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ELŐSZÓ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XI I I . vándorgyűlésére Kaposvárott került sor 
1982. augusztus 23-25-e között. 

A vándorgyűlés témája szorosan kapcsolódott az előző évi tanácskozáshoz: neve
zetesen azt a feladatot vállalta, hogy a I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai
nak áttekintése és ennek révén a IV. országos tanácskozás társadalmi jellegű előkészíté
sének munkája után segítse az új, az 1981-ben lezajlott IV. országos könyvtárügyi konfe
rencia tapasztalatainak, ajánlásainak széles körű ismertetését és mozgósítson a feladatok 
megvalósítására. 

A vándorgyűlés több mint 700 részvevője, az előadók, a hozzászólók nagy szak
mai felelősséggel, felkészültséggel vettek részt a tanácskozás munkájában és tettek hitet 
tenniakarásukról, hivatástudatukról. Ezt tanúsítja az 1981. évi egyesületi évkönyv is, 
amelyet most az Olvasó a kezében tart. 

Az előadások, hozzászólások anyagát teljes terjedelmükben közöljük. Az elhang
zottak a személyes véleményeket, állásfoglalásokat tükrözik, vitára késztetnek vagy 
vitatkoznak, közös vonásuk azonban, hogy a további munkához, a feladatok végrehaj
tásához akarnak és tudnak segítséget adni. 

Az 1981-es Évkönyv a vándorgyűlés anyagán kívül tartalmazza az 1980. évi - az 
előző évkönyvből a gyors megjelentetés miatt kimaradt — és az 1981. évi egyesületi 
munkáról szóló beszámolókat és az egyesület tisztségviselőinek névsorát. 

Budapest, 1981. december hó 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1980. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakmailag, tartalmilag és a szervezeti élet szem
pontjából is eredményes esztendőt zárt, bár minden kitűzött feladatot nem valósítot
tunk meg. Az 1980-as esztendő főbb eredményeit összefoglalva az alábbiak 
állapíthatók meg: 

1. A KÖNYVTÁROSKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb vihart kavart eseménye a könyvtárosképzés megoldat
lansága, bizonytalansága volt. Egyesületünk mindent megtett annak érdekében, hogy 
érdekvédelmi feladatainak megfelelően segítséget nyújtson a helyzet megoldásához. 
Számos fórumon adtunk hangot javaslatainknak, elképzeléseinknek s 1980-ban megnyug
tató megoldás született. 

A képzés három szintje kialakult és azt most olyan tartalommal kell megtölteni, 
amely elősegíti szakmai feladataink megvalósítását. 

1980-ban is jelentős támogatást adtak szervezeteink a főiskolai államvizsgához tör
ténő felkészüléshez, több szekciónk, területi szervezetünk szervezője volt a felkészítést 
elősegítő tanfolyamoknak, anyagilag is támogatta ezt a munkát és számos tagtársunk, 
mint előadó működött közre a felkészítésben. 

A képzés, továbbképzés terén a fentiek mellett továbbra is egyik legfontosabb fel
adatunk volt, hogy a szervezetek rendezvényein, előadásokon, vitaüléseken adjunk se
gítséget a könyvtári, tájékoztatási feladatok ellátásához, közvetítsük az új ismereteket és 
lehetőséget adjunk a tapasztalatok kicseréléséhez. 

2. A TERÜLETI SZERVEZETEK MUNKÁJA 

1980-ban 128 rendezvényre került sor a területi szervezetekben, a szekciókban és a bi
zottságokban. Az év során szerzett tapasztalatok, a beszámolók elemzése széles körű 
témaválasztást mutat, amelyben a könyvtár és tájékoztatásügy legfontosabb kérdései 
egyaránt szerepelnek. 

Néhány főbb terület ezek közül: számos előadás, vitaülés foglalkozott a könyv
tárak közötti együttműködés kérdéseivel, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások 
színvonalának, összehangolásának problémáival, az igénykutatással és igényvizsgálat-
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ta l , a könyvtár- és tájékoztatásgépesítéssel, a helytörténeti, helyismereti munka könyv
tári feladataival, a központi szolgáltatásokkal és nem utolsósorban a Könyvértékesítő 
Vállalat és a Kultúra tevékenységével. A rendezvények formája sokrétű volt: előadás, 
vita, tapasztalatcsere, fórum stb. Külön ki kell emelni, hogy a vándorgyűlés előkészíté
seként vagy azt követően majd mindegyik szervezet foglalkozott a V I . ötéves terv főbb 
szakmai tennivalóinak meghatározásával. 

A területi szervezetek az 1979. évhez hasonlóan általában három-nyolc rendezvényt 
tartottak, amelyeken tapasztalható volt a részvevők számának emelkedése. Az év folya
mán a legnagyobb aktivitást a Hajdú-Bihar, a Baranya, a Vas, a Borsod, a Heves és a 
Szabolcs-Szatmár megyei szervezetek mutatták, de a többi is színvonalasan dolgozott. 

Örvendetes, hogy az év során számos olyan rendezvényre is sor került, amelyek mű
velődéspolitikai, polit ikai kérdésekkel foglalkoztak, lehetővé tették a korszerű nyomda
technika helyszínen történő megismerését, betekintést adtak a könyvtervezés, a könyv
művészet műhelytitkaiba. Több területi szervezetünk próbálkozott rendszeres klubélet 
megindításával, így pl . a Baranya és a Csongrád megyei szervezet. Mindkét helyen egy
előre a helyiséghiány akadályozta a rendszeres klubélet megszervezését,de reméljük, hogy 
e problémák hamar megoldódnak és azt is, hogy többi szervezetünk is követi majd e 
jó példát. 

A tapasztalatok szerint a területi szervezetek társadalmi súlya és szerepe is nőtt a 
megyékben. Ez részben abban nyilvánul meg, hogy több állami fórumon is foglalkoztak 
az elmúlt esztendőben a megyei területi szervezetek munkájával, jelentős erkölcsi és anya
gi támogatást nyújtottak tevékenységükhöz, a rendezvényekről, megmozdulásokról a 
helyi sajtó többször és részletesen beszámolt, és abban is, hogy szervezeteink egy része 
társadalmi szerepének megfelelően kezdeményezett feladatokat, vállalt szervező munkát 
és részt vett azok megvalósításában. 

3. A SZEKCIÓK, BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE 

A szekciókban az év során 30 különböző típusú rendezvényre került sor, amelyek közül 
tizenhármat a műszaki, hatot a gyermekkönyvtárosok, négyet-négyet a társadalomtudo
mányi és zenei, és hármat az ifjúsági könyvtárosok szekciója szervezett. 

A hagyományoknak megfelelően a szekciók munkamódszerüket úgy választották 
meg, ahogy az a tagságnak leginkább megfelelt. Ezek közül figyelemreméltó a gyermek
könyvtárosok szekciójának az az újszerű kezdeményezése, amely öt régióban a megyei 
könyvtárakkal és a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal közösen szervezett 
összejöveteleken adott lehetőséget a tapasztalatok kicserélésére, megvitatására. 

Hagyományosnak tekinthető immár az ifjúsági könyvtárosok szekciójának Szent
endrén rendezett kétnapos fóruma, amelyen a 18 éven aluli f iatalok könyvtári ellátásá
nak irányelveit vitatták meg, illetve egészítették k i . 

A műszaki könyvtárosok szekciója is a korábbi évekhez hasonló, színvonalas mun
kát végzett. Rendezvényeiken könyvtárpolit ikai kérdésekkel, állománygyarapítási, pon
tosabban beszerzési lehetőségekkel, a központi szolgáltatásokkal és a számítástechnika 
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problémáival foglalkoztak. 1980-ban is folytatódott az OMKDK-val közösen az állam
vizsgára való előkészítő konzultációsorozat, valamint a nyelvtanfolyam. 

A zenei könyvtárosok szekciója a rendszeres és színvonalas rendezvények meg
tartása mellett jelentős eredményt ért el azzal, hogy aktívan közreműködött a KMK és a 
Könyvértékesítő Vállalat megállapodása nyomán megindított új szolgáltatásban, amely 
lehetővé teszi a hanglemezek és katalógus-kartonok együttes szállítását. A szekció a meg
állapodás előkészítésén és szorgalmazásán túl magára vállalta a könyvtári igényű feltárás 
munkáját is. 

A társadalomtudományi szekció munkájában 1980-ban a korábbi évekhez képest 
különösen a rendezvények tekintetében bizonyos megtorpanás mutatkozott, amelynek 
oka elsősorban a vezetőségben bekövetkezett változásra vezethető vissza. 

Egyesületünk keretében öt bizottság működik. A bizottságok közül a könyv- és 
könyvtártörténeti, a könyvtártechnikai és gépesítési bizottság munkája volt igen szín
vonalas és eredményes. 

A területi szervezetek és a szekciók egymás közötti, valamint a szekciók és terü
leti szervezetek közötti kapcsolatok 1980-ban fejlődtek. Számos közös rendezvényre 
került sor, mind a tagok, mind a szervezetek vezetői között jó'munkakapcsolat alakult 
k i , megismerték egymás munkáját, gondjait, problémáit, ami hozzájárult ahhoz, hogy 
a könyvtárügy egészét illetően tisztábban lássunk. Ezt a folyamatot a jövőben is erősí
teni és támogatni kell. 

4. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK 

Központi rendezvényeink száma a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Ezek között kell 
kiemelni Daum professzor jól sikerült előadását, amely elismerést váltott ki a hallgató
ságból. Sajnálatos módon nem tudtunk előbbre lépni az Eötvös klubban működő könyv
táros fórum ügyében, itt mindössze egy rendezvényre került sor. Az elnökség foglalkozott 
e problémával és úgy határozott, hogy a jövőben színes és változatos programok kiala
kításával tesszük vonzóvá tagjaink számára a klubbeli rendezvényeket. 

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete szervezésében kerü It sor augusztus 11 .és 15.-e között a magyar szárma
zású külföldi könyvtárosok és a hazai szakemberek találkozójára. A rendezvény igen si
keres, eredményes volt. A részvevők többek között megismerkedhettek egyesületünk 
munkájával, és részt vettek a szombathelyi vándorgyűlésen is. 

A Magyar Tudományos Akadémia, a Művelődési Minisztérium és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár mellett egyesületünk is rendezője, szervezője volt a Kőhalmi Béla halálá
nak 10. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésnek. 

Az év egyik legnagyobb jelentőségű eseményének a Szombathelyen rendezett XI I . 
vándorgyűlést tekintjük. A vándorgyűlés, a tanácskozás feladata volt, hogy áttekintse a 
hazai könyvtárügy elmúlt évtizedének, az 1970-es éveknek fejlődését, számba vegye 
az eredményeket, a gondokat és rámutasson a jövő feladataira. A témaválasztás nem
csak egy évtized munkájának kötelező számbavétele, hanem az 1970-ben tartott I I I . 
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országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai megvalósulásának elemzése és ezzel az 
1981-ben sorra kerülő IV. országos könyvtárügyi konferencia előkészítése is indokolta. 

Úgy véljük, hogy az előadások, a tanácskozás vitái jelentősen járulhatnak hozzá a 
IV. országos könyvtárügyi konferencia előkészítéséhez, tartalmas lebonyolításához. 
Az egyesületnek a jövőben is vállalnia kell hasonló jellegű témák feldolgozását, ezek 
sikeréhez tagjaink felkészültsége, szakmai tudása és elhivatottsága a biztosíték. 

Ismételten köszönetet kell mondani a vándorgyűlés előadóinak, aktív részvevői
nek és nem utolsósorban Vas megyei szervezetünknek, a Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár munkatársainak a kulturált, magasszínvonalú rendezésért. 

Egyesületünk kapcsolatai a művelődés irányító szervével az elmúlt esztendőben to
vább javultak, eredményesen és jól szolgálják a könyvtár és tájékoztatásügy feladatait. A 
Művelődési Minisztérium igényli segítségünket és támaszkodik munkánkra, jelentősebb 
döntések előtt kikéri véleményünket és fontos szerepet szán az egyesületnek a tervek 
megvalósításában. A hivatalos és kollegiális elismerésen túl lemérhető ez abban is, hogy 
az utóbbi időben az egyesületben kifejtett munkáért, társadalmi tevékenységéért több 
tagtársunk kapott Szabó Ervin Emlékérmet. 

Jók a kapcsolataink a tanácsi szervekkel, a megyei könyvtárakkal, a Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központtal. Szakmai folyóiratunk,a Könyvtáros is támogatja, se
gíti munkánkat. 

5. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Egyesületünk nemzetközi kapcsolatai, munkája 1980-ban igen sokrétű volt. 
Az IFLA szocialista tagjainak évenkénti szakértői megbeszélését 1980 márciusá

ban Budapesten rendezték meg. A megbeszélés témái között kiemelkedő helyet foglalt 
el az IFLA 1981. évi lipcsei közgyűlésének és konferenciájának előkészítésében való 
együttműködés, a megüresedő IFLA-funkciók betöltésére konkrét közös javaslatok ki
alakítása és az aktív, összehangolt közreműködés az IFLA középtávú (1981-85) tervé
nek kidolgozásában. 

Az IFLA 1980-ban Manilában rendezte meg konferenciáját, sajnos ennek magyar 
részvevője nem volt. 

A Szlovák Könyvtárosok és Informatikusok Egyesületével - több évi előké
szítő tárgyalás után — a két illetékes minisztérium egyetértésével együttműködési meg
állapodást kötöttünk, melynek előkészítésére az egyesület elnöke és a főtitkár helyette
se részt vett a szlovák fél által rendezett konferencián. A két egyesület között az együtt
működés — a megállapodás értelmében — a kétévenként közösen kidolgozott munka
tervben foglaltak szerint valósul meg. A megállapodást a két egyesület elnöke az MKE 
szombathelyi vándorgyűlése alkalmából írta alá, amelyen a szlovák egyesület képvise
letében részt vett Dr. Vit Rak, az egyesület elnöke és Jozef Hajdusek,az egyesület elnök
ségének tagja, az egyesület tájékoztató kiadványának főszerkesztője. 

Évek óta szervezett keretek között, rendszeresen, a munkaterveknek megfelelően 
együttműködünk az NDK Könyvtár Egyesületével. Mindkét egyesület elnökének és a 
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nemzetközi kapcsolatokkal megbízott titkárának alkalma volt 1980-ban az együtt
működés kérdéseiről megbeszéléseket folytatni. Az MKE meghívására a szombathelyi 
vándorgyűlésen részt vett Dr. Ilse Schumann, a potsdami Wissenschaftliche Bibliothek 
igazgatója, az NDK egyesület potsdami csoportjának elnöke. 

Képviseltettük magunkat a lengyel egyesület Poznanban tartott 8. kongresszusán. 
Az 1980/81-es tanévre, a Gombocz-ösztöndíj keretében az amerikai kenti egye

temen Stiegrád Gábor (Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) 1980. 
szeptemberében megkezdte tanulmányait. Az eló'ző ösztöndíjas, Kiss Árpád, a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárának munkatársa, diplomája megszerzése után 
1980 szeptemberében ^ért vissza. 

Az MKE elnöke tájékozódó megbeszélést folytatott az osztrák könyvtáros egye
sület elnökével kétoldalú kapcsolatok kialakításáról és magyarországi látogatásra, előadás 
tartására hívta meg. 

Mint már jeleztük, az MKE egyik szervezője volt a külföldi magyar származású 
könyvtárosok és hazai könyvtárosok találkozójának. A 37 külföldi magyar könyvtáros 
részt vetta szombathelyi vándorgyűlés első napján is. A jól sikerült rendezvénysorozat 
szakmai színvonaláról, lebonyolításáról a résztvevők elismerően nyilatkoztak. 

Jelentős részét képezik az MKE nemzetközi kapcsolatainak azok az információs
kérdések, amelyekkel külföldi könyvtárosok, intézmények fordulnak hozzánk és 
amelyekre vagy közvetlenül, vagy az érdekelt hazai intézmények közreműködésével 
adunk választ, továbbá az egyesülethez érkező külföldi dokumentumok {szakmai infor
mációs kiadványok, körlevelek, prospektusok stb.) eljuttatása az illetékes hazai 
könyvtárhoz. 

6. SZERVEZETI ÉLET 

Az egyesület vezető szervének, az elnökségnek munkája folyamatos volt, az elfogadott 
munkatervben foglalt feladatokat teljesítette. 1980-ban megkezdtük az ifjúsági könyv
táros szekció és a Hajdú-Bihar megyei szervezet munkájának értékelésével a szerveze
tek elnökségi ülésen való beszámoltatásának sorát. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy egy-egy szervezet munkájának mélyebb, együttes elemzése jótékonyan hat mind 
a szervezet, mind az elnökség és a titkárság munkájára. 

