegre tennünk. 

Nos, a 60-as évekhez képest mindhárom területen előbbre léptünk. 
— Az ország két tanárképző főiskoláján könyvtárosi tanszék működik, Budapesten 

a SZOT iskolában fo ly ik főiskolai szintű könyvtárosképzés; 
— A gimnáziumokban fakultatív tantárgyként bevezették előbb a közgyűjtemény

kezelői, majd a könyvtárkezelői ismeretek oktatását és a 103/1980. KM sz. rendelettel 
megnyílt a könyvtárkezelői tanfolyamok szervezésének útja is; 

— 1977 óta rendszeresen fo ly ik a középfokú könyvtárosi képesítést nyertek utóla
gos államvizsgája. 
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Mégsem hallgathatjuk el, hogy az 1972-ben elfogadott szakmai koncepcióhoz ké
pest több területen az irányelvek lényegét illető kompromisszumra kényszerültünk, más
hol pedig a tervek megvalósulásának lassúsága okozott súlyos károkat. 

— Létrejött ugyan két főiskolai tanszék az ország nyugati és keleti szélén, de Buda
pest szakkönyvtárosainak főiskolai szintű képzése máig megoldatlan, sőt a megoldásra 
még konkrét tervek sincsenek. Ez a hiány előbb-utóbb könyvtárpolitikánk országos fel
adatainak megoldását is észrevehetően fékezni fogja; 

— A gimnáziumi könyvtárkezelő képzés — hosszas vargabetűk után — még csak kí
sérleti szakaszban van. A könyvtárkezelői tanfolyamokat engedélyező rendeleten szinte 
meg sem száradt még a nyomdafesték; 

— A középfokot végzettek problémájának rendezésére szakmánk a második szakon 
való továbbtanulás lehetőségének megadását javasolta. Az Oktatási Minisztérium által en
gedélyezett megoldás — a kiegészítő könyvtárosi államvizsga — a könyvtáron kívül semmi
lyen más képzettséggel nem rendelkezők számát növeli szakmai elveink ellenére. 

KÉPZÉSI RENDSZERÜNK HÁROMSZINTES TAGOLTSÁGA 

Mint könyvtárügyünk olyan sok más területén, a képzési koncepció kialakításában 
is máig ható érvénnyel jelölte ki a teendőket a I I I . országos könyvtárügyi konferencia. Ko
vács Máté professzor referátuma — ma is figyelemre méltó olvasmány! — két létfontosságú 
kérdést hangsúlyozott ki, az egyetemi képzés „A" szakról „C" szakká degradálását és a kö
zépfokú képzés ügyének megoldatlanságát. 

A konferencia a problémákat fogalmazta meg, az 1972/73-ban működő „Könyvtá
rosképzésünk felülvizsgálására felkért bizottság" már részletesen kidolgozott cselekvési
fejlesztési programot is adott. Javaslata a középfokú képzés összegubancolódott gordiuszi 
csomóját kettévágta: egyik felét felsőbb (főiskolai) szintre emelte, megvalósítva ezzel a má
sodik szak és a főiskolai végzettség követelményét, másik felét viszont szerényebb, de so
kak számára reálisan elérhető (tanfolyami-könyvtárkezelői) szintre csökkentette. 

Az új tagozódás a könyvtári dolgozók közül elkülönítette azokat, akik az informá
cióval foglalkoznak (a dokumentumok tartalmával), ennek a használóhoz való eljuttatását 
szervezik-végzik, s ezért munkájukhoz egyrészt könyvtári ismeretek szükségesek, másrészt 
a közvetített szakterület ismerete — mindkettő főiskolai vagy egyetemi szinten, és elkülö
nítette azokat, akik a dokumentummal foglalkoznak (a dokumentumok testével), vagyis a 
dokumentumok kezelését végzik az erre vonatkozó technológia ismeretében. Munkájuk
hoz könyvtártechnikai ismeretek szükségesek, melyek tanfolyami és gimnáziumi úton sze
rezhetők meg. 

Itt az ideje, hogy rendet tegyünk képzési terminológiánkban is. A „középfokú" jel
ző mai használata zavart okoz, ezért a jelenlegi képzési kategóriáknál már ne is használ
juk. A jövőben a könyvtári dolgozókat képesítésük alapján a következő négy csoportba 
oszthatjuk: 

— egyetemi végzettségű könyvtárosok 
— főiskolai végzettségű könyvtárosok 
— könyvtárkezelők 
-- szakképesítés nélküli könyvtári dqlgozók. 

69 



A 103/1980. sz. KM UTASÍTÁSSAL ENGEDÉLYEZETT KÖNYVTÁRKEZELŐI 
TANFOLYAM NÉHÁNY KÉRDÉSE 

Az új rendelet megteremtette a kereteket, ám de tőlünk, a könyvtárosoktól függ, 
hogy milyen tartalommal fogjuk megtölteni. A közös szakmai állásfoglalás kialakítása ér
dekében szeretném felhívni a figyelmet a színvonal, az ismeretanyag összetétele, az érde
kek, az elmélet és a gyakorlat egységének kérdéseire. 

A demokratizmus elemi követelménye, hogy legyen olyan szakmai előmenetelt je
lentő képzési forma, ahonnan senki sincs kizárva. Lehetőséget nyújtani mindenkinek — er
kölcsi kötelesség: de végbizonyítványt nyújtani — nem az. A könyvtárkezelői szakvizsga 
nem lehet hűségpénz, mely 5—10 év után minden könyvtári alkalmazottnak kijár. 

A felsőoktatási képesítéssel nem rendelkező könyvtári alkalmazottaknak a jövőben 
két nagy kategóriája lesz: a képesítés nélküliek és a könyvtárkezelő szakvizsgát tettek. 