Az egyesület szervezeti kereteinek elképzelések szerinti megvalósulásához a Tolna 
megyei szervezet megalakulásával a végéhez közeledünk, így mind a 19 megyében mű
ködik már az egyesület helyi szerve. Az elnökség ugyanakkor elvi határozatot fogadott 
el arra, hogy a területi és szekció szervezeten kívüli mintegy 250 — majdnem egészében 
budapesti — könyvtáros részére 1981-ben létrehozza a budapesti területi szervezetet. 

Taglétszámunk 1980. december 31-én 3393 fő volt, mintegy 250 fővel több 
mint egy évvel korábban. 1980-ban az egyik legfontosabb feladatot jelentette a tag
nyilvántartás általános ellenőrzése, az adminisztráció menetének javítása, az ügyrend 
kidolgozása. A tagnyilvántartás általános revízióját szükségessé tette, hogy a központi 
és a szervezeti nyilvántartás nem volt összhangban, kettősségek fordultak elő, a név-és 
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címváltozások bejelentése és átvezetése nem történt meg. A hiányosságok felszámolására 
a központi tagnyilvántartásban elvégeztük a szükséges javításokat, a változások átvezeté
sét, majd egyeztettük az egyes szervezetek tagnyilvántartásaival. 

Az év során rendszeressé vált, hogy hetente kétszer személyesen is felkereshetik 
tagtársaink az egyesület irodáját, a különféle problémák elintézésére így nagyobb a 
lehetőség. Ezzel igen sokan éltek is, különösen nagy forgalmat bonyolítottunk le az 
állást keres — állást kínál ügyekben. Nehézségek elsősorban abból adódtak, hogy ál
landó helyiséggel nem rendelkezünk. 

A tagdíjfizetéssel még mindig sok a gond. 1980. december 31-én közel 350 fő volt 
még hátralékban az 1979/80. évi tagdíjakkal és ennél magasabb, a csak 1980. évi hátra
lékosok aránya. 

Sajnálatos, hogy az egyesületi tájékoztató megjelenési gyakoriságát pénzügyi 
okokból csökkentenünk kellett. Ez sok nehézséget okozott a tájékoztatásban és a 
tájékozódásban egyaránt. 

Kovács Dezső 
főtitkár 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK 
EGYESÜLETE 1981. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az egyesület elnöksége az 1981-es év munkáját jónak ítélte, a kitűzött feladatokat 
a szervezetek és az elnökség zömében teljesítette. 

A legfontosabb feladat 1981 -ben a IV. országos könyvtárügyi konferencia társa
dalmi jellegű előkészítése volt. Ezt a munkát már 1980-ban, a szombathelyi vándor
gyűlésen megkezdtük és ez — ahogy a konferencián és az azt követő értékelések során is 
elhangzott — jól szolgálta a felkészülést, ugyanúgy, mint a tanácskozást megelőző időszak 
számos rendezvénye, amelyek közül több a VI. ötéves terv könyvtárügyi feladatai vagy a 
könyvtár és tájékoztatásügy fejlesztési irányai címet viselte. 

Röviddel a konferencia előtt jelent meg a szombathelyi vándorgyűlés anyagával 
az 1980. évi évkönyv, s egyesületünk számos tagja vett részt abban a nagy és jelentős 
munkában, amelyet az összejövetel hivatalos dokumentumainak és háttéranyagainak 
összeállítása jelentett. 

Nem kis feladatot rótt ránk a konferencia szervezési munkája, amelyet a miniszté
rium megbízásából végeztünk. 

Ismeretes, hogy a konferencia egyik fő célja az volt, hogy fórumot adjon a könyv
tár és tájékoztatásüggyel kapcsolatban állóknak, a fenntartóknak és felhasználóknak, a 
párt, állami és társadalmi szervek képviselőinek. Éppen ezért a helyes célért korlátozni 
kellett a részt vevő könyvtárosok számát és a meghívottak névsorát úgy összeállítani, 
hogy az keresztmetszetét adja könyvtárügyünk egészének. Ez nehéz és felelősségteljes 
feladat volt, amelyhez a javaslatot a minisztérium egyesületünktől kérte. Szervezeteink 
ezt a tényt eddigi munkájuk megbecsüléseként értékelték. 

A IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai, dokumentumai a könyvtár és 
tájékoztatásügyben dolgozókra nagy felelősséget és számos feladatot rónak. Éppen 
ezért egyesületi feladatnak tekintjük, hogy ezeket széles körben megismertessük tagsá
gunkkal és közösen segítsük és keressük meg a megoldás, a megvalósítás útját és hogyan
ját. Ezt a célt szolgálta a kaposvári, XI I I . vándorgyűlésünk is, amelynek több mint 
700 részvevője nagy fegyelemmel és figyelemmel, felelősségérzettel vitatta meg a kon
ferencia dokumentumai alapján, hogy a megnehezedett körülmények között az együtt
működésben, a szervezésben, az egyéni kötelezettségvállalásban rejlő tartalékok feltá
rásával és kihasználásával, hogyan vigyük előbbre a hazai könyvtárügyet. 

Sikeresnek tekinthetjük a tanácskozást azért is, mert a vándorgyűlések történetében 
talán Kaposvárott sikerült a legjobban megtalálni azt a formát, amely a legalkalmasabb az 
eredményes munkához. 
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A következő időszakban könyvtárügyünk kulcsfontosságú problémája az együtt
működés, a központosítás, az erők összefogása, a központi szolgáltatások megjaví
tása, újak létrehozása, a kutatással, termeléssel összefüggő tájékoztatási tevékenység 
javítása, a gyermekek és az ifjúság olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelése, az iskolai 
könyvtárügy fejlesztése és nem utolsósorban a felhasználókkal való kapcsolatok javítása. 
Ezeket a feladatokat kell a következő években az egyesület szakmai munkájának elő
terébe állítani. 

A vándorgyűlés mintaszerű, zökkenőmentes lebonyolításáért köszönetet kell 
mondani a Somogy megyei szervezet tagjainak, a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár 
munkatársainak lelkes és áldozatos munkájukért. 

Területi szervezeteinkben, szekcióinkban és bizottságainkban közel 150 előadás
ra, vitaülésre, tapasztalatcserére került sor. Ha témák szerint csoportosítjuk a rendezvé
nyeket, akkor a már jelzett, a könyvtárügyi konferenciát előkészítő, a konferencia ered
ményeit ismertető több mint húsz előadás mellett, 1981-ben elsősorban az iskolai könyv
tárügyről, az ifjúság könyvtári ellátásáról, a korszerű szakirodalmi szolgáltatásokról, a 
könyvtár és tájékoztatás gépesítéséről és majd mindegyik szervezetben a bibliográfiai le
írás új szabványáról kaptak tájékoztatást, új ismereteket tagjaink. Igen örvendetes, hogy 
szervezeteink igyekeztek kapcsolatokat kiépíteni a Könyvértékesítő Vállalat és más 
terjesztő szervek munkatársaival, annak érdekében, hogy közösen keressék a könyv
tárak ellátásának fejlettebb módszereit. 

Megélénkült a szervezetek közötti együttműködés is, különösen a zenei könyvtáro
sok és a gyermekkönyvtárosok szekciója épített ki jó kapcsolatokat a megyei szerve
zetekkel. 

1981-ben magasabb volt a tapasztalatcsere-látogatások száma,mint 1980-ban. Ez 
egyértelműen utal a közvetlen kapcsolatok erősítésének, a jó tapasztalatok, kezdemé
nyezések átvételének igényére és szükségességére. Ezt a törekvést a jövőben is erősíteni 
és fokozni kívánjuk. 

Egyesületünk, szervezetünk erősödésének jele az is, hogy javultak kapcsolataink 
a felügyeleti szervekkel, más közművelődési intézményekkel és társadalmi szervezetek
kel, számos esetben került sor közös rendezvényre, megbeszélésre. 

Területi szervezeteink munkájának fejlődése egyenletesnek mondható. Közülük 
aktivitásukkal 1981-ben az alábbiak tűntek k i : Baranya megyei szervezet, a nagy előrelé
pésről tanúságot tett Bács-Kiskun, Borsod és Csongrád megyei szervezet, a hagyomá
nyosan jó munkát végző Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Vas megyei 
szervezet. 

A szekcióinkban folyó munka több mint ezer tagunkat érinti. A hagyományok
hoz híven mindegyikük a már kialakult munkastílus szerint dolgozott, taglétszámuk 
általában stabilizálódott, ez azt is jelenti, hogy szakterületenként is sikerült bevonni mind
azokat, akikben él az érdeklődés a szakmai új, a továbbfejlődés iránt. 

A gyermekkönyvtárosok szekciója 1981-ben újszerű kísérletet tett arra, hogy 
minél több lehetőséget adjon az összejöveteleken való részvételre. Öt régióban szervez
tek a megyei könyvtárakkal és a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal közö
sen több napos összejövetelt, amelyen számos szakmai kérdést vitattak meg. 
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Az ifjúsági könyvtárosok szekciójában az 1980. évi szentendrei fórumot követően 
megélénkült a munka. Ez a szervezet jelentősen szélesítette kapcsolatait, az év elején 
pályázatot hirdetett a fiatalok könyvtári ellátásával kapcsolatos tapasztalatok, mód
szerek összegyűjtésére. 

A műszaki könyvtáros szekcióban a havonta rendszeresen sorra kerülő rendezvénye
ken átlagban mintegy 80 fő vett részt. A rendezvények nagyobb része a gépesítéssel, a 
könyvtár és tájékoztatásügy legfontosabb kérdéseivel foglalkozott. A szekció tagjai aktí
van részt vettek a központi rendezvények szervezésében, mozgósítási munkáiban. 

A társadalomtudományi könyvtárosok szekciójának munkája 1981-ben javult, 
lényegesen több és tartalmilag is érdekes rendezvényt szerveztek, mint az elmúlt évben, 
sokan látogatták más szervezetek előadásait is. 

A zenei könyvtárosok szekciója ebben az évben volt tíz éves. Munkájuk — mint 
korábban is — sokszínű, eredményes volt. Számos ajánlást dolgoztak ki, továbbképző 
előadást szerveztek és kezdeményezték a megoldásra váró gondok mielőbbi felszámolását. 

Az elmúlt évi küldöttközgyűlés módosította az alapszabályt, s ennek alapján 1981-
től a levéltárosok egyesületünk keretében fejthették ki tevékenységüket. A szekció meg
alakulása évtizedes hiányt pótolt a levéltáros szakmában. Az új szervezetnek egyesületi 
tagjaink segítségével sikerült viszonylag rövid idő alatt megtalálni a társadalmi és szakmai 
összefogásnak azt a formáját, amelynek keretében a levéltárosok különböző nemzedékei 
a levéltári munka korszerűsítésének ügyeiről,a közgyűjtemények egységes feladatairól ér
demben tanácskozhatnak. 

A levéltári szekció tagjainak száma 282, ez a levéltárban dolgozók 65%-át jelenti. 
A tagok között mind a vezetők, mind a levéltárosok és a levéltárakban dolgozó más 
szakemberek egyforma arányban képviseltetik magukat, s különösen örvendetes a fiatalok 
aktivizálódása. A kívánatosnál viszont alacsonyabb az országos intézmények, valamint az 
egyetemi levéltárosszak dolgozóinak részvétele, s előrelépésünk igencsak kezdetinek 
mondható a levéltári munkához legközelebb álló irattárosok szervezettsége terén. A szak
ma egységét és sokszínűségét fejezi ki, hogy az országos és tanácsi levéltárak után a szak
levéltárak dolgozói és az egyházi levéltárosok is részt vesznek az egyesületi munkában. 

A szekció munkáját hatékonnyá tette, hogy a vezetőség mellett megyénként, szak
területenként összekötő hálózatot építettünk ki. 

A kaposvári vándorgyűlésen a szekció — helyesen — a forráskiadás egységesítésének 
ügyét tűzte napirendre. Ennek tanulságai, tapasztalatai hasznosak, előremutatók voltak. 
A vándorgyűlés is kifejezésre juttatta a növekvő igényt a levéltárosok és könyvtárosok 
együttműködésére és a kutatók számára egyszerűbb, tehát hasznosabb nyilvántartási, 
tájékoztatási rendszer kiépítésére. 

A szekció eddigi, közel egyéves működésének legnagyobb eredménye, a magas fo
kú aktivitás mellett, a közgyűjteményi szemlélet terjedése, s ennek keretében az a 
szándék, hogy a levéltárosok és könyvtárosok a jövőben szorosabbra fűzzék 
kapcsolataikat. 

Szakmai műhelyeinkben, a bizottságokban folyó munka is aktív volt. Mint eddig 
is, kiemelkedik ezek közül a könyv-és könyvtártörténeti bizottság eredményes tevékeny
sége. Említésre méltó az osztályozási és indexelési bizottság, valamint a könyvtártechni-
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kai és gépesítési bizottság együttes, közös munkája, az újjászervezett bibliográfiai bizott
ság tevékenységének felélénkülése. 

Új szervezetünk, az év közepén alakult audiovizuális bizottság nagy aktivitással, 
lendülettel és akarással kezdett munkájához, kezdeményező készségük, a szakma iránti 
elkötelezettségük minden elismerést megérdemel. 

Központi rendezvény keretében került sor az egyetemi könyvtárosképzés vitá
jára, négy budapesti könyvtár, illetve tájékoztatási intézmény újonnan kinevezett főigaz
gatójával folytatott konzultációra és a IV. országos könyvtárügyi konferencia elő
készületi munkáinak ismertetésére. 

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében az idei év legjelentősebb eseménye az 
IFLA 47. közgyűlése volt, amelyet az NDK-ban, Lipcsében rendeztek meg. Az IFLA-ban 
folytatott tevékenység összehangolására már az előkészítés során sokoldalú egyeztetésre 
került sor a szocialista országok könyvtáros egyesületei között. A 15 tagú magyar kül
döttség aktívan vette ki részét a közgyűlés munkájából. Magyar részről két előadás hang
zott el: Zsidai József az MKE munkájáról, szerepéről, Papp István pedig a központi szol
gáltatásokról számolt be. Két szekcióban újjáválasztották a magyar vezetőségi tagokat 
{Papp Istvánt a közművelődési könyvtárak szekciójában, Vályi Gábort a parlamenti 
könyvtárakéban). 

A szocialista országok könyvtáros egyesületeinek képviselői két ízben is tárgyaltak 
Lipcsében arról, hogy lehetőségeinkhez képest miként tudjuk fokozni részvételünket a 
nagy IFLA programokban, az UAP-ban, UBC-ben, Intermarc-ban. 

Budapesten két jól sikerült nemzetközi könyvtáros konferencia rendezésében 
egyesületünk is közreműködött: a Nagyvárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége, az 
INTAMEL, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében augusztusban, a Zenei Könyv
tárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) éss a Hangarchívumok Nemzetközi Szövetsége 
(IASA) szeptemberben tartotta ülését. 

Az NDK és a szlovák könyvtáros egyesületekkel — az érvényben lévő együttműkö
dési megállapodásoknak megfelelően — szoros és folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn. 
Az NDK — érthetően — nem rendezett az idén külön szakmai tanácskozásokat, de az 
IFLA közgyűlésen kívül is volt alkalmunk tájékozódni egyesületük életéről, éppúgy, mint 
a szlovák egyesületéről. Mind az NDK, mind a szlovák egyesület két-két vezetőségi tagot 
küldött a kaposvári vándorgyűlésünkre. Az MKE is képviseltette magát a szlovák egye
sület 1981. évi közgyűlésén, a műszaki könyvtáros szekció képviselője pedig az NDK 
Könyvtár Egyesülete műszaki könyvtárak szekciója ülésén. 

Az MKE meghívására néhány napot töltött Magyarországon dr. Franz Kroller, a 
grazi egyetemi könyvtár igazgatója, az osztrák könyvtáros egyesület elnöke. Központi 
rendezvény keretében nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott, a könyvtári munka és a 
tájékoztatás gépesítése Ausztriában címmel és több könyvtárat tekintett meg Budapesten 
és Miskolcon. Megbeszéléseket folytatott a két egyesület közötti kapcsolatok lehetősé
geiről is. 

A Gombocz-ösztöndíjat 1980/81-es tanévre Stiegrád Gábor, az OMKDK munka
társa kapta meg, aki sikeresen fejezte be tanulmányait. Az 1981/82-es tanévben Szabó 
Sándor, az AGROINFORM munkatársa tanul a Kent University könyvtárosszakán. 
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Kapcsolataink a Művelődési Minisztériummal jók, a minisztérium támaszkodik 
munkánkra, igényli véleményünket, a társadalmi vitát és támogatást. 