Könyvtárkezelőnek lenni — jelentsen rangot. A követelmény a könyvtártechnikai 
tárgyakból nem lehet alacsonyabb, mint a középfokú tanfolyamokon volt. 

AZ ISMERETANYAG ÖSSZETÉTELÉRŐL 

A rendelkezésünkre álló tanfolyami időkeretben két lehetőség közül lehet választa
nunk: minimalizált „kis" könyvtárosképzés vagy teljes értékű könyvtártechnikus képzés, 
szakirodalmi ismeretek nélkül. A rendelet kiegészítéseként készülő tantervi javaslat az 
utóbbit választotta. 

Azok számára, akiknek munkaköre könyvtárosi ismereteket is követel, de a főisko
lai végzettség megszerzésére pillanatnyi lehetőségük nincs, a tanfolyamot szervező könyv
tár a könyvtártechnikai jellegű törzsanyag kiegészítéseként más ismeret elsajátítását is le
hetővé teheti és előírhatja. 

A helyi érdek és az egyetemesebb érdek ütközéséről is szólnunk kell. A helyi könyv
tár közvetlen érdeke elsősorban a helyi gyakorlat ismeretét követeli meg. Mégis azt tartjuk 
helyesnek, ha ezen túlmenő, a magyar könyvtárügy egészét szem előtt tartó általánosabb 
ismeretekből indulunk ki, hogy a végzettek tudása bármely magyar könyvtárban gyümöl
csöztethető, hasznosítható legyen. 

A központi érdek és a helyi érdek egységének didaktikáját a központilag előírt 
törzsanyag, az egységes tankönyv és a központilag irányított-szervezett vizsga, illetve az 
ezeket szabadon kiegészítő helyi tanfolyam-szervezés kettősségével kívánjuk biztosítani. 

A könyvtárkezelői tanfolyam célja és jellege egyértelműen gyakorlati. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy szabályok mechanikus ismeretét és gépies alkalmazását akarjuk csak 
átadni-megkövetelni. A vérbeli jó szakmunkásokhoz hasonlóan jó „anyagismerettel" ren
delkező, a technológiát pedig önállóan és alkotóan alkalmazni tudó szakemberekre van 
szükség. A gyakorlati anyaghoz hozzátoldott történeti-elméleti függelék helyett magából 
a gyakorlati anyagból kell a képzés során kibontani a szelektáló, problémalátó és problé
mamegoldó képességet, vagyis azt, amire egy alkotó könyvtári dolgozónak szüksége van. 
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A TANFOLYAMOK ÉS A GIMNÁZIUMI KÖNYVTÁRKEZELŐKÉPZÉS VISZONYA 

1981 őszétől a gimnáziumokban is megindul a fakultatív könyvtárkezelő képzés, 
mely a tanfolyami képzésnél magasabb óraszámban, azonos tananyaggal és követelmény
rendszerrel képezi a fiatalokat. A korábbi közgyűjteménykezelői tantárgy néhány nega
tívuma miatt a könyvtáros közvélemény és a gimnáziumi kezelőképzés kapcsolata távol
ról sem eszményi. Ám szűk látókörre vallana és önnön érdekünk ellen való lenne, ha a 
most induló gimnáziumi képzésben rejlő lehetőségeket nem használnánk ki. Ha a gimná
ziumok lehetőséget fognak adni a könyvtáraknak, hogy a könyvtárkezelői szakmát vá
lasztó fiatalokat két év gyakorlatán keresztül megismerjék s közülük válogassanak, a „frus
ka problémáért" ezek a könyvtárak lesznek felelősek. 

* 

A magyar könyvtárosképzés háromszintes épületének a váza tehát felépült. Külö
nös sajátosságunk, hogy éppen az alapszint váratott ilyen sokáig magára, hogy ezt a szin
tet nem Jaktuk be". De a falak már állnak, a berendezkedés nagyrészt rajtunk múlik. 
Könyvtárosképzésünk helyzetének jellemzéséül: a vándorgyűlést rendező Szombathelyre 
való tekintettel - befejezésül — egy egykori szombathelyi költő, Weöres Sándor sorait 
idézem: 

' Apukám házat épít. 
Először a kéményt, borzasztó nagy füsttel. 
Aztán a ház tetejét, 
azután aztán az ablakokat, 
nem látunk át rajta, olyan feketék, 
csak a falakon látok keresztül, 
mivel még nincsenek. 
De meg kell építeni a falakat is, 
meg a szobákat külön-külön. 
Mikor a ház leér a földig, 
apukám azt mondja: Ujjél 

(Weöres Sándor: Kisfiúk témáira.) 
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I I I . SZEKCIÓ 

A könyvtárak műszaki, technikai ellátottságának alakulása 
az elmúlt évtizedben 

A szekció elnöke: 
Vajda Erik 

az Országos Műszaki Könyvtár 
és Dokumentációs Központ 
főosztályvezető-helyettese, 

az MKE alelnöke 





ÖSSZEFOGLALÓ 

a I I I . szekció munkájáról 

A II I . szekció megbeszélésén mintegy 60—70 fő vett részt, többségükben szak
könyvtárosok, de — örvendetesen nagy számban — közművelődési könyvtárosok is jelen 
voltak. 

A szekcióülés elnöke vitaindítójában kiemelte azokat a kérdéseket, amelyeket Hor
váth Tibornak a plenáris ülésen elhangzott előadása kapcsán ajánlott megvitatásra, illetve 
felhívta a figyelmet a könyvtárak technikai ellátottságának egyéb, fontos területeire. 

Szőnyi Katalin főosztályvezető (SZÁMOK) és Ónódy Miklós osztályvezető (OSZK) 
korreferátumai a számítógépalkalmazás egyes kérdéseivel és a mikrofilmek alkalmazásával 
foglalkoztak. A korreferátumok szövegét e beszámoló után közöljük. 

A vitaindítót, majd a két elhangzott korreferátumot élénk vita követte. Számos hoz
zászóló tett javaslatot olyan ajánlások megfogalmazására, illetve intézkedésekre, amelyek
kel — a résztvevők szerint — a IV. országos könyvtárügyi konferenciának foglalkoznia 
kell. 

A szekcióülés ajánlásai a következők: 
a) Modelleket és ajánlásokat kell kidolgozni a számítógépek könyvtári-tájékoztatá

si alkalmazására; ezek térjenek ki a külső adatbázisok alkalmazásának és a saját feldolgo
záson alapuló inputnak a viszonyára, célszerűségére, összehangolására, a könyvtári számí
tógépes rendszerek (mindenekelőtt a saját inputon felépülő rendszerek) minimális köve
telményeire, ajánlott szerkezetére és jellegére, rendelkezésre álló példáira és programjaira 
stb. 

b) Meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a könyv
tárak és tájékoztatási intézmények hozzáférhessenek a Magyarországon kidolgozott, illet
ve alkalmazott könyvtári-tájékoztatási számítógépes programcsomagokhoz, programok
hoz és az ezekhez tartozó szervezési megoldásokhoz. 

Egyúttal ki kell alakítani a könyvtári-tájékoztatási számítógépes programok keres
kedelmi értékesítésének és beszerzésének megfelelő szervezeti és jogi kereteit is. 

c) Megvizsgálandó, hogy a könyvtári és tájékoztatási irányítás és a különböző 
együttműködési formák keretében milyen módon lehetne biztosítani a gépesítési szándé
kok és fő irányok előrejelzését, megvitatását, összehangolását. 

d) Vizsgálni és ajánlani kell azokat a módozatokat, amelyek a feldolgozási és szol
gáltatási együttműködés továbbfejlesztésére alkalmasak. 
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e) Ajánlásokat kell kidolgozni az adatbázisok (mind a saját feldolgozásból létreho
zott, mind a beszerzett adatbázisok) könyvtári tájékoztató (referensz) szolgálatban való 
hasznosításának pénzügyi feltételeire. Ez sürgős megoldást igényel, mindenekelőtt az in
tézményeken belül, intézmények között, és a nemzetközileg is létrejövő on-line összeköt
tetések, az adatbázisok interaktív használati lehetőségei miatt. 

f) Ajánlásokat kell kidolgozni arra, hogy — pénzügyileg, illetve technikai segítség
gel — miképpen ösztönözhető a mikromásolatokat, elsősorban mikrofilmlapokat alkalma
zó könyvtári dokumentumszolgáltatás (kölcsönzés, másolat-szolgáltatás). 

g) Típus-ajánlásokat kell kidolgozni a mikrofilm-előállítással nem foglalkozó, de 
mikrofilmet hasznosító könyvtárak és tájékoztatási egységek felhasználói készülékeire. 
Az ajánlások kidolgozása során figyelembe kell venni a jelenlegi gépparkot és a szerviz-le
hetőségeket. 

h) Ajánlásokat kell kidolgozni a papírmásolatokat készítő másolókészülékek külön
böző követelményeket megfelelő minőségben kielégítő és ajánlott típusaira. 

i) Az audio-vizuális technika és az ezt szolgáló információhordozók fokozott 
könyvtári alkalmazásának elősegítésére ajánlásokat kell kidolgozni. 

j) Ajánlásokat kell kidolgozni a könyvtári anyagmozgatás megkönnyítésére, illetve 
gépesítésére vagy automatizálására. • 

k) A könyvtárosok és tájékoztatási szakemberek képzésének minden szintjén jelen
tősen fokozni kell a gépesítési, illetve a gépesítési folyamatokhoz kapcsolódó ismeretek 
oktatását. 
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SZÖNYI KATALIN 
a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ 
főosztályvezetője 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 

Engedjék meg, hogy általában beszéljek a tájékoztatás és a számítástechnika össze
függéseiről és néhány problematikus gondolatot mondjak el, figyelembevéve, hogy a 
könyvtárak és a tájékoztatás hazai helyzetéről — a számítástechnika fényében - Horváth 
Tibor a plenáris ülésen már igen kitűnő áttekintést adott. 

Simon Nora és Alain Mine „A számítógépesített társadalom. Jelentés a francia köz
társasági elnök számára" című, 1978-ban Párizsban, s azóta magyarul is megjelent (Bp. 
1979. Statisztikai Kiadó) munkájából a következő idézetet szeretném hozzászólásom 
mottójának tekinteni: 

„Az elkövetkező évtizedekben már nem az anyag (a természet) meghódítása az em
beriség feladata, hanem olyan kapcsolatrendszerek megteremtése, amelyek egyidejűleg fej
lesztik az információt és a szervezetet. Bizonyos feltételek mellett ezt a fejlődést segítheti 
a számítástechnika". 

Tehát a sorrendet ne cseréljük fel, és mindig tartsuk szem előtt — akár alkalmazó
ként, akár megvalósítóként —, hogy „...ezt a fejlődést segítheti a számítástechnika." Hor
váth Tibor azt mondta: a felhasználót tanítsuk meg a megváltozott számítógépesített kör
nyezetre. Sajnos a gyakorlatban legtöbbször ezt kell tennünk. De jelenlegi elképzeléseink 
szerint az ideális az lenne, és most még törekednünk is erre kellene, hogy a számítógépet 
„tanítsuk meg" a felhasználó elvárásainak eleget tenni. A számítógépet arra használjuk fel, 
hogy segítsen magasabb színvonalú, szélesebb körű szolgáltatások kialakításában, köny-
nyítsen a könyvtárosok, tájékoztató szakemberek munkáján, hogy a könyvtár funkciójá
ban és szellemében továbbra is valódi könyvtár maradjon. Mert mi a veszély? 