Javultak kapcsolataink a szaksajtóval és a napi sajtóval is. A Könyvtáros mellett 
a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című lap is egyre többször ad hírt munkánk
ról és ebben az évben — különösen a vidék sajtója — sokat foglalkozott az egyesületi 
munkával, a könyvtárüggyel. Ezért köszönetet mondok az illetékeseknek és egyben 
kérem további támogatásukat. 

Külön köszönet illeti a Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Főosztályát 
azért a támogatásért, amellyel lehetővé tette az egyesületi tájékoztató megjelentetését 
és biztosítja postázását. A Könyvtártudományi és Módszertani Központtal is hagyomá
nyosan jók a kapcsolataink, több nagyobb könyvtár és tájékoztatási központ — a mű
szaki könyvtáros szekción keresztül — az erkölcsiek mellett anyagilag is támogatja 
munkánkat. 

Az egyesületi munka elismerését jelenti, hogy 1981-ben nem utolsósorban az 
egyesületben kifejtett munkájáért több tagtársunk kapott Szabó Ervin Emlékérmet, Szo
cialista Kultúráért kitüntetést. 

Az egyesület vezető szervének,az elnökségnek munkája folyamatos volt. Jelentő
sen javultak az elnökség tagjainak személyes kapcsolatai a szervezetek vezetőivel, a tag
sággal. Ezt a jövőben erősíteni kívánjuk. Ez a törekvésünk egyetértésre talált a tagság 
elképzeléseivel, véleményével is és hozzájárult a közvetlen információcsere, a kölcsönös 
tájékoztatás és tájékozottság javításához. 

Az egyesület szervezeti keretei kialakultak. Úgy gondoljuk, nem lenne célszerű és 
munkánkat nehezítené, ha további új szervezeteket hoznánk létre. A jövőben elsősorban 
a szervezetek munkájának tartalmi részét kell tovább javítani, úgy, hogy abban mindenki 
megtalálja azt, ami érdekli. Fontos a bizottságok munkájának nagyobb támogatása és az 
aktuális kérdésekhez kapcsolódó központi rendezvények színvonalának, rendszerességé
nek javítása. 

A taglétszám 3710 fő, 317 fővel több, mint egy évvel ezelőtt. Folyamatban van to
vábbi közel 100 fő — elsősorban levéltáros - felvétele. Különösen a területi szervezetek
ben nőtt az új tagok száma, míg a szekciók taglétszáma állandósult. 

Az adminisztrációs munka, a nyilvántartásuk színvonala javult, kevesebb volt a ne
gatív észrevétel, a reklamáció. 

Az egyesület anyagi helyzete rendezett, a gazdálkodás kiegyensúlyozott és stabil 
volt. A költségek a tervezettek szerint alakultak, a kisebb eltérések kiegyenlítették 
egymást. 

Kovács Dezső 
főtitkár 

•• 

17 



A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 
ELNÖKSÉGE (1979-1981) 

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

Alelnökök: Orosz Bertalanná igazgató, Megyei Könyvtár, Eger; 
dr. Ságvári Ágnes igazgató, Budapest Főváros Levéltára; 
Vajda Erik, a szakirodalmi információs szolgálat h. vezetője, Országos Műszaki 

Könyvtár és Dokumentációs Központ. 

Főtitkár: Kovács Dezső irodavezető, Építésügyi Tájékoztatási Központ 

Titkár: dr. Balázs Sándorné igazgatóhelyettes, Országgyűlési Könyvtár; 
Billédi Ferencnédr. osztályvezető, MÉM Információs Központja; 
Kovács Ilona osztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár. 

Tagok: Fügedi Péterné főosztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár; 
dr. Gomba Szabolcsné főigazgató, Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi 

Könyvtára, Debrecen; 
Hernádi Istvánné igazgató, Miskolci Városi Könyvtár; 
Huber Kálmánné osztályvezető, 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. Skaliczki Józsefné tudományos főmunkatárs. Könyvtártudományi és Mód

szertani Központ; 
Sudár Ivánné igazgató, SZMT Központi Könyvtár, Székesfehérvár; 
Szabó Sándor egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsé

szettudományi kar; 
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; 

18 



dr. Tóth Dezső osztályvezető, Országos Oktatástechnikai Központ; 
Vályi Gábor igazgató, Országgyűlési Könyvtár; 
dr. Varga Gyuláné igazgatóhelyettes, Megyei Könyvtár, Debrecen. 

* 
Póttagok: Dóka Klára főmunkatárs, Budapest Főváros Levéltára; 

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, 

Sopron. 

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 Könyv

tár és Dokumentációs Szolgálat; 
Sándor Ottóné osztályvezetőhelyettes, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; 
Tremkó Györgyné osztályvezető. Országos Széchényi Könyvtár. 

19 



t 



A magyar könyvtárügy fejlődési irányai és 
feladatai a IV. országos könyvtárügyi konferencia után 

A PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI 
1981. augusztus 23. 





Juhász Jenő, 
a Művelődési Minisztérium könyvtári osztályának vezetője 

A MAGYAR KÖNYVTARÜGY FELADATAI 
A IV. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI KONFERENCIA 
AJÁNLÁSAINAK TÜKRÉBEN 

Valamivel több mint tíz évvel a könyvtárosok harmadik konferenciája után 1981 jú
niusának első napjaiban rendeztük meg a IV. országos könyvtárügyi konferenciát, amely 
a magyar könyvtárügy hosszú távú céljainak, feladatainak megvitatását tűzte napirend
jére. E tanácskozás középpontjába két fontos kérdés megtárgyalását állítottuk: az elmúlt 
tíz év eredményeinek áttekintését, problémáinak számbavételét és — ezzel szoros össze
függésben - a magyar könyvtárügy középtávú fejlesztési programjának, koncepciójának 
kialakítását. 

A konferencia előkészítését széles szakmai bázisra alapoztuk: az Országos Könyv
tárügyi Tanács, a könyvtárigazgatói tanácsok, a különféle szakmai bizottságok és nem 
utolsósorban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete egyaránt hathatósan kivette részét e 
munkából. 1979 második felében döntöttük el, hogy 1981-ben rendezzük meg a konfe
renciát, s az előkészítéshez felhasznált bő másfél év alatt nem volt egy perc üresjárat sem 
a munkánkban. 24 munkacsoportban, 200-nál több szakember bevonásával készültek el 
azok az összefoglaló tanulmányok, amelyek könyvtárügyünk csaknem minden lénye
ges kérdését elemezték. Elkészült az elmúlt tíz év fejlődésének áttekintése és a könyv
tárügy jelenlegi helyzetének felmérése, a részletes fejlesztési program és megszülettek 
a konferencia tézisei is. Mindezek, valamint a miniszteri beszéd és a hozzászólások, 
észrevételek alapján születtek meg és váltak véglegessé a konferencia ajánlásai. 

Az előkészítés során arra törekedtünk, hogy a konferencia ne csak a könyvtárosok 
belső tanácskozása legyen, hanem olyan fórum, amelyen a könyvtárüggyel kapcsolatban 
állók igen széles körének képviselői találkozhatnak, vitatkozhatnak egymással, és foglal
hatnak állást a könyvtárügy legfontosabb kérdéseiben. Ezt tükrözte a meghívottak össze
tétele is: a különféle típusú és nagyságú könyvtárak munkatársai mellé ezért hívtuk meg 
náluk nagyobb számban a könyvtárakat fenntartó, felügyelő szervek, a párt, az állami és 
a társadalmi szervek képviselőit, a könyvtárakkal kapcsolatban álló más intézmények és 
vállalatok vezetőit, a könyvtárhasználók képviselőit. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 
konferencián a jelenlét megfelelt az érintett társadalmi rétegek, csoportok kereszt
metszetének. 

A konferencia könyvtárpolitikai fórum jellegét tükrözte annak menete is. A mi
niszter előadása után mintegy ötven részvevő kívánt felszólalni, de az idő szűkössége 
miatt csak harmincötén kaphattak szót, többségükben nem könyvtárosok. 

Nem könnyű az ilyen, viszonylag rövid időtartamú, tematikájában, összetételében 
azonban rendkívül sokrétű konferenciát minősíteni. Mégis önelégültség nélkül állíthat
juk, hogy a konferencia sikeres volt. Egyfelől a konferencián tetszésre, egyetértésre ta-
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Iáit, azt követően pedig véglegessé vált az előzetesen felvázolt koncepció, másfelől sikerült 
a könyvtárügyre a korábbinál nagyobb társadalmi figyelmet irányítani. 

Ami a tanácskozás érdemi részét il leti: a konferencia áttekintette a magyar könyv
tárügy jelenlegi helyzetét, elért eredményeit és feltárta fogyatékosságait, azok okait is. 
Megállapította, hogy az elmúlt évtizedben jelentős eredmények születtek, a könyvtárak 
segítették a társadalom fejlődését, szolgáltatásaik korszerűsödtek, színvonalasabbakká 
váltak, számos új szolgáltatási forma honosodott meg, és bővült a könyvtárak hatóköre is. 
A működési feltételeket tekintve: növekedtek az állománygyarapítási keretek, lényegesen 
javult a könyvtárak állományának összetétele, s eredmények születtek a jogi szabályozás 
és a szabványosítás terén is. 

A jó elképzelések, a I I I . országos könyvtárügyi konferencián elfogadott ajánlások 
megvalósítása azonban akadozott, a fejlődés egyenetlenül, nem kellő ütemben valósult 
meg. A magyar könyvtárügy fejlesztése a társadalom fejlődéséhez, a könyvtári szolgál
tatásokkal szemben támasztott igények növekedéséhez képest elmaradt. Ennek okai kö
zött a legfőbb, hogy a könyvtárügy az elmúlt évtizedben nem kapott olyan támogatást, 
amilyent szerepe megkívánt volna. Nem elsősorban pénzhiányra kell i t t gondolni — kü
lönösen a hetvenes évek első felével kapcsolatban nem —, hanem a művelődési célra 
rendelkezésre álló források aránytalan, a könyvtárak számára hátrányos elosztására, fel
használására, az e téren tapasztalható kirívó egyenetlenségekre. Számos halaszthatatlanul 
szükséges új, főleg nagy beruházás elmaradt; az eszközök, a felszerelések korszerűsítése, a 
technikai fejlesztés lényegesen alacsonyabb ütemű volt a szükségesnél; az évtized végére 
— mindenekelőtt a dokumentumok drágulása következtében — súlyos állománygyarapí
tási nehézségek támadtak. Erősödtek a könyvtárosok szakképzettségében meglevő egye
netlenségek és mind észrevehetőbben éreztették kedvezőtlen hatásukat a könyvtárügy 
szervezeti problémái: a nagyfokú elaprózottság (17 ezer könyvtár egy 10 mill iós ország
ban!) és vele párhuzamosan az ellátatlan területek okozta gondok. 

Nehezítette az előbbrelépést a könyvtárügy néhány irányítási problémája is, első
sorban a szakfelügyelet bizonytalansága, hiányos volta, az ágazati felügyelet érvényre 
juttatásának, megerősítésének rendkívül lassú üteme, gyakori megakadása. 

Jólesően állapíthatjuk meg azonban azt is, hogy a konferencia a hiányosságok szám
bavételének ellenére sem vált panaszfórummá, hanem sokkal inkább arra összpontosí
totta figyelmét, hogy mit kell tennünk a fejlődés érdekében. A magyar könyvtárügy fej
lesztési programját a tényleges helyzetből kiindulva fogalmaztuk meg, és ezt erősítette 
meg a konferencia. A fejlesztési program kialakításához összegeztük azokat a várható 
legfontosabb társadalmi változásokat is, amelyek meghatározzák könyvtárügyünk jövőbe
ni alakulását. Például az urbanizálódás iránya a közép- és kisvárosok, valamint a város
környéki települések gyorsabb ütemű fejlődését jelzi. A munkahely és a lakóhely mind 
gyakoribb szétválása, az ingázás, az életmód változásainak következményei várha
tóan csökkentik a művelődéssel - ezen belül az olvasással - eltöltött szabad időt. A la
kosság iskolai végzettségének javulása ellenére még az általános iskolát végzettek között is 
nagy számban akadnak olyanok, akiknek maga az olvasás is nehézséget okoz. A közel
múltban bevezetett új tantervek minden bizonnyal kedvezően befolyásolják majd a la
kosság olvasási kultúráját, növelik a könyvtárhasználók számát is. 
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Mindezen adatok és a várható változások részletes ismertetése nélkül most egy 
másik, a könyvtárügyet közelről érintő területre, a kutatási és fejlesztési tevékeny
ség alakulására hívom fel a figyelmet: 

A kutatási, de még inkább a fejlesztési tevékenységre fordított kiadások az elmúlt 
időszakban gyorsabb ütemben emelkedtek, mint a nemzeti jövedelem. Az alap- és az al
kalmazott kutatások, továbbá az eredeti és a követő kutatások aránya egyre inkább 
megközelíti a népgazdaság lehetőségei és a társadalom szükségletei által meghatározott 
legkedvezőbb arányt. Ennek megfelelően lényegesen nőtt a külföldi kutatási eredmények 
megismerésének, nyomon követésének fontossága. A termelés szerkezetében bekövet
kezett változások, a gazdálkodó szervek önállóságának és felelősségének megerősödése 
még inkább megköveteli a különböző szintű döntések információkkal — könyvtári és 
szakirodalmi tájékoztatási információkkal — való megalapozását is. 

A népgazdaság fejlődése azt is megköveteli, hogy a lakosság műveltségében és szak
képzettségében meglevő tartalékok közvetlenebbül segítsék a kitűzött célok elérését. 
E szellemi erő karbantartása, folyamatos bővítése és aktivizálása rendkívül fontos feladat, 
mivel a technológia gyors ütemű fejlődése következtében a megszerzett ismeretek igen 
hamar avulnak, és a népgazdaság fejlődése is a jelenleginél gyorsabban és gyakrabban 
kényszeríti majd szakmaváltásra a foglalkoztatottakat. 

Az emberi tényező, a tudás, a gyors és pontos információ a társadalom fejlődését 
döntő mértékben befolyásolja. Éppen ezért az iskolai oktatás mellett és azon túl az isme
rethordozókat gyűjtő, feltáró, feldolgozó, szolgáltató könyvtárak, tájékoztatási intéz
mények szerepének gyors és határozott növekedésére kell számítanunk. 

Az ajánlások műfajáról, jellegéről el kell mondanom, hogy az ajánlások össze
foglalják azokat a feladatokat, amelyek megvalósításával a könyvtári ellátásban meg
levő elmaradás egyre inkább csökkenthető. Céljuk, hogy szükséges és céltudatos fejlesz
tésekkel, a kihasználatlan tartalékok csatasorba állításával a kívánt szintre fejlődjék, 
korszerűsödjék könyvtárügyünk; a gyakorlatban is érvényesüljön egysége, és így, egy
séges könyvtári rendszerré válva nyújtson színvonalas szolgáitatásokat. Az ajánlások csak 
a leglényegesebb, alapvető feladatokat határozzák meg. Nem adnak módszertani útmuta
tást a megoldáshoz; nem ütemezik őket és nem jelölnek meg „felelősöket . Nem részle
tezik a feladatokat olyan mértékben, ahogyan az egy közép-vagy rövid távú tervben, cse
lekvési programban szükséges. Az ajánlások irányt szabnak, megkövetelik a részletezett, 
bontott, könyvtártípusokra, hálózatokra és az egyes könyvtárakra szabott tervek elké
szítését, s ezekhez egyúttal meg is adják azokat az alapokat, amelyekre építeni kell to
vábbi munkánkat. 

A konferencia ajánlásai három legfontosabb feladatot, még inkább feladatcsopor
tot emelnek ki: a könyvtárak közművelődési szerepének fokozását; a gyermekek és az 
ifjúság, az iskolás korúak könyvtári ellátásának lényeges javítását; a könyvtári szakiro
dalmi információs rendszer fejlesztését. A felsoroltak mindegyike olyan jellegű feladat, 
amelynek különböző mértékben ugyan, de minden könyvtár munkájában jelen 
kell lennie. 