Az, hogy a számítógépesítéssel a könyvtárat virtuális könyvtárrá alakítjuk át virtuá
lis olvasóval és virtuális dokumentumokkal. 

Mit értek ezen? 
A könyvtár, mint mindenkori tájékoztató központ, szolgáltató funkciót tölt be; 

kell, hogy betöltsön (kivéve, amikor mint régi értékek őrzője szerepel). Kétféle olvasót, 
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érdeklődőt szolgál ki. A virtuális olvasót, akinek a könyvtár elküldi a tájékoztatást, infor
mációt, és a helybenolvasót, aki eljön a könyvtárba, keres, kéri a könyvet, olvas, kölcsö
nöz. A számítástechnika térhódításával egyrészt mind jobban elkényeztetjük a virtuális 
olvasót, mert sokkal több információt — géppel előállított indexeket, szemléket, retro
spektív gyűjteményeket — juttatunk el hozzájuk, másrészt pedig az on-line hozzáférési 
technikák terjedésével, amely több szakirodalmi adatbázis lekérdezését teszi lehetővé egy
idejűleg, növeljük a virtuális olvasók számát — félő, hogy a mai körülmények között — a 
helybenolvasók számának rovására. 

Hiszen az on-line lekérdezés lehetővé teszi ugyan, hogy hálózatokon keresztül igen 
sok dokumentum közül válogasson a felhasználó, miközben egy terminál előtt ülve felte
szi a kérdéseit. De ezzel kizárjuk az embert az intuíciós keresésből. Gondoljunk például 
arra, hogy egy jó fedőlap, a már ismert színezés a könyv gerincén azonnal felkeltheti ér
deklődésünket a könyv iránt. Elvesszük a tallózás pszichikai előnyeit az olvasótól, evvel is 
mélyítve virtuális voltát, miközben maga a dokumentum is virtuálissá, megfoghatatlanná 
válik számára. 

Mélyíti a virtualitás érzését, hogy ha az olvasó maga akar keresni, meg kell tanulnia 
egy mesterséges kérdező nyelvet, amelyben a nyelvbotlás megengedhetetlen, illetve súlyos 
következményekkel jár. 

S ezután jön a sarkalatos kérdés: ha megtalálta a számára releváns dokumentumo
kat, megkapja-e őket és milyen gyorsan. Hiszen ha nem kapja meg, akkor létének, mint 
olvasónak a virtualitása és a dokumentumok virtualitása igazolást nyert, a könyvtár valós 
funkcióját nem tudta betölteni. Ha pedig csak nagysokára kapja meg a dokumentumokat, 
a számítógéppel segített tájékoztatás léte kérdőjelezhető meg, a számítógépes tájékoztatá
si rendszer egyensúlya borul fel a nagyon gyors anyagbevitel (input), feldolgozás és válasz
adás valamint a lassú primer dokumentumszolgáltatás ellentmondása miatt. 

Hogyan lehet mégis örülni a számítástechnika térhódításának, az olvasót visszahe
lyezni valós olvasói mivoltába? 

Ugy, hogy egyrészt kihasználjuk a számítógép nyújtotta segítséget a pontosabb, tel
jesebb körű, nagyobb mélységű, gyorsabb tájékoztatásra és olvasói igény kielégítésére, 
másrészt körültekintően és megnyugtatóan igyekszünk megoldani a számítógépek alkal
mazásával óhatatlanul felmerülő problémákat. 

A számítógép adta előnyök kihasználásánál nagyon sok múlik rajtunk, könyvtároso
kon is. 

A dokumentumok feldolgozásának pontossága, gyorsasága, például meghatározza 
a keresés minőségét. A számítógépes feldolgozás ehhez segítséget nyújt szigorú formai és 
tartalmi követelményeivel. A SZÁMOK-nál, ahol dolgozom a Genf-i Nemzetközi Munka
ügyi Hivataltól átvett ISIS programrendszer segítségével valósítottuk meg a számítógépes 
tájékoztatást, a saját könyvtári állományra épülő adatbázis kiépítését. Az adatbázishoz 
közvetlenül, képernyős terminálon keresztül lehet hozzáférni. Saját bőrünkön tapasztal
tuk, hogy minél jobb minőségű a dokumentumok tartalmi feltárása, a keresőkérdésre ka
pott válaszban annál kisebb a zaj. 

Vagy vegyük az együttműködés kérdését. A számítógépes feldolgozás elősegítheti a 
gyűjtőkörök, szerzeményezések, dokumentum feldolgozások, szolgáltatások összehango
lását, így tartva egyensúlyt a számítógépes üzemeltetés költségnövelő hatásával. 
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Mi magunk is a SZÁMOK-nál igyekszünk mágnesszalagos cserével, feldolgozott in
put adatlapokért cserében adott témafigyelési szolgáltatással, más intézményeknél elhe
lyezett, de a SZÁMOK szakirodalmi adatbázisához csatlakozó távoli terminálok üzembe
helyezésének szorgalmazásával a sokszor és sok fórumon hangoztatott együttműködést 
előrelendíteni. 

A számítógépek alkalmazásával felmerülő megoldandó problémák közül is szeret
nénk néhányat kiemelni. 

Mennyire bízzunk a számítógépben il l. bízzuk rá magunkat? Ha egy könyvtáros 
megbetegedett, munkatársa helyettesítette, s nem volt fennakadás a könyvtár munkájá
ban. De ha a folyamatba beiktatjuk a számítógépet, meghibásodása fennakadást okozhat 
a könyvtári alapfunkciók folyamatos ellátásában. 

Az ISIS rendszernél — ahol a visszakeresési funkció működik terminálon keresztül 
interaktív üzemmódban — a számítógép meghibásodása nem katasztrofális, csak (?) kelle
metlen. Ugyanis a hatékony, Boole algebrai operátorokkal, szövegösszehasonlítással ma
nipuláló lekérdező nyelv használata és az azonnal kapott válasz lehetősége helyett a kata
lógusok böngészése nehézkessé teszi — de nem lehetetlenné — a visszakeresést. Ahol vi
szont már a kölcsönzési rendszer dolgozik ily módon, a gépkiesés a könyvtári munkát tel
jesen megbéníthatja. 

A hagyományos könyvtári szolgáltatások eddig ingyenesek ill. ingyenesnek mondha
tók voltak. A számítógépek alkalmazásával kimutathatóan megnövekedtek a tájékoztatási, 
könyvtári költségek. Ki viselje ezeket a költségeket és milyen mértékben? A könyvtár 
fenntartója a könyvtár üzemeltetési költségéhez, állománygyarapításához hasonlóan, 
vagy épp ezt a többletköltséget már hárítsuk át a felhasználóra. 

A SZÁMOK-nál is komoly feladatot jelentett ennek eldöntése az interaktív üzem
módú ISIS rendszer bevezetésekor. Magyarországi példa nem lévén úgy döntöttünk, hogy 
ha az ISIS rendszert a terminálról tárgyszókatalógusként használják, akkor ez alapvető 
könyvtári szolgáltatás és így ingyenes. Hiszen a könyvtár feladata gondoskodni az állo
mányban való tájékozódáshoz megfelelő katalógusokról. Az ISIS rendszer alkalmazásával 
a katalógus „böngészése" gyorsabbá és magasabb szintűvé vált, hiszen az olvasó azonnal 
megkapja a képernyőn a választ, és nemcsak egyetlen tárgyszóra, hanem tárgyszavak kom
binációjára kérdezhet rá. Ha viszont nem katalógusként, hanem retrospektív keresésre 
haználják, amikor a keresőkérdés eredményét, a releváns dokumentumok leírását nyomta
tott lista formájában kapja a felhasználó, akkor fizetnie kell érte. 

Mi legyen a jövőben a könyvtáros szerepe? 
Ő legyen-e a közvetítő az olvasó és a számítógép között, vagy szorítkozzon csak a 

hagyományos könyvtári funkciók ellátására? Mennyire értsen a számítástechnikához és 
ennek függvényében milyen képzést kapjon? A kérdés azért is időszerű, mert ugyan törek
vések vannak, hogy minél emberközelibb legyen a lekérdező nyelv (és említettem, az ideá
lis az lenne, ha a számítógép alkalmazkodna az emberi természethez), de a megvalósítás 
még messzinek látszik. Addig alapképzésben, továbbképzésben ezt figyelembe kell venni. 

Az ISIS programrendszer bevezetésekor a könyvtárosoknak rövid tanfolyamon is
mertettük a rendszert, a terminál kezelését, s minden könyvtárosnak le kellett vizsgáznia, 
hogy lássuk, megfelelően elsajátította-e a keresési technikát. Ugyanakkor az olvasók szá-
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mára referencia kártyát, oktató filmet készítettünk a terminál és az interaktív ISIS rend
szer használatáról, lehetővé téve, hogy kívánságára az olvasó maga kereshessen a terminál
ról. 

És végezetül — tekintsék el nekem — saját magammal szállok vitába. Magammal, aki 
azt állítottam, hogy a könyvtár maradjon könyvtár. De a fenti kérdések után azt a kérdést 
sem szabad kikerülnöm, hogy mi legyen a könyvtár szerepe a jövőben? 

Nem is olyan régen még azt gondoltuk, hogy a televízió sohasem helyettesítheti az 
újságot. Ma már változott a szemléletünk, s még inkább változni fog a szövegtévé széles 
körű terjedésével. Ezért merül fel bennem a kérdés, nem vagyok-e, nem vagyunk-e túlsá
gosan konzervatívak a könyvtár funkciójának, szerepének, formájának megítélésénél? 
Hátha egyidejűleg kell megtanítani a felhasználót a megváltozott (számítógépesített) kör
nyezetre — mint ahogy azt Horváth Tibor mondta, és kell megtanítani a számítógépet a 
felhasználók egyre fejlődő, jogos elvárásaira — mint ahogy azt e vitaindító elején én fejte
gettem. Ezt a gondolatot is kiolvashatjuk a mottóul választott idézetből. 

„Az elkövetkező évtizedekben már nem az anyag (a természet) meghódítása az em
beriség feladata, hanem olyan kapcsolatrendszerek megteremtése, amelyek egyidejűleg 
fejlesztik az információt és szervezetet." 
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ÓNODY MIKLÓS 
az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője 

A MIKROFILMTECHNIKA ALKALMAZÁSÁNAK 
SZÜKSÉGESSÉGE 

A könyvtárügy utolsó tíz évének fejlődési eredményei közé nemcsak az sorolható, 
hogy a reprográfia bevonult a könyvtárakba, hanem még inkább az, hogy könyvtáraink 
zömmel eljutottak a reprográfia alkalmazásának olyan fokára, amellyel a technikát min
dennapi szolgáltatásaikban jól tudják hasznosítani. 

A könyvtárak reprográfiai-technikai felszereltsége — az ország gazdasági helyzetét 
tekintetbe véve — nem mondható rossznak. Nagy számban találhatók gyorsmásolók, a 
nagy könyvtárakban sokszorosító műhelyek, s a legnagyobbakban mikrofilm laboratóriu
mok is működnek. Az ellátottság tekintetében az európai középmezőnyben foglalunk he
lyet. Szégyellnivalónk nincs, de megelégedettségre sem lehet okunk, már csak azért sem, 
mert a meglevő technikát nem használjuk ki teljes mértékben, ugyanakkor a fejlődés — 
leginkább szemléleti problémákból adódóan — nem a legkorszerűbb technika tömeges al
kalmazásának irányába mutat. 