A közművelődési szerep fokozása azt jelenti, hogy a könyvtárak járuljanak hozzá 
a társadalom szocialista vonásainak erősítéséhez, a népgazdaság további fejlődéséhez 
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és a művelődési célkitűzések megvalósításához. Segítsék az általános, a politikai és a 
szakmai műveltség folyamatos növekedését, a szabad idő kulturált eltöltését. A könyvtá
rakkal alakítsák úgy szolgáltatásaikat, hogy minden állampolgár egyszerűen, gyorsan és 
a neki legmegfelelőbb helyen kaphassa meg a számára szükséges információkat, doku
mentumokat. Törekedjenek hatókörük bővítésére, ami ma már nemcsak új olvasók, ol
vasói rétegek toborzását követeli meg, hanem az újabb, változatosabb, igényesebb szolgál
tatási formák elterjesztését is. E munka során fordítsanak különös figyelmet az aktív kor
osztályok könyvtári ellátásának javítására, és tegyék lehetővé, hogy szolgáltatásaikat a 
hátrányos helyzetűek is igénybe vehessék. Hátrányos helyzetűeken nemcsak a betege
ket, ágyhoz-lakáshoz kötötteket értjük, hanem azokat is, akiket a könyvtári ellátás egye
netlen fejlődése tett azzá, így a lakótelepeken, új lakókörzetekben, agglomerációs öve
zetekben, tanyákon és az úgynevezett társközségekben élők többségét is. 

A fiatalok, a gyermekek, az iskolás korúak könyvtári ellátásának lényeges mértékű 
javítása azt jelenti, hogy a könyvtári rendszer fejlesztésén belül az eddiginél jóval nagyobb 
hangsúlyt kell kapnia ennek a területnek. Legyen arányban a gyermek-és az iskolai könyv
tárak fejlesztése e korosztály könyvtárhasználatának mértékével! Más vonatkozásban e 
feladat megköveteli, hogy a könyvtári rendszer fejlesztése a mostaninál szorosabban kap
csolódjék az oktatás minden szintjéhez és formájához. Ahhoz, hogy a most felnövekvő és 
az utána következő nemzedékeknek már az életbe indulásakor napi tevékenységük szer
ves részét alkossa a könyvtár használata, mindenekelőtt az szükséges, hogy a tanterem, 
az iskola ne működhessék könyvek, könyvtárak nélkül. Az iskolafejlesztési programban 
a könyvtárnak legalább olyan jelentőséget kell kapnia, mint a tantermeknek, a torna
teremnek, a szertáraknak, s e könyvtárnak úgy kell működnie, hogy ne csak a magyar 
irodalom és a történelem tanítását segítse, hanem valamennyi tantárgy és valamennyi ne
velési célkitűzés segítője is legyen. 

A könyvtári és az információs szolgáltatások hasznosításához szükséges ismeretek, 
készségek és jártasságok megszerzése és társadalmi méretekben való elterjesztése orszá
gos jelentőségű feladat. A könyv- és könyvtárhasználatra való nevelést már az óvodáskor
ban meg kell kezdeni! Az általános iskolában bevezetett új tanterv a korábbiaknál össze
hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben épít az olvasásra, a könyvek és a könyvtár hasz
nálatára. Az iskoláskorúaknái a tananyag elsajátításának és az önálló ismeretszerzésnek 
nélkülözhetetlen módjává kell válnia a könyvtárhasználatnak, s ennek megfelelően ebben 
az életkori szakaszban kell kialakítani azokat a készségeket és szokásokat, amelyek a 
könyvtárhasználatot egész életre szóló szükségletté fejlesztik. 

Az oktatás felsőbb szintjén, a főiskolákon és az egyetemeken ez a feladat úgy je
lentkezik, hogy a hallgatóknak már tanulmányaik megkezdésekor tudniuk kell a szakiro
dalmat tudományos szinten és céllal használni. A konferencián többen szóvá tették, hogy 
a felsőoktatási intézménybe kerülő hallgatók gyakran a könyvtárhasználat legelemibb 
ismereteivel sem rendelkeznek, valamint azt is, hogy néhány intézményben még ma is el
zárkóznak a szakirodalom-ismeret és -használat számonkérésétől. 

A könyvtári szakirodalmi információs rendszer fejlesztése az ajánlásokban harma
dikként kiemelt feladat. A könyvtárak a tényleges igényeket figyelembe véve ésszerűen 
szervezett szolgáltatásaikkal, a világ tudományos eredményeinek érdemi közvetítésével 
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egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak a tudományos kutatási és fejlesztési, az infor
mációs feladatok megoldásához, a termelés korszerűsítéséhez, a népgazdaság, az egész 
társadalom fejlesztéséhez. Az új tudományos és szakmai ismeretek számottevő része 
továbbra is nyomtatott vagy sokszorosított formában jelenik meg, és nem valószínű, 
hogy e téren a közeli jövőben lényeges változás következnék be. E dokumentumok 
gyűjtése, feldolgozása, feltárása, magának a dokumentumnak vagy a benne rejlő informá
ciónak a szolgáltatása változatlanul elsőrendűen könyvtári, de nem kizárólag szakkönyv
tári feladat marad. E tevékenységben a jövőben mindinkább erősíteni kell más könyvtár
típusok részvételét is, természetesen megtartva, sőt növelve az ésszerű és hatékony mun
kamegosztást. 

A konferencia ajánlásai öt fejezetben veszik számba a részfeladatokat és azokat az 
eszközöket, lehetőségeket, amelyek a legfontosabb feladatkörök megoldását segítik. Ezek
nek nagy többsége kettős forrásból teremthető elő: egyfelől a meglevő és felszabadít
ható tartalékok mozgósításából, másfelől a könyvtárügy fokozottabb fejlesztéséből. 

A könyvtárak közötti együttműködés mint eléggé ki nem használt lehetőség kíván
kozik az általam külön is kiemelendő segítő eszközök felsorolásának élére. Hazánkban 
nemcsak az a baj, hogy a szolgáltató helyek száma magas, hanem az is, hogy a könyv
tárak és a szakirodalmi tájékoztatás más intézményei nagyrészt egymás mellett, egymástól 
mesterségesen elválasztva és függetlenedve működnek. Ezekből az intézményekből egy
séges könyvtári-tájékoztatási rendszert kell létrehozni és működtetni. Olyan országos 
és nemzetközi együttműködésre van szükség, amely lehetővé teszi a társadalmi, a gaz
dasági, a tudományos és a műszaki szükségletek kielégítését. A rendelkezésre álló erők 
és eszközök hatékonyabb felhasználásának, a tartalékok feltárásának e legfontosabb mód
szerei jórészt tervezési, szervezési, de egyúttal fejlesztési jellegűek is. 

Együttműködésről sok éve és nagyon sok fórumon beszéltünk már, például két év
vel ezelőtt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének veszprémi vándorgyűlése is e kérdést 
vitatta meg. A könyvtárügy fejlődésének e kiemelkedően fontos eszközéről azonban nem 
lehet eleget beszélni. Kétirányú együttműködésről kell szólnunk: a könyvtárak közötti, 
illetve a könyvtárak és más, tudományos és művelődési intézmények közötti együttműkö
désről. A könyvtári rendszeren belül úgy kell megszervezni az együttműködést, hogy az a 
könyvtári tevékenység valamennyi területére kiterjedjen, az állománygyarapításra, a fel
dolgozásra, a feltárásra éppúgy, mint a könyvtári és az információs szolgáltatásokra. 
Együttműködésre van szükség a hálózatokon belül és a hálózatok között, az egyazon 
szakterületen tevékenykedő könyvtárak között és az egy helyen, területen, régióban mű
ködő különféle könyvtárak között egyaránt. 

Mindenfajta együttműködésnek ugyanabba az irányba kell hatnia: olyan könyvtá
ri rendszer kialakításának irányába, amelyben a felesleges párhuzamosságok kiküszöbö
lésével minden valós igény gyorsan, egyszerűen és a megfelelő helyen kielégíthető. Fel 
kell számolni azokat a presztízsszempontokat, amelyek jelenleg az együttműködést aka
dályozzák. Egyetlen könyvtárfenntartó sem rendezkedhet be önellátásra. Ez elvileg 
is, gyakorlatilag is megvalósíthatatlan, az ilyenfajta autarchies törekvés gazdasági és szak
mai szempontból egyaránt kártékony. A következő időszakban mindinkább el kell 
terjednie annak a gyakorlatnak, amely magától értetődő természetességgel végzi a más 
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könyvtárak által előállított szolgáltatások átvételét, hasznosítását. Ez olcsóbb, gazda
ságosabb és színvonalasabb szolgáltatást is eredményez. Az együttműködés ilyen 
irányú kiterjesztésének, erősítésének alapfeltétele azonban a szolgáltatási fegyelem 
lényeges javítása. Az a könyvtár, amelyik valamely szolgáltatása révén feleslegessé teszi, 
hogy más könyvtárakban ugyanilyen szolgáltatást állítsanak elő, köteles ezt a szolgálta
tást folyamatosan tökéletesíteni színvonalában, kiterjedésében, rendszerességében és 
gyorsaságában, és csak valamennyi érintett intézménnyel egyetértésben kerülhet sor a 
szolgáltatás megszüntetésére vagy radikális csökkentésére. Rendkívül fontos szempont, 
hogy a könyvtárak közötti együttműködés kölcsönös érdekeltségen alapuljon. Kerülni 
kell a felesleges, bürokratikus eljárásokat, viszont meg kell keresni, ki kell alakítani az 
együttműködés olyan módszereit, amelyek ösztönöznek a kooperációban való részvétel
re, amelyek tisztázzák a hatásköröket, a felelősség kérdéseit. 

A központosításról és az információról mint az együttműködéssel összefüggő két 
vitatott kérdésről a konferencián különös hangsúllyal beszéltek. Nyilvánvaló, hogy a 
könyvtári rendszer kialakításával, működtetésével kapcsolatos szervezeti jellegű eszközök 
sorában igen lényeges szerepe van a különféle területeken érvényesítendő központosí
tásnak. Ennek lényege, hogy mindazt, amit egyetlen helyen gazdaságosabban, színvo
nalasabban, kisebb költséggel el lehet végezni, lehetőleg így, központosítva kell meg
oldani. Az ilyen értelmű és irányú központosítás — feltételezve a központi szerepet ját
szó intézmény működési feltételeit és szolgáltatási színvonalát — minden esetben eléri 
a kitűzött célokat. A központosítás bizonyos értelemben sajátos, gyors ütemben terje
dő változata a központosított könyvtári ellátó rendszer. Ezen a könyvtárak vagy ponto
sabban a könyvtárakat fenntartók olyan jellegű társulását értjük, amely az anyagi és ki
sebb mértékben a személyi erők összefogásával, koncentrálásával ésszerűbb gazdálkodást 
tesz lehetővé, mint a korábbi minden tevékenységet önállóan végző szervezet esetében. 
Ráadásul alkalmazásával a dokumentumválasztékban, a feldolgozó, feltáró munkában, a 
szolgáltatásokban magasabb szakmai színvonal érhető el. 

A jelenleg működő, illetve kiépítés alatt álló központosított ellátó rendszerek több
sége azonos hálózaton belül szerveződött. Ez az indulás időszakában rendszerint érthető 
is. A továbbfejlesztés során azonban célszerű átlépni a hálózati határokat, lehetővé tenni 
a rendszer kiterjesztését más hálózathoz tartozó könyvtárakra is. 

Egy másik, nagy lehetőséget magában rejtő, viszont igen alapos meggondolást, elő
készítést igénylő szervezeti lehetőség, forma az integráció. A különböző típusú, különfé
le hálózatokhoz tartozó könyvtárak összevonása mostanában igen sok vitát vált ki, és 
úgy tűnik, elég sok bizonytalanságot is okoz. Az integrációról szólva először is szét 
kell választanunk két, egymástól lényegesen eltérő változatát: azt a szervezeti formát, 
amely egymással azonos vagy hasonló funkciójú könyvtárakat egyesít, illetve azt, amikor 
a könyvtárat más művelődési intézménnyel vonják össze. 

A többfunkciójú könyvtárak fokozatos kialakítását, a különböző típusú könyvtárak 
egyesítését megfelelő feltételek fennállása esetén, mint a könyvtári ellátás javításának, fej
lesztésének igen lényeges eszközét tartjuk számon. Számos jó, imponáló eredményeket 
felmutató példával rendelkezünk már e téren, bár kétségkívül vannak példák lényegesen 
döcögőbb megoldásokra is. Az iskolai és a lakóhelyi közművelődési könyvtár — leggyak-
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rabban a gyermekkönyvtár — összevonása, a tanácsi és a szakszervezeti könyvtár integ
rációja, vagy ami ezzel voltaképpen rokon eset: a másik könyvtár funkcióit is átvállaló 
közös fenntartású könyvtár, a szakszervezeti és a munkahelyi szakkönyvtár összevoná
sa több helyen bevált. Ez a folyamat ésszerűen folytatható és folytatandó is, mindössze 
azt kell szem előtt tartani, hogy az összevonás semmiképpen sem csorbíthatja egyik erede
t i , az integrálás előtt már meglevő feladat teljesítését sem. Olyan iskolai és közművelődési 
könyvtári feladatokat ellátó kettős funkciójú könyvtár, amely az iskolai szünetben zár
va tart, hibás és káros konstrukció. Rossz megoldás az olyan összevont szakszervezeti és 
szakkönyvtár létrehozása is, amely képtelen ellátni az intézmény szakirodalmi tájékozta
tását. Az integrált, többfunkciójú könyvtárnak csak akkor van létjogosultsága, ha nevé
nek megfelelően képes ellátni vállalt feladatait. 

Gyakorlatilag ugyanez az álláspontunk a nevelési központok, a komplex művelődé
si intézmények esetében is. Ha ezek kialakítására úgy kerül sor, hogy az ellátandó fel
adatok csorbát szenvednek, az összevonás nem érheti el célját. Ha az összevonásnak sem
milyen más eredménye nincs, mint egy új szervezet, amely ugyanazokat a feladatokat 
ugyanazon, sőt sokszor alacsonyabb színvonalon látja el, mint az összevonás előtt, csupán 
szervezeti bűvészkedésnek tekinthető. Annak az integrációnak van létjogosultsága, amely 
az egyes területek ellátását magasabb színvonalra emeli, és az intézmény működését is 
gazdaságosabbá teszi. A bevált gyakorlati tapasztalatokat vette alapul a művelődési mi
niszter 1981-ben megjelent utasítása is, amely kimondja, hogy a komplex művelődési 
intézményeket elsősorban a kis településeken, az alapellátás megvalósítására célszerű lét
rehozni, megőrizvén azonban a korábbi intézményi szakmai kapcsolatokat is. 

A könyvtárak és a művelődésügy más intézményei között az ésszerű, megalapozott, 
a munkamegosztáson és egymás segítésén alapuló együttműködést sehol sem lehet nél
külözni. Egyetlen művelődési intézmény sem képes helyét megfelelően betölteni a mű
velődés egészében, rendkívül összetett folyamatban, ha más intézménytől elszigetelten, 
elzárkózva próbál működni. A könyvtáraknak más művelődési intézménnyel való együtt
működésében szintén a kölcsönös érdekeltségnek kell meghatározó szerepet kapnia. A 
könyvtáros sajátos eszközeivel támogassa más intézmények munkáját, és megfordítva: 
a partner intézmények is éljenek jobban azokkal a lehetőségekkel, szolgáltatásokkal, 
amelyeket a könyvtárak nyújthatnak. 

A szakképzett könyvtárosoknak a szerepe a jelenleginél is nagyobb lesz a könyv
tárak, a könyvtári rendszer tevékenységének fejlesztésében. Ezzel kapcsolatban a követ
kező időszak legfontosabb feladatai a képzés és a továbbképzés, illetőleg a vezetői után
pótlás terén adódnak. 

A jelenlegi háromszintű képzést: az egyetemen, a főiskolákon folyó könyv
tárosképzést, továbbá a könyvtárkezelői képzést fenn kívánjuk tartani. A főváros
ban is szeretnénk létrehozni a főiskolai könyvtárosképzést. A kereteket a képzés 
valamennyi szintjén és formájában a jelenleginél sokkal alaposabban, megbízhatóbban 
megállapított szükségletekhez kívánjuk igazítani. Ezeket a szükségleteket kell alapul 
venni a nappali tagozatos képzés szakpárosításának kialakításában is. Szeretnénk elérni a 
szakpárosítások bővítését is. A jövőben kiemelt feladatunk a képzés tartalmának 
korszerűsítése, majd folyamatos karbantartása. Különösen arra törekszünk, hogy az 
elméleti ismereteken belül, továbbá az elméleti és a gyakorlati ismeretek között olyan 
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egyensúly jöjjön létre, amely egyidejűleg figyelembe veszi az adott képzés szintjét és 
irányát is. Előre kell lépnünk a könyvtárosok általános és politikai műveltségének nö
velésében, továbbá idegennyelv-ismeretének javításában is. 