A könyvtári-tájékoztatási munkában eljutottunk a számítógépek kezdeti alkalmazá
sáig. Minden pozitív haladás ellenére is kétséges azonban, hogy reprográfiai technikánkkal 
és annak alkalmazásával jó irányba haladunk. A szakirodalomban állandó jelleggel vissza
térő téma, hogy az „információrobbanás" következményeként a papíráradat napról-napra 
növekszik, eláraszt mindent. A hazai reprográfiai technika is a papíráradat növekedését se
gíti, s itt nem csak a másoló-sokszorosító eljárásokról van szó, hanem arról, hogy a számí
tógépekkel is papírt termeltetünk, sőt a mikrofilmet is újabb papírdokumentumok előállí
tása eszközének tekintjük. Ennek jellemző példája, hogy a külföldről mikrofilmen érkező 
dokumentumokról — könyvek, bibliográfiák, katalógusok stb. — az esetek túlnyomó 
többségében papírmásolatot igényelnek és készítenek. De nem egy-egy felvételről, hanem 
a teljes dokumentumról! 

A nemzetközi tapasztalatokból ma már világosan megállapítható, hogy a könyvtá
rak, tájékoztatási intézmények reprográfiai tevékenységében a mikrofilm egyre nagyobb 
szerephez jut. Úgy is mondhatnánk, hogy: a könyvtári reprográfia jövője — a papírt nem 
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kizárva — a mikrofilm. A 95 %-os raktári helymegtakarítást lehetővé tevő mikrofilm, illet
ve a róla készített másolat biztosítja a gyors és pontos dokumentumszolgáltatást, meg
könnyíti a könyvtárközi kölcsönzést, védi a „papír eredetiből" álló állományt, jelentősen 
megkönnyíti, s ami még fontosabb, rendkívüli módon meggyorsítja a könyvtárak tájékoz
tató kiadványainak megjelentetését. 

A számítógép és a mikrofilm együttesen hódít teret a könyvtárakban. A számítógép
pel előállított katalógusok, bibliográfiák a COM (Computer-output-microfilm) rendszer 
révén közvetlenül mikrofilmre kerülnek, s erről már nagyon rövid idő alatt készíthetők a 
szükséges számban másolatok. 

A mágnesszalagos információszolgáltatással együtt jár a mikrofilmes dokumentum
szolgáltatás is. A NTMIR keretében folytatott kísérlet eredményeként már elkészültek az 
első olyan mágnesszalagok, amelyekhez csatlakoznak a feldolgozott dokumentumok mik
rofilmjei is. 

A mikrofilm előnyeiről az elmúlt évek során számtalan cikk jelent meg a sajtóban, 
szakirodalomban, a mindennapi gyakorlatban azonban még mindig nem terjed el elég 
gyorsan. Ennek egyik nem lebecsülendő oka a könyvtárosok véleménye szerint az, hogy 
az olvasók nem kedvelik a mikrofilmet. A kérdés azonban úgy is feltehető, hogy vajon a 
könyvtárosok szeretik^e a mikrofilmet? A mikrofilm viszonylag lassú térhódításának okát 
véleményünk szerint a könyvtárosok nagy részének tartózkodó magatartásában is keresni 
kell. Kevés a mikrofilmen olvasható dokumentum a könyvtárakban, ezért kevés — és nem 
is jó minőségű — a mikrofilmek olvasására szolgáló berendezés, nincsenek a követelmé
nyeknek megfelelően kialakított mikrofilmolvasó helyek. Az olvasó ezért nem szereti a 
mikrofilmet. Ha pedig az olvasó nem szereti, akkor nincs is értelme különösebben áldozni 
rá. Ezzel a kör bezárult. 

Egyfajta rossz beidegződéssel, a papír iránti feltétlen rokonszenvvel mindenekelőtt 
a könyvtárosoknak kell leszámolniuk. Szemléletváltoztatásra van szükség. Egyre több lesz 
az olyan, olvasók által kért dokumentum, amelyet a könyvtár másként nem tud majd 
szolgáltatni, csak mikrofilmen. 

A tájékoztató munka fejlődése, a gépesítés nyomán mind nagyobb mértékben fog
nak az olvasók olyan dokumentumokat igényelni, amelyek a könyvtár állományában nem 
találhatók, s amelyeket ennek ellenére rendelkezésre kellene bocsátani. Nyilvánvaló ugya
nis, hogy a felhasználó, az olvasó attól kéri a dokumentumot akitől a tájékoztatást kapja. 
A kurrens dokumentumok teljes körű beszerzése sem mindig lehetséges, de a retrospektív 
állománygyarapítás — különösen a régebben megjelent kis példányszámú dokumentumok 
esetében — még nagyobb nehézségekbe ütközik. 

Egyetlen példa: a Népszava múlt században megjelent évfolyamai, vagy például a 
Felsőmagyarországi Minerva kötetei — amelyek a történettudományi, illetve irodalomtör
téneti kutatásnak elsőrendű forrásai — alig néhány könyvtárban lelhetők fel, a könyvtár
közi kölcsönzésben ezeket nem adják, s ha egy szombathelyi, vagy pécsi kutatónak szük
sége van az anyagra, kénytelen Budapestre utazni. 

A mikrofilm megoldja ezt a problémát, mint ahogy azt is, hogy a könyvtárak zömé
nek egyik legnagyobb gondján, a retrospektív gyarapítás nehézségein is segítsen. 

Mindehhez azonban — mint már jeleztem — szemléletváltoztatásra van szükség, el-
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sosorban a reprográfia megítélését illetően. Túl kell lépni azon a nézeten, hogy a reprográ
fia egyenlő a papírmásolatok, a papírsokszorosítványok készítésével, azon, hogy a könyv
tár elsőrendűen a papíron megjelenő dokumentumok tára, s az egyéb dokumentumfor
mák pedig csupán a szükséges rosszat jelentik a könyvtárban. 

A mikrofilm térhódítását a könyvtárban akár tetszik, akár nem, tudomásul kell ven
ni, mert a tudomásulvételt az élet kényszeríti ki. Világszerte is egyre több kiadvány jele
nik meg — s ez a könyvtári szakirodalomra, tájékoztató kiadványokra is vonatkozik — pár
huzamosan papíron és mikrofilmen, köztük olyan nagymultú újságok is, mint például a 
londoni Times. Sőt, a tájékoztató kiadványok, segéd könyvtári dokumentumok jórésze, a 
tudományos közlemények egynéhánya ma már csak mikrofilmen kerül kiadásra. Az Or
szágos Széchényi Könyvtárban is megjelenés előtt állnak már olyan tájékoztató kiadvá
nyok, amelyek papírhordozón nem fognak megjelenni. Erre nemcsak a papíráradat megfé
kezésének szüksége készteti a kiadókat, illetve a könyvtárakat, hanem a papír és nyomda
árak gyorsütemű növekedése és az átfutási idők meghosszabbodása is. Ugyanaz az ezerla
pos, háromszáz példányos kiadvány mikrofilmen alig ötödébe kerül a sokszorosítottnak, 
átfutási ideje még a negyedét sem teszi ki a nyomdainak. 

Teljesen világos tehát, hogy a mikrofilm előbb-utóbb életünk szerves része lesz. Fel 
kell készülni befogadására, alkalmazására, mind a könyvtárosoknak, mind a könyvtárak
nak szellemi és technikai téren egyaránt. 
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PLENÁRIS ÜLÉS 

A XI I . vándorgyűlés állásfoglalása a magyar könyvtárügy 
elmúlt évtizedének (1971-1980) fejlődéséről 

A plenáris ülés elnöke 
dr. Zsidai József 

a Nehézipari Egyetem Központi Könyvtára igazgatója, 
az MKE elnöke 





A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XI I . vándorgyűlése áttekintette az elmúlt évti
zed magyar könyvtárügyének fejlődését, eredményeit, gondjait és megoldásra váró felada
tait. 

Az előadások, a korreferátumok és a hozzászólások alapján a vándorgyűlés állásfog
lalása az alábbiakban foglalható össze: 

A fejlődés eredményei 

a) Javult a minisztériumi irányítás színvonala, az állami felügyelet intenzíven dolgo
zik a könyvtárügy távlati (10—15 éves) fejlesztési tervének elkészítésén. Ennek összetevői 
és módszerei: az Országos Könyvtárügyi Tanács keretében folyó felmérő, elemző tevé
kenység; a Könyvtártudományi és Módszertani Központban készülő tervkoncepció orszá
gos megvitatása; valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szervezeteiben és fóru
main elhangzottak figyelembevétele és felhasználása; 

b) Előrehaladás történt a könyvtári jogalkotás területén. Két fontos jogszabály szü
letett az elmúlt évtizedben: az Elnöki Tanács 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelete a 
könyvtárügyről, vaíamint a könyvtári rendszerről szóló 5/1978. (XII. 12.) KM sz. rende
let; 

c) A szakma közérzetére és a jó szellemű közvélemény kialakítására kedvezően ha
tott a 4/1977. (VII. 27.) KM—MüM sz. együttes rendelet alapján megvalósított országos 
béremelés; 

d) A könyvtári állománygyarapítás szintentartását és szerény mérvű fejlesztését a 
világméretű infláció csak kis mértékben akadályozta, a nehézségeket takarékos, megfon
tolt beszerző politikával és a fenntartók támogatásának fokozásával, valamint az együtt
működés jobb megvalósításával általában sikerült leküzdeni; 

e) A közművelődési könyvtárak egy része magas színvonalú zenei részlegeket ho
zott létre; tökéletesedtek helyismereti, helytörténeti gyűjteményeik, a regionális funkciót 
vállaló könyvtárak mind jobban betöltik e feladatukat; az ifjúság könyvtári ellátása javult, 
olvasóvá nevelésének módszerei fejlődtek; 

f) A tudományos és szakkönyvtárak tevékenysége fejlődött, szolgáltatóképességük 
fokozódott, annak ellenére, hogy ezen a területen különösen erősen hatott az infláció. 
Számos könyvtár és szakirodalmi tájékoztatási intézmény tett kezdeményező lépéseketa 
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számítástechnika könyvtári alkalmazására, s ezzel összefüggésben új szolgáltatások beveze
tésére került sor. A számítástechnikai kísérletek során több megoldást próbáltak ki: 

A külföldről beszerzett mágneses (gépi) adattárak alapján a kurrens szelektív biblio
gráfiai szolgáltatást; 
on-line csatlakozást a külföldi világméretű adattárakhoz; 
csatlakozást a külföldi nagy adattárakhoz oly módon, hogy a magyar anyagnak az 
adattár részére történő feldolgozása fejében az együttműködő magyar partnerek 
számára lehetővé váljék az egész adattár valutamentes használata. 
A tudományos és a szakkönyvtárak igénybevétele nagymértékben fokozódott, el

lentétben a közművelődési hálózatok használatának stagnáló irányzatával; 
g) A két főiskolán megerősödött, megszilárdult a képzés. A középfokú könyvtáro

sok számára elégtételt szolgáltatott a 2/1976. (IX. 14.) OM sz. rendelet, amely lehetővé 
tette, hogy államvizsga letétele révén főiskolai oklevelet szerezhessenek. Kirajzolódóban 
vannak a könyvtárkezelői képzés körvonalai is; 

h) A könyvtárépítésben és a -felújítások, épületbővítések területén további előre
haladás történt. Új épületek üzembeállítására került sor, például Nyíregyházán (megyei), 
Sopronban (egyetemi) és a fővárosban Kőbányán és Kelenföldön (városi kerületi). Új épü
letek, illetve felújítások révén országosan évente 6—7000 négyzetméterrel bővült a könyv
tárak alapterülete; 

i) A könyvtárügy nemzetközi kapcsolatai az elmúlt évtized során fejlődtek, tovább 
bővültek; 

j) Kialakult a szaksajtó rendszere; a Magyar Könyvtárosok Egyesülete kiépítette 
szervezeti kereteit, tagságát sikeresen ismertette meg a művelődés- és könyvtárpolitika 
időszerű kérdéseivel, s eredményesen szervezett és mozgósított az állami feladatok haté
konyabb teljesítésére. A Könyvtárosegyesület széles körű szakmai továbbképzést valósí
tott meg. 