A szakképzéssel csaknem azonos fontosságú, hogy a rendszer egészében és egyes 
intézményeiben az ellátandó feladatoknak és szolgáltatásoknak megfelelően differenciált 
képzettségű könyvtárosok dolgozzanak. Nem lehet ésszerű cél, hogy egy könyvtárban 
minden munkafolyamatot felsőfokú képesítésű könyvtárosok végezzenek. Az az állás
pont sem fogadható el, hogy aki könyvtárkezelői tanfolyamot végzett, ezáltal minden
féle feladat ellátására automatikusan alkalmassá vált. A könyvtárban dolgozók dicsére
tes továbbtanulási szándékait feltétlenül összhangba kell hozni a könyvtár érdekeivel. 

A könyvtárakban azonban nemcsak könyvtárosi szakképzettségű munkatársakra 
van szükség. A könyvtár profilja, felhasználóinak összetétele nemcsak lehetővé, hanem 
igen sok esetben szükségessé is teszi, hogy ott műszaki, mezőgazdasági, egészségügyi, 
természettudományi, társadalomtudományi végzettségű szakemberek is dolgozzanak, 
és egyáltalán nem minden esetben szükséges, hogy azonos szintű könyvtárosi diplomá
val rendelkezzenek. Ez a szempont fordítva is érvényesítendő: A legkevésbé sem indo
kolt, hogy az, aki főiskolai könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, egyetemi diplomát is
mét erről a szakterületről szerezzen. Sokkalta indokoltabbnak véljük, legalábbis az ese
tek nagy többségében, hogy ez a munkatárs valamilyen más, természetesen a munkahely 
jellegéhez, profiljához jól illeszkedő szaktudományban szerezzen magának képesítést, 
mert kétirányú ismeretanyaggal felvértezve még többet tehet a könyvtár szolgáltatási 
színvonalának emeléséért. 

A képzés fejlesztésével párhuzamosan mind nagyobb jelentőséget kell kapnia a 
könyvtárosok folyamatos továbbképzésének. Kétségtelenül vannak igen színvonalas 
és gyakorlati szempontból is nagyon hasznos továbbképző tanfolyamok, ezek azonban 
nem elégítik ki a továbbképzéssel szemben támasztott valamennyi igényt. Olyan hosszú
távú elképzelést kell tehát kialakítani és megvalósítani, amely a különféle célú és jellegű, 
tartalmú továbbképzési formákat egymással és a képzéssel összhangban rendezi. 

A képzett könyvtárosok megtartása érdekében könyvtárainknak az eddiginél 
nagyobb gondot kell fordítaniuk a pályakezdő munkatársak beilleszkedésére és fejlődé
sére. A könyvtárakban dolgozók ésszerű foglalkoztatását a munkaerőgazdálkodás és a 
munkaszervezés javításával kell megvalósítani. A lehetőségek határain belül kiterjedten 
kell alkalmazni azokat a korszerű eszközöket és eljárásokat, amelyek célja éppen a teljes 
mértékben gépies, robotszerű munka automatizálása, a könyvtáros mentesítése ezek 
végzése alól. 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy tudjuk: a könyvtárosok szakmai elhivatottságának, 
önbecsülésének, korszerű szemléletének erősítésében, szaktudásuk növelésében, a könyv
tárosok összefogásában és mozgósításában kiemelkedő feladatai vannak a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének, és hisszük, hogy az egyesületre e téren a jövőben is lehet 
számítani. 

Az, hogy az anyagiakról, hivatalosan fogalmazva a könyvtári rendszer működésé
nek és fejlődésének tárgyi feltételeiről még nem esett szó, nem jelenti azt, hogy úgy vél
nénk: mindaz, ami a konferencia ajánlásaiban megoldandó feladatként szerepel, enélkül 
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is elérhető volna. Pontosan tudjuk, hogy a könyvtárak hatókörének bővítése, a könyv
tári ellátás színvonalának javítása, a könyv- és könyvtárhasználatra nevelés, a szakiro
dalmi információs szolgáltatások fejlesztése és a többi feladat a tárgyi feltételek javí
tása nélkül nem érhető el. 

A működési feltételek sorában első helyen érdemel említést a könyvtárak el
helyezése. Annak ellenére, hogy várhatóan néhány új, nagy beruházás a következő évek
ben befejeződik, bizonyosan nem lesz lehetőség arra, hogy a közeljövőben az összes sür
gető könyvtárépítés megvalósuljon. Ezért igen fontos, hogy a rendelkezésre álló, korlá
tozott anyagi eszközöket koncentráltan, gazdaságosan használjuk fel. A létesítményfej
lesztésben, az új beruházások indításában, a könyvtárépületek bővítésében, felújításában 
elsőbbséget kívánunk adni a központi szerepkörű könyvtáraknak, valamint az olyan te
lepüléseknek, lakókörzeteknek, amelyeken nem működik könyvtár, vagy amelyeken a 
könyvtár rossz működési körülményei akadál^zzák a megfelelő könyvtári ellátást. 

Bízunk abban, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 1983-ban új épületébe költöz
het, mert a könyvtárügy fejlődését nagymértékben befolyásolja az általa nyújtott közpon
ti szolgáltatások alakulása. 

A központi szolgáltatások továbbfejlesztésével és funkcionális egymásra építésével 
lehet elsősorban magasabb színvonalra emelni az országos szakirodalmi ellátást. A Magyar 
Nemzeti Bibliográfia automatizált rendszerében a legfontosabb fejlesztési feladat a hazai 
dokumentumok könyvtári feldolgozásának országos méretű központosítása. Szakmai és 
devizagazdálkodási szempontból egyaránt nélkülözhetetlen tennivaló a külföldi dokumen
tumok, mindenekelőtt az időszaki kiadványok országos nyilvántartásának gépesítése és 
— részben ezzel összefüggésben — a könyvtárközi kölcsönzés erősítése, gyorsítása, meg
bízhatóbbá tétele is. 

Az országos központi szolgáltatások mellett a jövőben mind nagyobb jelentő
ségre tesznek szert a területi és a szakterületi együttműködési körök, amelyek a már em
lített központosításnak is fontos elemei. Ezek kialakításában, bővítésében, fejlesztésében 
nagy szerep hárul az országos feladatkörű szakkönyvtárakra, a koordinációs és a háló
zati központokra, a különféle együttműködési körök központjaira, a központi szerep
körű könyvtárakra. 

A könyvtári munkát segítő technikai eszközök közül különösen a reprográfiai be
rendezések fontosságát hangsúlyozom. A reprográfiai kapacitás erőteljes fejlesztése nehe
zen megoldható, mégis elodázhatatlan feladat. Enélkül a könyvtárközi együttműködés 
szükségképpen akadozik, nemegyszer szinte megvalósíthatatlan. Súlyos gondunk, hogy a 
meglevő berendezések többsége nemcsak erkölcsileg, de fizikailag is elavult, idejében tör
ténő kicserélésükre alig van lehetőségünk. 

A mainál lényegesen szélesebb körben kell alkalmazni a mikrofilmtechnikát. A mik
rofilmek előállításának bázisait elsősorban minőségileg kell fejleszteni, gondolván a 
mikrodokumentumok nemzetközi hasznosításának követelményeire is. 

A számítástechnika könyvtári alkalmazása terén nem a technika, hanem a techno
lógia okozza a legtöbb gondot, nem beszélve az anyagiakról. Pedig a számítástechnika 
alkalmazásának fejlesztéséről a hazai és a nemzetközi követelményeknek megfelelő ütem
ben kell gondoskodni. Szükséges ugyanis, hogy sokkal jobban támaszkodjunk a nemzet-
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közi együttműködésen alapuló rendszerekre, lényegesen növeljük a külföldi eredetű adat
bázisok használatát, elsősorban a terminálok, számítógép-végállomások és a párbeszédes, 
az úgynevezett online kapcsolatok segítségével. Bizonyos szakterületeken a hazai feldol
gozáson alapuló adatbázis kifejlesztése lesz a legcélszerűbb, némely esetben az egyet
len járható út. 

Szeretnénk lényegesen előbbre lépni az alapvetően adminisztratív jellegű könyvtári 
munkafolyamatok gépesítésében is, elsősorban az állománygyarapítás, az állományba 
vétel, a kölcsönzés, az állományellenőrzés mechanikus művelete terén. Főként olyan gépi 
rendszerek bevezetését tartjuk fontosnak, amelyek egyrészt komplex módon automati
zálják a gépesíthető munkafolyamatokat, másrészt eredményesen illeszthetők a közpon
t i szolgáltatásokhoz, az adott szakterület gépi információtároló és kereső rendszereihez. 

Az utóbbi néhány évben az állománygyarapítási keretek növekedése szinte sehol 
sem tudott lépést tartani a dokumer^umárak emelkedésével. A könyvtárak beszerzési 
kereteinek első látásra imponáló méretű növekedése a legtöbb helyen a szintentartást 
sem tette lehetővé, azt pedig egyáltalán nem, hogy a dokumentumválaszték bővülésével 
és az új dokumentumtípusok beszerzésével is számolni tudjon. Különösen a külföldi 
dokumentumok beszerzése vált nehézzé. E tekintetben azt tűztük ki célul, hogy a világ 
dokumentumterméséből mindaz bekerüljön az országba - éspedig olyan könyvtárba, 
amely széles körben hozzáférhetővé teszi a behozott dokumentumokat - , amire a magyar 
felhasználóknak szükségük van vagy lehet. A dokumentumbehozatalban előnyt kívánunk 
adni a tudomány, a kutatás, a fejlesztés, a termelés, a piackutatás, a felsőoktatás és az 
irányítás számára szükséges dokumentumok, valamint az alapvető kézi- és segédkönyvek 
beszerzésének. E téren igen határozott és erőteljes egyeztető, összehangoló munkára van 
szükség a felesleges párhuzamosságok elkerülése végett, azért, hogy a mai rossz gazdasági 
feltételek ellenére is fenntartható, esetleg javítható legyen a dokumentumválaszték. 

A korszerű gyűjtemények kialakítása azt is igényli, hogy minden könyvtárban 
lényegesen nagyobb gondot fordítsanak az állomány ésszerű apasztására. A ritkán hasz
nált állományrészeket olyan központi tárolóraktárakban kívánjuk elhelyezni, amelyek 
szolgáltatásaik révén a könyvtári rendszer szerves részét alkotják, amelyek állományához 
tehát minden könyvtár hozzáférhet. E tárolókönyvtáraknak egyre nagyobb szerepet kell 
majd játszaniuk a könyvtárközi kölcsönzésben. Lényeges, hogy minden központi szerep
körű könyvtár esetében pontosan határozzuk meg a megőrzési kötelezettséget. A „min
dent megőrizni szemléletnek nem az egyes intézményekben, hanem a rendszer egészé
ben kell érvényesülnie! 

Az irányítás és a felügyelet színvonala, eredményessége a könyvtárügy fejlődése 
szempontjából különösen fontos tényező. Az országos irányítás és szakfelügyelet megfe
lelő működése esetén is szükséges olyan, az országos könyvtárpolitikai célokkal össz
hangban álló és a helyi szempontokat, követelményeket, illetve lehetőségeket figyelembe 
vevő területi programok kialakítása - főleg pedig érvényesítése —, amelyek kiterjednek a 
helyi könyvtárak mindegyikére, minden típusára, a könyvtári munka fontosabb ágaira. 
Az ajánlások nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a könyvtárak fenntartói, felügyeleti 
szervei a meghatározott könyvtárpolitikai célokkal összhangban irányítsák a könyvtárak 
tevékenységét, teremtsék meg működési feltételeiket, támogassák az országos célok 
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megvalósítását, a szellemi és az anyagi erők összefogását, az elaprózottság felszámolását, 
az együttműködést szolgáló megállapodásokat, könyvtári társulásokat. 

Ahhoz, hogy az országos könyvtárpolitika valóban a szükségleteknek és a lehető
ségeknek megfelelően alakuljon, a döntések előkészítésébe fokozottabban bevonjuk az 
érdekelteket: a felügyeleti szervek és a fenntartók képviselőit, az Országos Könyvtár
ügyi Tanácsot, a könyvtárigazgatói tanácsokat, a Magyar Könyvtárosok Egyesületét és 
természetesen a könyvtárosokat is. Az ágazati irányítás eszközrendszerét a társadalom- és 
a gazdaságpolitika, valamint a korszerű könyvtárügy követelményeivel összhangban kí
vánjuk továbbfejleszteni. A könyvtárakról szóló törvényerejű rendelet kiadásával meg
kezdett jogi reformot szeretnénk felgyorsítani, elkerülve azonban a könyvtári terület 
túlszabályozását. 

A konferencia igen nagy jelentőségű állásfoglalása volt annak kimondása, hogy a 
könyvtárak és a szakirodalmi tájékoztatási tevékenység ágazati felügyeletét egy főható
ság kezében kell összpontosítani. Hatékonyságának növelése érdekében egységes szak
felügyeleti rendszert kell kialakítani, és kiterjeszteni az egész könyvtári és szakirodalmi 
tájékoztatási rendszerre. A szakfelügyeleti rendszerben erőteljesen érvényre kell juttatni 
a hálózati és területi elvet is. 

Rendkívül széles körűnek és nagy igényűnek tartjuk a V I . országos könyvtárügyi 
konferencia ajánlásaiban felvázolt programot — ezért sem gondolhat senki arra, hogy a 
kitűzött célok kivétel nélkül már a közeljövőben elérhetők. Bizonyos, hogy hosszú idő 
munkájára lesz szükség ahhoz, hogy elmondhassuk: a könyvtári rendszer döntő mérték
ben a konferencián lefektetett alapelvek szerint és az ott kitűzött céloknak megfelelően 
működik. 

Már a konferencia előtt is felmerült az a kérdés, hogy van-e értelme ilyen igényes 
programot kidolgozni akkor, amikor a fejlesztés anyagi és személyi feltételei nem ked
vezőek, s amikor e téren jó irányú, gyors változás aligha remélhető. Úgy érzem, és a kon
ferencia is úgy foglalt állást, hogy éppen az ilyen gazdasági körülmények között van igen 
nagy szükség hosszú távon is érvényesnek tekinthető programra. Amikor a rendelkezés
re álló eszközök korlátozottak, akkor válik a legfontosabbá, hogy ezeket az eszközöket 
célirányosan használjuk fel. Ehhez pedig elengedhetetlen azoknak a céloknak a pontos 
ismerete, amelyek megvalósításán dolgoznunk kell. Úgy vélem, hogy az a program, ame
lyet a konferencia elfogadott, teljesíthető. Ám ehhez az is szükséges, hogy mindenki a 
legjobb tudása szerint lássa el feladatát, végezze munkáját. Minden program annyit ér, 
amennyit megvalósítanak belőle. 

Ránk, a különféle területeken dolgozó könyvtárosokra vár végül is a legtöbb teendő 
a könyvtárügy fejlesztésében. Bármilyen külső körülmények, feltételek között működik is 
egy könyvtár, igazi, élő, a társadalmat okosan szolgáló intézménnyé csak hozzáértő, fe
lelősséggel és hivatástudattal, a szolgáltatás szándékával és jelentőségének pontos ismere
tével áthatott könyvtárosok tehetik. Tudjuk, hogy csodákra senki sem képes, de azt meg
teheti, és meg is kell tennie, hogy a feladatát a legjobban végezze, hogy a rendelkezésre 
álló eszközöket és lehetőségeket a legcélszerűbb módon használja fel, hogy ne fecsérelje 
idejét és energiáját felesleges vagy nélkülözhető dolgokra, éljen a könyvtárak közötti 
együttműködés és munkamegosztás valamennyi lehetőségével. Rajtunk múlik tehát, hogy 
a következő, az V. országos könyvtárügyi konferencia miként ítél majd a nyolcvanas 
évtized könyvtárosairól. 
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Vályi Gábor, 
az Országgyűlési Könyvtár igazgatója, 
az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke 

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 
MUNKÁJA ÉS FELADATAI 

Referátumomat egy idézettel kezdem, amelyet Szily Kálmán, a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára, majd könyvtárának vezetője 75 évvel ezelőtt írt: 

„Arra ügyelnünk kell, hogy nagy könyvtáraink úgyis elég szűkre mért költségveté
sét ne terheljük fölösleges módon egyes drága munkák több példányban való meg
vásárlásával, mikor azokból egy is elegendő volna. S viszont ne feledkezzék meg 
egy könyvtár sem egyes kisebb munkákról, melyek azután, noha gyakran kereset
tek, Budapesten egy könyvtárban sem találhatók és szükség esetén a Bécsi Udvari 
Könyvtárból kell őket szégyenszemre kölcsönkérnünk. Mindennek elkerülése 
végett szükséges volna, hogy nagyobb nyilvános könyvtáraink igazgatóinak és mun
katársainak alkalom adatnék időnkénti összejövetelekre, s a helyes munkafelosztás 
kölcsönös megbeszélésére. 