Gondok és megoldandó feladatok 

a) A közművelődési könyvtárak olvasómozgalmi fejlődése megállt. Az olvasószolgá
lati adatok az utóbbi években megrekedésről tanúskodnak; 

b) A tudományos és a szakkönyvtárak műszaki, technikai felszereltsége kevés kivé
teltől eltekintve nem kielégítő. A reprográfiai géppark nagysága és állapota az 1960-as 
évekhez mérten is visszaesett, a gépi technika megújítása — elsősorban valutahiány mi
att — akadozott; 

c) A könyvtárügy szervezetileg — és ennek következtében az anyagi erőforrásokat 
tekintve is — elaprózott: az országban mintegy 17 ezer nyilvántartott könyvtár van, sez a 
helyzet a figyelem és az anyagiak koncentrálását épp úgy akadályozza, mint a hatékony 
működést; 

d) A könyvtárak szakemberekkel való ellátottsága romlott. A középszintű munka
társak csoportjában rohamosan emelkedett a szakképzetlenek száma: az idős, tapasztalt, 
nyelvtudással rendelkező, nyugdíjba vonult dolgozókat nem sikerült hasonló értékű szak
emberekkel pótolni; 
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e) A könyvtárosképzés helyzete aggodalomra ad okot. Az egyetemi képzés alakulá
sa a hullámvonalhoz hasonlítható: a középfokú oktatás megszűnt; a képzés tartalmában 
és színvonalában valamennyi oktatási fokon sok a kívánnivaló; 

f) A munkamegosztás és az együttműködés nem fejlődött a kellő mértékben: A kü
lönböző fenntartókhoz tartozó közművelődési könyvtárak együttműködése esetleges, a 
szakkönyvtárak számítástechnikai kísérletei elszigeteltek maradtak és a könyvtárközi 
együttműködésre általában is az alacsony színvonal a jellemző; 

g) A könyvtárépítésben történt előrelépés ellenére nem kielégítő a haladás mérté
ke. A rossz helyzetben levő könyvtárak száma igen nagy, különösen néhány kulcsfontos
ságú intézmény (a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a Budapesti Műszaki Egye
tem Központi Könyvtára, a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, több nagy megyei könyvtár stb.) épületviszonyainak megoldatlan
sága aggasztó; 

h) A könyvtárak hatékony működését változatlanul erősen veszélyezteti az infláció, 
i) A könyvtári és a szakirodalmi tájékoztató munka valamennyi területén sürgős 

minőségi változtatásokra és a tevékenység fejlesztésére van szükség. 
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKSÉGE 
(1979-1981) 

Elnök: dr. Zsidai József igazgató 
Nehézipari Egyetem Központi Könyvtára, Miskolc 

Alelnök: Orosz Bertalanná igazgató 
Megyei Könyvtár, Eger 

Vajda Erik főosztályvezető-helyettes 
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 

Főti tkár: Kovács Dezső osztályvezető 
Építésügyi Tájékoztatási Központ 

Ti tkár: dr. Balázs Sándorné igazgatóhelyettes 
Országgyűlési Könyvtár 

Billédi Ferencné dr. osztályvezető 
AGROINFORM 

Kovács Ilona osztályvezető 
Országos Széchényi Könyvtár 

Tagok: Fügédi Péterné főosztályvezető 
Országos Széchényi Könyvtár 

dr. Gomba Szabolcsné igazgatóhelyettes 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára 

Hernádi Istvánné igazgató 
Miskolci Városi Könyvtár 

Huber Kálmánné osztályvezető-helyettes 
Megyei Könyvtár, Pécs 

Kerekes Pálné tudományos főmunkatárs 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Léces Károlyné osztályvezető 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 

dr. Németh Zsófia osztályvezető 
József Att i la Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged 

Papp István igazgató 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 

Poprády Géza osztályvezető 
Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet 

dr. Skaliczky Józsefné tudományos főmunkatárs 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
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Sudár Ivánné igazgató 
SZMT Központi Könyvtár, Székesfehérvár 

Szabó Sándor egyetemi adjunktus 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

dr. Székely Sándor igazgató 
Országos Orvostudományi Információs Intézet és Központ 

Szita Ferenc igazgató 
Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár 

Takács Miklós igazgató 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely 

dr, Tóth Dezső osztályvezető 
Országos Oktatástechnikai Központ 

dr. Vályi Gábor 
Országgyűlési Könyvtár 

dr. Varga Gyuláné igazgatóhelyettes 
Megyei Könyvtár, Debrecen 

Póttagok: dr. Felkai Lászlóné osztályvezető 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

Futaky László igazgatóhelyettes 
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza 

dr. Hiller István főigazgató 
Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 
Elnök: dr. Walleshausen Gyula igazgató 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára 
Tagok: dr. Csendes Katalin nyugdíjas osztályvezető 

Marton Gergelyné tudományos munkatárs 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 

Sándor Ottó né csoportvezető 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Tremkó Györgyné csoportvezető 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
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