Gondolom, nyugodtan vállalhatjuk ezt a pár mondatot 75 év múltán is, mint még 
mindig időszerű leckét. 

Nekem most az a megbízatásom, hogy beszámoljak az Országos Könyvtárügyi Ta
nács (OKT) 1980. évi munkájáról, azokról a feladatokról, amelyeket a IV. országos 
könyvtárügyi konferencia ajánlásai alapján el kell végeznünk, a problémákról, amelyek 
ezt nehezítik és a megoldás lehetőségeiről is. 

Az Országos Könyvtárügyi Tanács, mint a művelődési miniszter tanácsadó szerve, 
új összetételében és új ügyrenddel papíron 1979 végén, gyakorlatilag 1980-ban alakult 
meg. A tanács tagjait a minisztérium úgy választotta ki, hogy sok felügyeleti szervhez, 
fenntartóhoz tartozó, sok tekintetben nagyon is különböző feladatokat ellátó könyvtár
típusok a szakma sok jeles vezetője és munkatársa révén képviselve legyenek. Az OKT 
létszáma viszonylag alacsony, ami az ülések, viták eredményességét segíti. 

A tanács helyes úton indult el, munkatervébe sok fontos kérdést vett fel, az egyes 
munkatervi pontokhoz, a tanács egy-egy tagjának irányítása alatt, munkabizottságokat 
alakított, kitűzte a határidőket. Az 1980. évi tevékenységéről, a terv teljesítéséről a ta
nács titkársága jelentést tett, amit a művelődési miniszter elfogadott. 1980-ban a tanács, 
hogy csak egynéhányat említsek, foglalkozott a szakfelügyelettel, az egyetemi, a főisko
lai könyvtárakkal, a képzéssel, a kötelespéldányszolgáltatással, az állománygyarapítással, 
a hálózati munkával, a koordinációs központokkal, a gépesítéssel, a nemzetközi kapcso
latokkal stb. Az összegzés szerint a munkatervben szerepelt 20 téma közül elkészült és 
megtárgyalásra került 12, közülük ötnek az átdolgozása folyamatban van, további négy 

34 



elkészült, de megvitatásuk 1981-re húzódott át, négy munkatervi pont teljesítése egé
szében elmaradt. 

Aki dolgozott már hasonló tanácsadó bizottságban, ezen összesítés hallatán el
ismerően bólinthat a számokkal alátámasztott teljesítményre, különösen akkor, ha azt 
is tudja, hogy a tanács erejének jelentős részét majdnem az egész időszakban a IV. kon
ferenciára való felkészülés kötötte le. Én, mint ahogy ez a későbbiekből ki fog derülni, 
csak fenntartással bólintok, mert szerintem az effajta munkát nem az előterjesztések szá
mán, hanem elsősorban azon az alapon kell megítélnünk, hogy mennyiben tudta hibáink 
kijavítását, munkánk továbbfejlesztését előmozdítani. 

A IV. konferencia által kitűzött és nem könnyen végrehajtható programban az 
OKT-nak a továbbiakban is az a feladata, hogy elemzéseket végezzen, ezek alapján több 
variációs javaslatokat dolgozzon ki, majd elfogadtatásuk után intézkedési tervet készít
sen és ezek végrehajtását is figyelemmel kísérje. 

E munka hogyanjainak tisztázása céljából érdemes a munkafolyamat egyes állomá
sainál néhány mondat erejéig megállni és az eddigi tapasztalatokat összegezni: 

A helyzetelemzéseket — és ezek voltak az OKT múlt évi munkájának talán legsi
kerültebb elemei, hiszen a VI . konferencia dokumentumainak megfogalmazásakor ezekre 
támaszkodhattunk — munkabizottságok készítették. E munkának azonban könnyen álta
lánosítható gyengeségei voltak. A legtöbb elemzés az észlelt hiányosságok okai közül 
csak egyeseket tárt fel, általában azokat, amelyek nem az előterjesztőket, tehát nem a 
könyvtárakat magukat terhelték; a célokat nagyrészt ködös távolba helyezték és olyan 
feltételek megvalósításától tették függővé, amelyek megint csak elsősorban külső körül
mények megváltozása nyomán, más szervezetek, hatóságok és intézmények tevékenységé
re támaszkodva teremthetők meg; a feladatokat felsorolták ugyan, de a megvalósítás mód
jával már csak nagy általánosságban, felelősök és részhatáridők megadása nélkül 
foglalkoztak. 

Úgy tűnik, hogy e gyengeség oka, hogy az elmúlt években nagyon is hozzászoktunk 
kiegyensúlyozott jelentések megfogalmazásához; durvábban, de az igazsághoz talán köze
lebb állóan: a tények szépítgetéséhez, a problémák éleinek és sarkainak legömbölyíté
séhez. Bizottságainknak sokkal inkább a megoldatlan vagy a rosszul megoldott problé
mákra és ezek okaira kellett volna figyelniök. Az OKT munkájában ugyanis elsőrendű 
követelmény, hogy előrenézzen és a múlttal legfeljebb annyiban foglalkozzék, hogy mi a 
javítandó; nem dolgunk ugyanis, hogy a saját és mások lelkiismeretét nyugtatgassuk azzal, 
hogy az elmúlt években is sokat tettünk az ügy érdekében; ebből a szempontból legfel
jebb arra helyes ügyelni, hogy az egyes helyeken jelentkező bevált módszereket a lehető 
legszélesebb körben elterjesszük. 

Ugyanennek a hibának tartalmi vonatkozása az előterjesztések célkitűzéseinek mér
tékében is jelentkezett. A pozitívumokat hangsúlyozó és a hiányosságokat nem eléggé 
elemző helyzetképek ugyanis azt sugallták, hogy a problémákat könnyebb megoldani, 
mint ahogy az a valóságban van. 

Rózsás helyzetkép és a hibák kiküszöbölésével járó nehézségek lebecsülése az egyik 
oldalon és a szubjektív gyengeségeknek, de még a tehetetlenségeknek is az objektív 
akadályok álruhájába öltöztetése a másikon — azt hiszem, ez egyik jelentős akadálya volt 
előrelépésünknek és ha nem változtatunk ezen, akkor marad a jövőben is. 
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Úgy gondolom, hogy az előterjesztéseket készítő munkabizottságok személyi 
összetételét is a hibaforrások közé kell sorolnunk. A bizottságokba nem vettük elég bát
ran be az adott kérdéssel a gyakorlatban foglalkozó munkatársainkat, túlzottan magas 
volt a bizottságokban a vezetők aránya. Ez is oka volt, hogy a helyzetelemzések egy 
része a zászló védelmére, a korábbi gyakorlat igazolására és a mentségek keresésének 
módjára szolgáltatott leginkább példát. 

Az az érzésem, túlságosan sokszor mondtuk el és mindeddig hiába, hogy az együtt
működés megjavítását és erősítését fejlődésünk kulcskérdésének tartjuk. Még az OKT kis 
munkabizottságaiban (5-6 szakember között) sem sikerült elég hatékony együttműködést 
megvalósítani. A team-munka alapelve az együtt gondolkodás, együtt dolgozás. Lényegét 
a szakirodalom a brain-stormingban látja. Szóról szóra fordítva ez valamiféle agy-áramol
tatást jelent, a valóságban a tárgyhoz szigorúan ragaszkodó, de egyébként teljesen kötet
len beszélgetést, amelynek célja, hogy a probléma kiindulópontjait, határköveit kitűzze, 
kölcsönösen gondolatokat ébresszen, fogalmakat tisztázzon. Ezután jöhet a közös vázlat
készítés és a részek megíratása, aztán alapos vita és az előterjesztés-tervezet összeállítása, 
majd újra vita és átdolgozás mindaddig, amíg az egységes jó, a gyakorlati munkát segítő 
előterjesztés létre nem jön. Sok bizottságunk mindezt — részben vagy egészben — sajnos 
mellőzte. 

Az előterjesztéseknek a helyzetképen és az előző időszak értékelésén túl, természe
tesen javaslatokat is kell tartalmazniuk. Ezek kidolgozása is közös fejtörést, vitát, a felté
telek és a lehetőségek latolgatását igényli. Azt is végig kell gondolni és rögzíteni is, hogy a 
javaslatok megvalósítása érdekében kinek, mikor és mit kell tennie. Ugyanis az OKT-nak 
is, ha szilárd talajon akar járni — márpedig ez a célunk —,akkor most elsősorban azokkal 
a problémákkal kell foglalkoznia, azokat kell előresorolnia, amelyek — amint ezt az aján
lások is kimondják — jelentősebb anyagi ráfordítás, nagyobb beruházás nélkül most meg
valósíthatók és amelyek a későbbi, beruházás-igényesebb fejlesztést előkészítik, 
megalapozzák. 

Többször elhangzott és elhangzik, hogy kár papolni együttműködésről, szakfel
ügyeletről, módszertani munkáról, a képzés tartalmi kérdéseiről, a könyvtári kutatá
sokról! — pénz kell ide — mondják — enélkül nincs előrelépés. 

Én egyértelműen és alapvetően hamisnak, sőt károsnak, fejlődésünk egyik gátjá
nak tartom ezt a felfogást. Nem igaz, hogy hiányosságainknak általában az a legfőbb oka, 
hogy kevés a pénz. Mikor ezt mondom, nem azt állítom, hogy a fejlesztéshez nem kell 
pénz, de aki csak ezt hangsúlyozza, az ürügyet keres, hogy saját hibáinak felelőssége alól 
kibújjon, hogy a nem-akarásra, a bezárkózásra, a tehetetlenségre mentséget találjon. Meg 
kell végre értenünk, hogy a fejlődés nagyrészt rajtunk, könyvtárosokon, információs 
szakembereken, levéltárosokon, vezetőkön és beosztottakon, gondolkodásunkon, ésszerű, 
összehangolt munkánkon múlik és nem a pénzen. Ezt most egymásközt, méghozzá egye
sületünk tagjaként, tehát egyenlő sarzsiban, azt hiszem, nyugodtan bevallhatjuk magunk
nak és kiegészíthetjük még azzal is, hogy a konferencia összes célkitűzései közül is annyi 
és akkor fog megvalósulni, amennyit mi ki tudunk harcolni, meg tudunk csinálni. 

A pénzhiány emlegetése mellett a megnyilatkozásokban gyakran hallhattuk azt 
is, hogy a könyvtárak sokféle fenntartóhoz, felügyeleti szervhez tartoznak és ágazati 
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irányítás, egységes könyvtárpolitikai koncepció nélkül könyvtáraink és tájékoztatás
ügyünk rendszerszerű működtetését nem lehet megvalósítani. A jövőben már erre sem 
lehet hivatkozni, mert a konferencia egyértelműen állást foglalt az ágazati irányítás erő
sítése, a könyvtár- és tájékoztatásügy egysége mellett. És ez ellen egyetlen érdekelt fenn
tartó, felügyeleti szerv sem tiltakozott. 

De visszakanyarodva az OKT tanácsadó, javaslattevő és döntéselőkészítő szerepé
hez, csak példaként hadd említsem, hogy a koordinációs központok feladataival foglal
kozó munkabizottság előterjesztése egyértelműen megállapította, hogy mindegyik 
központ másként látja el feladatát. Munkájukban sok a jó és sok a rossz tapasztalat. 
A hálózati rendszer már évek óta működik, a funkciójuk ellátásában a hálózatok azonban 
mégsem tartanak még ott, ahol tartaniok kellene és az egyes hálózati központok munká
jának színvonala között indokolatlanul ésvisszahúzóan nagy a különbség. Ugyanez a hely
zet számos más területen is. Ez az oka annak, hogy a I I I . könyvtárügyi konferencia aján
lásainak nem elhanyagolható részét, 10 év múltán, a IV. konferencia ajánlásaiban is kény
telenek voltunk megismételni. 

És ezek után hadd kérdezzek meg néhány dolgot újra, olyanokat, amiket már 
nyilvánosan és sokszor és sokat megkérdeztek, de csak nagyon kevesen tettünk valamit a 
levegőben lógó kérdéseknek pozitív intézkedésekkel történő megválaszolására. Nyilván 
van, sőt nem is egy könyvtárunk, amelynek nem inge, tehát ezek ne is vegyék magukra, de 
a többiek gondolják végig, hogy miért jár például az országba 15 000 féle külföldi folyó
irat, közel 200 000 példányban, ahelyett, hogy ugyanezért a pénzért, mondjuk 30 000 
féle járna, de csak 100 000 példányban; ki és mi akadályozta meg eddig a könyvtárakat, 
hogy átgondolt, a többiekre figyelő gyarapítási politikát folytassanak, hogy pontosan 
és időben jelentsék az előfizetett külföldi periodikákat, hogy erről olyan központi nyil
vántartást állítsunk fel, amely kimutathatóvá, megvizsgálhatóvá teszi a feleslegesen pár
huzamos rendeléseket, ki akadályozta az OKDT-t, vagy ha úgy tetszik az OKT-t,a műve
lődési minisztériumot, az ágazati felügyeleti szerveket, a fenntartókat vagy a koordiná
ciós központokat, hogy arra ösztönözzék a nem központi és nem nyilvános könyvtárakat, 
hogy az országos választék bővítése érdekében mondjanak le egyes drága devizás be
szerzésekről és használják inkább a reprográfiai berendezésekkel felszerelt központi 
nyilvános könyvtárakat. Ki akadályozott bárkit, hogy tartalomjegyzékmásolat szol
gáltatást indítson és másolatszolgáltatással deviza megtakarítást érjen el az országnak? 
Milyen vállalati könyvtáros és milyen vállalatvezető az, aki tűri, hogy kis vagy közép
üzemekbe ugyanaz a folyóirat 5-10 példányban járjon súlyos dollárokért, és ugyanez 
vonatkozik az egyetemi és tanszéki könyvtárosokra, a kutatóintézeti könyvtárosokra 
és vezetőkre is. Ki akadályozza a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakat, hogy saját kezde
ményezéssel egyeztessék és konkrétan elhatárolják gyűjtésüket, kiküszöböljenek feles
leges párhuzamosságokat; hogy szabadon megállapodjanak, hogy egyik helyen az egyik, 
másik helyen a másik folyóirat évfolyamait teljesebbé téve javítsák az olvasók kiszolgá
lását? Vagy miért nem lehet a cserében beérkezett folyóiratokat és egyéb dokumentu
mokat a nem nyilvános könyvtárakból a nyilvánosakba, a profilgazdákhoz átcsopor
tosítani? Egy biztos, e kérdéseket indokolttá tevő luxus-gazdálkodást még a nálunk sok
kal gazdagabb országok könyvtárai sem engedik meg maguknak. És ez még csak az 
állományalakítási munka és annak is csak egyik része. 
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Lényegében ugyanennyi és ugyanilyen súlyú kérdéseket lehet feltenni a koor
dinációs központok, a hálózatok egyéb együttműködési lehetőségei tekintetében is. 
Vajon miért burjánoztak el és ki a felelős, hogy továbbra is burjánoznak a felesleges, 
párhuzamos és színvonalukban, használhatóságukban is erősen vitatható könyvtári 
kiadványok, bibliográfiák, szemlék — egy-egy koordinációs körön belül is? Miért nem si
került eddig legalább e tekintetben mindenütt ésszerű munkamegosztáson alapuló együtt
működést létrehozni, méghozzá nekünk magunknak, mindenféle felsőbb utasítás nélkül 
is? Miért nem ismerjük mi magunk sem eléggé, hogy társintézményeink gyűjteményében 
mi található, szolgáltatásai milyenek? 

Többszörösen lerágott csontnak tűnhet, de újra felvetem a képzés és továbbképzés 
ügyét is. Ezzel többször foglalkozott az OKT, folyóirata, a Könyvtári Figyelő 
különszámot jelentetett meg róla, megtárgyalta az Országos Közművelődési Tanács is és 
mégis, itt és újra meg kell kérdezni, valóban lehetetlen-e elérni, hogy valamelyest egyértel
mű választ kapjunk arra a kérdésre — és ezt mindenki el is higyje — hogy hány új felső
fokú és hány középfokú képzettségű könyvtárosra lesz az elkövetkező években szükség? 
Mi az akadálya annak, hogy nem sikerült eléggé összehangolni a különféle képzőintéz
mények oktatásának tartalmát, tanmenetét, miért nincs elég színvonalas tansegédlet, 
jegyzet és tankönyv és miért szakadt el ilyen mértékben a képzés a gyakorlattól? Miért 
nem tudtuk feloldani mindeddig azt az ellentmondást, hogy a végzettek egyrészt elhelyez
kedési nehézségekkel küzdenek és ugyanakkor a könyvtárak panaszkodnak a szakkép
zetlen könyvtárosok megszálló hadai miatt. 

Ez az egész, a képzésre vonatkozó kérdéssorozat jól mutatja, milyen bonyolult és 
nehéz eredményeket elérni, még akkor is, ha már van helyzetfelmérés, ha van vagy 
vannak elképzelések, javaslatok, ha a különféle tanácsok, bizottságok már határozatot is 
hoztak. Ugyanis, ha ez már mind megvan és jó is, még akkor is, sőt akkor elsősorban a 
döntésen, a munkán, végrehajtáson múlik minden. Csak ennek eredménye lehet a mérce. 
Tehát kell gondos felmérés, jó előterjesztés, reális javaslat és döntés is kell és pénz is kell, 
könyvtárpolitika is kell és egységes központi irányítás és szabályozás is, de nekünk kell 
úgy dolgoznunk, hogy mindez, ha már megvan, elvezessen a rendszerszerűén működő 
könyvtár- és tájékoztatásügyhöz. És itt a vándorgyűlésen, egymás közt úgy gondolom, 
elsősorban erről, a mi saját és sajátos feladatainkról és felelősségünkről kell majd beszél
nünk, arról, hogy ki-ki egyenként és intézményenként mit tegyen az egységes könyvtári 
és tájékoztatási rendszer létrehozása, gazdaságos és a szükségletekkel harmonizáló mű
ködtetése érdekében. 

Minden morgolódásom, elégedetlenkedésem ellenére, hadd mondjam meg, hogy 
nem vagyok pesszimista. Úgy érzem, a feltételek a gazdasági nehézségek ellenére is 
adottak egy fokozatos, egyenes vonalú, és a lemaradások eltüntetését reálisan célul tűző 
fejlesztéshez. 

Bizodalmam nemcsak azon alapszik, hogy az emberek, legalábbis a tisztességesebb-
je, szeretnének valami hasznosat, jót, elobbrevivöt csinálni. Ez a könyvtárosok között 
egyre inkább érzékelhető akarat önmagában sem kevés és nagyon is megbecsülendő; 
emellett mégis nagyon fontos, hogy országunk társadalmi, politikai és gazdasági fej
lődésében olyan ponthoz érkezett el, amikor már nem csak mondjuk, de mindenki 
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előtt egyértelműen világos is lett, hogy szocialista építésünk folytatásához az ismeret
szerzés gyors és általános bővítésére, tanulásra, a kulturális színvonal emelésére, művelő
déspolitikai és tudománypolitikai célkitűzéseink megvalósítására van szükségT 

Ehhez társadalmunk megfelelő intézményrendszerrel és ezen belül értékes könyv
tárakkal, tájékoztatási szervezettel rendelkezik. A jogi szabályozásoktól, a IV. konferen
cia ajánlásaiban megfogalmazott könyvtárpolitikai célkitűzésektől a szervezeti felépí
tésig, a hálózatoktól az együttműködési körökig, a központi szolgáltatásoktól az infor
mációs szak központok ig és az ellátórendszerekig legalább vázában megvan minden, amire 
a fejlesztéshez szükségünk lehet. 

A IV. könyvtárügyi konferencián a Művelődési Minisztérium egyértelműen magára 
vállalta gondjainkat, a könyvtári és tájékoztatási feladatok teljesítésének felelősségét, és 
ez önmagában is jelentős eredmény. Igaz, a minisztériumban a könyvtári osztály kicsi, 
a problémákat egyedül a legjobb szándék mellett sem oldhatja meg, éppen ezért elen
gedhetetlenül szükséges, hogy mindannyian összefogjunk és segítsük az irányítást is, a 
végrehajtást is, az ellenőrzést is. Sokan vannak a szakmában dolgozók és vezetők, pálya
kezdő fiatalok és öregek, akik készek és képesek is közös dolgunk előbbreviteléért 
cselekedni. Ebben szerepe van az OKT-nak is, lehet javítani az összetételén, javítani kell 
a munkamódszerén, a legfontosabb feladatok előtérbe helyezésén, az előterjesztéseinken 
is, a javaslatokon is. Mindez nehéz, de van egy nagyon biztató lehetőségünk, és ez a tanács 
nyitottsága. Ügyrendünk szerint a munkába bárkit be lehet vonni, aki jobbító szándékkal 
hajlandó közreműködni. Mindenkitől észrevételeket, javaslatokat várunk tehát arról, hogy 
mivel kellene foglalkozni, arról is, hogy hogyan, arról is, hogy az egyes intézkedéseknek 
milyen a hatása, hiszen a visszacsatolásra nagyon nagy a szükség. Jelentkezést és segít
séget várunk az egész könyvtáros társadalomtól. A kezdeményezők és a közreműködők 
körének bővítését az is szükségessé teszi, hogy idejében gondoskodnunk kell, hogy a 
fiatalok megtanulják, hogyan kell tágabb, országos feladatokon gondolkodni, saját könyv
táruk részfeladatain túl egy nagyobb rendszer összetettebb problémáit megoldani. 

E munkában jelentős a szerepe egyesületünknek is. Minden vándorgyűlésünkön 
jólesik látni, hogy több százan összejövünk csak azért, hogy közösséget vállaljunk, hogy 
kinyilvánítsuk elkötelezettségünket egy jó ügy, egy lelkesítő feladat: egész népünk mun
káját és tanulását, műveltségét és szórakozását segítő szolgálat mellett. Ez az aktív rész
vétel, de a vándorgyűlés maga is, nagy tanúságtétel, és ezen túl minden részvevő számára, 
jött légyen kicsi vagy nagy, közművelődési vagy tudományos, zenei vagy iskolai könyv
tárból, alkalom arra, hogy találkozzék a többiekkel, beszélgessen, érdeklődjék és tájé
koztasson, ügyeket intézzen és a közös célokat szolgáló kapcsolatokat építsen. Ezt a 
vándorgyűlési légkört, együtt-gondolkodási és együttműködési készséget kellene egész 
évre és minden könyvtárost egybefogó módon intézményesítenünk, és osztódással sza
porítani azt az itt is jelenlévő magot, amelyet az a néhány tucat igazán tehetséges, jól 
képzett, kezdeményező, a célokat világosan látó és a hibák miatt alkotó módon elégedet
lenkedő könyvtáros jelent. Azok legyenek köztünk a hangadók és azokra figyeljünk, 
akik ismerik és követik elődeink példamutató magatartását, tisztelik szakmánk szép 
hagyományait és ugyanakkor fogékonyak az új iránt. Az egyesületnek nemes feladata, 
hogy mindezeket az erőket mozgósítsa, aktivizálja, összefogja és ezzel is segítse országos 
feladataink végrehajtását. Ezt kívánjuk ettől a vándorgyűléstől is. 
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Idézettel kezdtem, hadd fejezzem be egy Szabó Ervin-idézettel. 65 évvel ezelőtt, 
1916-ban írta: 

Könyvtári viszonyaink — minden szép statisztikai látszat ellenére — olyannyira elmara
dottak, hogy csak legnagyobb aggodalommal nézhetünk a háború utáni pénzügyi poli
tika elé, amely a kulturális föladatokkal szemben előreláthatólag még szűkebb markú 
lesz. Annál fontosabb lesz majd a meglevő erők összegyűjtése, jó szervezése, gazdaságos 
felhasználása. Mert ha elmaradottak vagyunk is: a kevés meglevőből sokkal többet lehet 
kihozni — teljes áttekintéssel, munkamegosztással és egyesítéssel, mindennemű energia
kíméléssel. 

És mert elmaradottak vagyunk, azért aggódó és féltékeny figyelemmel kell kísér
nünk minden, akár bel-, akár külföldi kezdést, amelyektől energiáink kímélését és gya
rapítását várhatjuk: a közvélemény ébresztését, új könyvtártechnikai berendezéseket, 
módszereket, eljárásokat, új szervezési elveket, új könyvtárpolitikai problémákat és cél
kitűzéseket. 

És mert az újjal és jobbal szemben az ellenállás a legnagyobb ott szokott lenni, ahol 
a reform a legszükségesebb: nem szabad, hogy egy percig is pihenjünk, hogy a legcseké
lyebb alkalmat is elmulasszuk a reform szükségének hirdetésére és bizonyítására. 

A fejlődés így nem lehet túl gyors. Türelemmel is kell győznünk. És mindenképp, 
minden ellenére és minden körülmények közt: nagyban és kicsiben tennünk, cseleked
nünk kell, ha jobbat és tökéletesebbet akarunk. Mindenkinek a maga helyén, a maga 
kis vagy nagy, fontos vagy kevésbé fontos funkciójában. A maga kis vagy nagy tehet
sége szerint. ' 
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dr. Zsidai József, 
a Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának igazgatója, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 
KÖZREMŰKÖDÉSE A IV. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI 
KONFERENCIA AJÁNLÁSAINAK VÉGREHAJTÁSÁBAN 

A IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásait újra és újra végigolvasva, elemezve, 
a főreferátumot hallgatva az a benyomása támad az embernek, hogy az ajánlásokban 
valamennyiünk számára igen sok és nehéz feladatot fogalmaztunk meg. De ezek a felada
tok értelmesek, reálisak és megtisztelőek, megoldásukon munkálkodni öröm, hiszen 
nekünk ez az élethivatásunk. Minden bizonnyal vállaljuk is a feladatokat, azonosulunk 
velük és ezért is jöttünk itt össze ilyen szép számban, hogy ezt az identitást 
bizonyítsuk. 

A tömeges és személyes kiállás lényege azonban abban van, hogy gondosan keres
sük most azokat a cselekvési szálakat, amelyek a vázolt program előbbrevitelét segítik elő. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, teljes tagsága eddig sem kímélte erejét; sem a 
teendők megfogalmazásakor,sem azok végrehajtása során. Hiszünk abban, hogy így lesz 
ez a jövőben is, s ha lehet, fokozzuk erőfeszítéseinket. 

Az ajánlásokban kitűzött program egészével egyetértünk, és az óhajunk, hogy az a 
lehető legteljesebben valósuljon meg. Úgy gondolom, hogy a Művelődési Minisztérium 
a következő évek során is támaszkodni kíván egyesületünk munkájára, aktivitására és ere
jére, s ezt az ajánlások két pontjában a következőképpen fejezte ki: ,A könyvtárosok 
szakmai elhivatottságának és önbecsülésének, korszerű szemléletének erősítésében, szak
tudásuk növelésében, az egész könyvtáros társadalom összefogásában és mozgósításában 
továbbra is nagy feladatai vannak a Magyar Könyvtárosok Egyesületének . Továbbá: 
„Az ágazati irányítás demokratizmusának elmélyítése érdekében tovább kell erősíteni a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének munkáját 

Az egyesület vezetése mindenkor arra törekszik, hogy a könyvtárügy fejlődési irá
nyait, gondjait, a megoldásra érett problémákat megvilágítsa a tagság előtt, tisztán 
láttassa azokat. Hogy ez mennyire így igaz, azt az utóbbi öt év vándorgyűléseinek téma
köre is bizonyítja. 

A témák a következők voltak: 

1976: A könyvtárak közönségkapcsolatai; 
1977: Az 1976. évi közművelődési törvény és a fejlett szocialista társadalom épí

tésének összefüggései; 
1978: A könyvtári és tájékoztatási központi szolgáltatások szerepe, jelentősége, 

és fejlesztési főirányai; 
1979: A könyvtárközi munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és a 

gazdaságosság szolgálatában; 
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1980: A magyar könyvtárügy fejlődése az elmúlt évtizedben (1971 -1980.) 
A I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak végrehajtása. 

A mostani vándorgyűlésen a IV. konferencia ajánlásai mögött húzódó feladatok 
kibontásán fáradozunk. 

Véleményem szerint a magyar könyvtárügy temérdek teendője közül két kulcs
fontosságú problémát kell kiemelni és az egyesület erőfeszítéseit ezekre kell koncentrálni. 
Először: a termelést, a gazdaságot s az ezzel összefüggő kutatást hatékonyan és ésszerűen 
kell kiszolgálni azonnal konvertálható információkkal. Másodszor: a gyermekeket, az if
júságot, a felnövekvő nemzedéket meg kell tanítani olvasni, könyvet használni; művelt 
emberré nevelésüket elő kell mozdítanunk, hogy majd valamikor ez a jelző az egész 
magyar társadalomra érvényes legyen. Mindkét feladat elemi fontosságú, és egyazon cél
ra irányul: a fejlett gazdasággal és magas műveltségű eszményekkel áthatott szocialista 
társadalom épülésének könyvtári eszközökkel történő hathatós támogatására. Az első 
feladat a szakkönyvtárak, a második a közművelődésiek feladatkörébe tartozik, de egy
mástól el nem választhatók, mert egymást erősítik, egymásra épülnek. 

A gazdaságfejlesztéssel összefüggő könyvtári ügyekben az egyesületnek jelentős köz
ponti feladatai is vannak. Mindenekelőtt segítenie kell a Művelődési Minisztériumot a ter
vezésben, a megvalósítható tervek kidolgozásában. Újra át kell gondolni a műszaki könyv
tárak és a szakirodalmi tájékoztatás ügyét. Erre éppen most kínálkozik nagy lehetőség, 
mert napirenden van az Ipari Minisztérium információs programjának kidolgozása. 
Minden nagyobb érdekelt intézményt ebben meg kell kérdezni:a műegyetemi könyvtá
rakat, a tájékoztatási intézményeket, az Országos Műszaki Könyvtárt és Dokumentációs 
Központot, az Országos Könyvtárügyi Tanácsot és az egyesületet is. Mivel az alkalom 
most az előbbrejutás lehetőségét hordozza magában, élni kell vele. Emellett az egyesü
let saját kapcsolatai révén segítse elő a korszerű technológiák tanulmányozását és hazai 
meghonosítását, más esetekben pedig a nemzetközi munkamegosztás szélesítését. 

Egyetértek Vályi Gáborral abban, hogy elutasítja azt a magatartást, amely kizáró
lag újabb és újabb pénzeszközökhöz köti a cselekvési szándékot. A modern technológiák 
ismeretében ma már tudjuk, hogy a hagyományos szolgáltatások is megmaradnak, vagy 
alternatív funkciókat teljesítve élnek tovább. Javításuk saját erőből is megoldható. A leg
korszerűbb eljárások meghonosodását — az ésszerű keretek között — gyorsítani szüksé
ges. Hangsúlyozom az ésszerűséget, a józan mértéktartást, mert nem lehet gátlástalanul 
követelőzni és nem szabad csak fejleszteni ,,kerül,amibe kerül alapon. Hogy mi az 
ésszerű, mi a helyes és járható út, azt nekünk kell eldönteni, behatárolni. Ehhez sok-sok 
ismeretre van szükség, melyhez az egyesület keretei között folyó továbbképzés eredmé
nyesen járulhat hozzá. Az egyesület ez irányú központi feladatain túltekintve, a műszaki 
szekcióra hárul a felelősség zöme azért, hogy jó irányba késztesse a műszaki könyvtáro
sokat, tájékoztatási szakembereket és cselekvésre ösztönözze őket. Csak oldalágról emlí
tem meg, hogy a társadalomtudományi szekció munkája is igen jelentős, nem is könnyű, 
mert egyrészt a társadalomtudományoknak mind nagyobb szerepük van a termelésben és 
mert e területen az információs rendszert sokkal nehezebb kiépíteni,mint a műszaki és 
természettudományokban, mivel a külföldi, átvehető kész anyag mennyisége elenyésző. 
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A gyermek- és ifjú korú nemzedék olvasóvá nevelése szintén nagy horderejű és na
gyon nehéz könyvtári feladat. Azt hiszem, elsősorban az itt dolgozó könyvtárosokat kell 
segítenünk abban, hogy minél teljesebben felkészüljenek küldetésükre. A könyvtárügyi 
konferencián Pozsgay Imre miniszter elmondta, hogy a nyolc általános iskolai osztályt 
el nem végzők újratermelődnek, számuk jelenleg is másfél millióra tehető. Ezzel a teher
tétellel számolnunk kell épp úgy, mint a két műszakos oktatás hátrányaival is. Változó 
korunkban a megnövekedett család-problémák ugyancsak ide tartoznak. A családi könyv
tárak mint jó példák, befolyásoló tényezők veendők számításba. A gyermek és serdülő
kor arculatának és változásának nyomonkövetése könyvtárosainktól sok erőfeszítést 
kíván: pedagógiai, pszichológiai, szociológiai felkészültségüket kell fejleszteni, azt a képes
ségüket és készségüket, hogy az iskolai könyvtárakkal és magával az iskolával is jól mű
ködjenek együtt. A továbbképzést tehát ez irányban kell fejleszteni, s az egyesület 
vezetése ebben mindkét szekció munkáját segíteni fogja. 

A nehézségek ellenére előbbre kell lépnünk a fiatalság rendszeres könyvtárhasz
nálóvá nevelésében, mert a nemzetközi összehasonlítás adatai ránk nézve egyáltalán nem 
hízelgőek. Könyvtárba beiratkozott olvasók aránya ugyanis a hazai 14,9%-kal szemben 
Csehszlovákiában 16, Hollandiában 24,5, Finnországban 37,3 százalék. 

A demokratizmus fejlesztésével, a demokrácia és az állami irányítás összefüggésével 
elvszerűen és konkrétan is foglalkozni kell. 

Pártunk politikájának központi feladatai közé tartozik a szocialista demokrácia szé
lesítésére törekvés. Az utóbbi időben magasabb párt- és állami szervek is vizsgálják azt, 
hogy az értelmiség szerepkörét a társadalomban hogyan lehetne bővíteni olyképpen is, 
hogy a társadalmi szervezetekben és a szakmai egyesületekben alakuljanak ki a magas 
színvonalú szakmai fórumok. Olyanok, amelyek osztoznak az ország vagy egy szakágazat 
gondjaiban és tesznek is valamit a gondok enyhítéséért. Ilyen értelemben kell a mi 
egyesületünkben is foglalkozni a demokráciával, a demokratizmus további szélesítésével. 

A demokrácia mind erőteljesebb kiteljesedése során a Művelődési Minisztérium 
elvárja tőlünk, hogy közel négyezres tagságunk tapasztalataival, mindennapos munkájá
val segítse őt abban, hogy a könyvtárügyről frisses helyes tájékozottsággal rendelkezzék. 
Azt is remélik, hogy a szükséges intézkedések kidolgozásában szintén segítünk, mert 
igen lényeges szempont a művelődési kormányzat számára, hogy olyan intézkedéseket 
hozzon, amelyek végrehajtásához társakat talál. A demokrácia útjának és működésének 
valóban legfontosabb ismérve, hogy azokban az ügyekben, amelyekben korábban már 
egyetértettünk, a végrehajtást erőnkhöz mérten támogassuk. E pontban azután sokféle 
egyesületi feladat sűrűsödik: a probléma értelmezése, a helyes tájékoztatás, a továbbkép
zés, az érdekvédelem és még sorolhatnám. 

Úgy gondolom, hogy szakmánk demokratizmusának szélesítése során ilyen felfo
gásban az állami irányítás biztosan számíthat az egyesületre, amely a szakmai tapaszta
latok és vélemények gyűjtőhelye: a tisztességes, jóindulatú,a szocialista könyvtárügy mel
lett elkötelezett, de határozott arculatú lelkiismereté. A szervezet tagjai a területi és szak
ágazati szervezetekben, a legkülönbözőbb szakmai fórumokban, a vándorgyűlésen és az 
évi közgyűlésen nyílt, őszinte, kritikus hangvételű, de felelősségteljes párbeszédet foly
tatnak egymással és a főhatóság képviselőivel. 
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A szakmai demokratizmus fejlesztése során kétfajta jelenségre s talán veszélyre 
kell még nagy figyelmet fordítani. A demokrácia jegyében nem engedhető meg az olyan 
magatartás, amely folyton csak bírál, de egy szava nincs a haladásra, a megoldásra. Ez nem 
demokrácia, hanem felelőtlen és destruktív szócséplés. 

A másik véglet az, hogy a valóban demokratikus úton kifejeződő ésszerű és reális 
javaslatok nem találnak meghallgatásra, nem juthatnak el a megvalósuláshoz. Ez sem de
mokrácia, mert értelmetlen a munka és az erőfeszítés, ha nem képes kiváltani a cselek
vést^ tettet. 

A demokratizmus növelésének igénye kapcsán szeretném még felemlíteni azt is, 
hogy véleményem szerint a minisztériumi vezetés, az Országos Könyvtárügyi Tanács és az 
egyesület egymásközti viszonyában igen sok az ígéretes vonás. A kapcsolatok rendszere 
jó, őszinte, kritikus hangvételű, de tele van felelősségtudattal és alkotó, építő szellem 
hatja át. ígéret ez az ajánlások végrehajtásának nehéz munkájához is. 

Ezúttal csak rövid kitérésképpen néhány gondolat a könyvtárosképzésről. 
Nem túlzok, ha azt állítom, hogy ezen a területen nagy harcot vívtunk az utóbbi 

években, kemények voltunk és csatát nyertünk. Az egyetemi, a főiskolai és a könyvtár
kezelői képzés intézményesített rendszere kialakult, tisztázódott, megerősödött. A IV. 
konferencia ajánlásai szerint a feladat most két területre tevődik át: minden erővel és 
mindenütt javítani kell a képzés tartalmát, a könyvtárakhoz, a gyakorlathoz kell köze
líteni az oktatást és ezt is intézményesíteni kell. Az egyesület tevékenységét is ez irányba 
kell igazítanunk. 

Egyesületünk akkor tölti be hivatását a következő években, ha a IV. országos 
könyvtárügyi konferencián elfogadott program szellemében tevőlegesen elősegíti a felada
tok megvalósítását. Minél többet tudunk tenni ennek érdekében, annál jobb lesz szakmai 
és emberi közérzetünk, mert szűkebb környezetünk, munkahelyünk, a felhasználók hálá
sak lesznek a könyvtári szolgálatért. Célunk az, hogy az egyesület szekciói, területi szer
vezetei és bizottságai ez irányba fejtsék ki tevékenységüket, ezen munkálkodjanak. 
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A szekciók és bizottságok ülései 
1981. augusztus 24. 

MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ 





Vajda Erik, 
az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
szakirodalmi információs szolgálatának h. vezetője, 
az MKE alelnöke 

A TÁJÉKOZTATÁS ÉS AZ ÁLLOMÁNYALAKITÁS 
FEJLESZTÉSE A MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAKBAN 

(Kérdések és feladatok a IV. országos könyvtárügyi 
konferencia ajánlásainak megvalósítása kapcsán) 

CÉLOK ÉS ELVEK 

Mindnyájunknak, akik itt ma szóhoz jutunk, az a feladatunk, hogy — általában egyetért
vén azzal, amit a IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai tartalmaznak — megpró
báljuk egy lépéssel közelebb vinni ezeket a megvalósuláshoz. Az ajánlások persze — a ter
vek és remények szerint — könyvtárakban, irányító szervekben, végül — és nem utolsó
sorban — a felhasználóknál, olvasóknál valósulnak meg. Mindenki, aki elolvassa az aján
lásokat, érzékelheti azonban, hogy ezek „csak" elveket, célokat, általános adatokat 
rögzítenek. Az ilyenformán rögzített elvek és gyakorlati megvalósítás közötti űrt konkrét 
programokkal, intézkedési tervekkel és egyéb vezérfonalakkal, sőt tettekkel kell kitöl
teni. Ezt biztosan nem tudjuk ma ezen a szekcióülésen végrehajtani, sőt biztos, hogy nem 
is tudunk minden kérdésben konkrét programot adni, de közös feladatunk, hogy lehe
tőségeinkhez képest segítsük az ajánlások gyakorlati megvalósítását. 

Előre is elnézést kérek azért, hogy nagyon is megszívlelem Vályi Gábor tegnapi 
jószándékú „provokációját", és nem „kerekítek", hanem néha meglehetősen élesen be
szélek. Ezért senki se érezze magát személyében megbántva, még akkor sem, ha történe
tesen valamelyik intézményt vagy szolgáltatást rossz példaként említem meg. Amit mon
dok, nem ellenük irányul, hanem a fejlődésünket fékező „elvek" és gyakorlat ellen. 

Miért tájékoztatás és állományalakítás? 

Néhány szó azokról az alapelvekről, amelyekből kiindulok. Az egyik ilyen elv már az 
előadás témája és annak megfogalmazása kapcsán kifejthető. Indokolásra szorul ugyanis, 
hogy a könyvtárügyi konferencia és gyakorlati szakmai életünk széles körű tematikájából 
miért éppen a tájékoztatást és az állományalakítást emeltük ki. Erre ugyan még könnyű 
a válasz, mondván, hogy ezek a legfontosabb, legégetőbb kérdések, ez azonban még 
nem feltétlenül indokolná összekapcsolásukat, még kevésbé sorrendjüket, hiszen „amióta 
világ a világ", fordított sorrendben szoktunk e kérdésekről beszélni, nem is logika nélkül, 
hiszen az állomány (legalábbis könyvtári körülmények között) feltétele a tájékoztatásnak. 
Magam is megütköztem, amikor a vándorgyűlés tematikájának kidolgozói ezt a sorrendet 
határozták meg. 
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Némi gondolkodás után rá kellett jönnöm, hogy igazuk volt, mindenekelőtt azért, 
mert a voltaképpeni cél, amiért a könyvtárügy létezik, az a (bővebb értelemben vett) tá
jékoztatás, az információk hozzáférhetővé tétele, esetünkben a tudományos-műszaki-gaz
dasági információk közvetítése. Minden más könyvtári feladat (az állományalakítást is be
leértve) ezt szolgálja. A furcsa sorrend másik oka már nagyon is konkrét, és napjainkban 
különösen aktuális: az állományalakításban szükségképpen érvényesítendő új, vagy 
legalábbis végre megvalósítandó politikáját nemcsak az anyagiak hiánya, hanem éppen a 
tájékoztatás átalakulása tette és teszi lehetővé és szükségessé. Ennek részleteiről még szó
lok, de bevezetőben is hangsúlyozom: nem lehet állománygyarapítási politikát folytatni 
tájékoztatási politika nélkül; nincs állománygyarapítási együttműködés tájékoztatási 
együttműködés nélkül. 

Centralizáció és a funkciók megosztása! 

Olyan további általános elv, amit végig igyekszem szem előtt tartani, a centralizáció és a 
funkció-megosztás elve. Erről is szó esett már a plenáris ülésen, de éppen a tájékoztatásról 
és az állományalakításról szólva, talán különös nyomatékkal kell erre az elvre visszatérni. 
Az alighanem mindenki előtt világos, hogy ebben az országban, ennek könyvtárügyében 
és műszaki könyvtárügyében, sőt konkrétan a tájékoztatásban és az állományalakításban, 
az eddigiekhez képest nagymérvű centralizációra van szükség, hiszen az ország méretei, 
a felhasználók száma stb. nem teszik indokolttá, a lehetőségeink pedig nem teszik lehe
tővé a centralizáltan gazdaságosabban ellátható feladatok decentralizálását. Ugyanakkor 
azonban ésszel kell centralizálnunk, tehát nem úgy, hogy egy vagy akár két-három mam-
mutot (ha tetszik, óriástököt, vízfejet) hozunk létre, hanem úgy, hogy azokat a funkció
kat centralizáljuk, amelyek központi megoldása gazdaságosabb, helyesebb, jobb,mint a 
decentralizált megoldás. Egyidejűleg kell erősítenünk a decentralizálást is, mégpedig olyan 
tekintetben, hogy a jelenleginél sokkal erősebbé, eredményesebbé kell tenni a decentra
lizált, elsősorban közvetítő hálózatot. A könyvtári rendszer meglehetősen nagy, és egy
re növekvő része áll olyan könyvtárakból, amelyek feladata ugyan igen jelentős, de ame
lyeknek egyre inkább el kell távolodniuk a hagyományos könyvtári tevékenység-modell-
től, és egyre inkább centralizált szolgáltatások közvetítőivé és kiegészítőivé kell válniuk. 

Ennyit — bevezetőként — általános elvekről. 

A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE 

A tájékoztatásról szólva is tisztáznunk kell egy félreértést, mielőtt még a fejlesztés tény
leges feladataival foglalkoznánk. A korreferátumok címei a tájékoztatást számítógépes 
és hagyományos tájékoztatásra választják szét. Engedelmükkel én nem követem ezt a cso
portosítást, nem is értek egyet vele. Egyetlen információs rendszer van és ennek a 
rendszernek a célja a felhasználók kiszolgálása. A felhasználót viszont az érdekli, 
hogy minél inkább testreszabott, minél megfelelőbb, ha ilyen igénye van, akkor 
minél teljesebb, de ugyanakkor nem felesleges mennyiségű információt kapjon. 
Az, hogy ezt számítógépek útján, számítógépekkel segítve, vagy „manuális" (valójában 
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persze szellemi) tevékenység eredményeként kapja meg, az közömbös a számára. Nem 
helyes emellett ez a felosztás azért sem, mert a technika fejlődik, és az, amit ma még 
„hagyományos" tájékoztatásnak nevezünk, az rövid időn belül számítógéppel végrehaj
tott, vagy számítógéppel segített, vagy számítógéppel megalapozott tájékoztatássá válhat 
és válik. Ez a folyamat feltartóztathatatlan, mert enélkül nem valósítható meg az infor
mációszolgáltatásnak az a napjainkban egyedül járható útja, amely nemzetközileg is har
monizált adatbázisok minél teljesebb hasznosításán alapul, mert enélkül nem javítható 
munkánk gazdaságossága, és mert enélkül nem szabadítható fel a szakképzett munkaerő 
az adminisztratív és technikai rabszolgamunkák sokasága alól. Természetes és nem is szo
rul bővebb magyarázatra, hogy a tájékoztatási „műfajok egy része (elemző-értékelő szak
irodalmi tanulmányok, prognózisok összeállítása stb.) nem gépesíthető. Az sem vitás 
azonban, (jóllehet gyakorlati munkánkban ezt mind a mai napig sajnálatosan nem vesszük 
észre), hogy a „gépesíthetetlen" tájékoztatási tevékenységeket is a számítógéppel segített 
szolgáltatások révén rendelkezésünkre álló, a korábbiaknál hasonlíthatatlanul szélesebb 
bibliográfiai bázisra kell építenünk, átállítanunk. Ezért, ha — a tájékoztatásról szólva — 
csoportosításra van szükség, számomra sokkal rokonszenvesebb az olyan csoportosítás, 
amelyet követve egyfelől a „mások" által létrehozott „külső" adatbázisok használatán 
nyugvó, másfelől pedig a saját adatbázis létrehozását, saját feldolgozó munkát feltételező 
tájékoztatásról szólunk. A továbbiakban élek is e csoportosítás lehetőségeivel. 

A konferencia ajánlásai magáról a tájékoztatásról nem sokat mondanak. Elmond
ják, hogy szükség van rá, hogy fontos, hogy a kutatás-fejlesztés nem lehet meg nélküle; 
elmondják, hogy hasznosítani kell a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisokat, és el
mondják, hogy ahol ilyen nem áll rendelkezésre, vagy ahol a tájékoztatás témájából adó
dóan a külföldi-nemzetközi forrás nem hasznosítható, ott belföldi adatbázisokra kell 
támaszkodni. Ezzel az útravalóval bocsát minket utunkra a konferencia, és nem többel, 
hiszen a konferencia tárgyalási anyagában is legfeljebb a helyzetkép részletesebb. 

„SAJÁT" FELDOLGOZÁS VAGY „KÜLSŐ" ADATBÁZIS? 

Ha a gyakorlati megvalósítás útjait kívánjuk egyengetni, mindenekelőtt nézzünk szembe 
egy sokat vitatott kérdéssel: a nemzetközileg hozzáférhető, számítógéppel olvasható adat
bázisok hasznosításának és a „saját , hazai, tájékoztatási célú, magyar nyelvű feldolgozás 
viszonyának és arányának a kérdésével. 

Gondolom, mindenki tudja, hogy alapjában véve miről van szó. Az a felismerés, 
hogy egyetlen ország (még ha sokkal nagyobb is, mint a miénk), nem birkózhat meg a világ
szerte létrejövő információk feldolgozásával, továbbá az a tény, hogy a korszerű technika 
és technológia lehetővé tette a gyors, operatív és szervezett (offline és online) informá
ciócserét, érthetően megkérdőjelezte, hogy van-e értelme nemzeti keretekben, hazai 
erőkkel és nemzeti nyelven az információk feldolgozásának, mindenekelőtt az — elsősor
ban számbavételi és jeladó célú — bibliográfiai és referáló feldolgozásnak; nem lenne-e 
célszerűbb a hazai irodalom feldolgozására, nemzetközi rendszerekbe beadására, illetve 
a nemzetközi vagy nemzetközileg széles körben használt rendszerek és szolgáltatások 
közvetlen használatára alapozni információellátásunkat. 
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A társadalomtudományok egy részében meglehetősen gyorsan el tudták dönteni 
ezt a kérdést, mivel itt úgy vélték és vélik, hogy részben ideológiai szempontok, részben 
a helyi adottságok fontossága miatt, feltétlenül fenn kell tartani (a nemzetközi informá
ciócserével szükség és lehetőség szerint kiegészítve) a saját feldolgozást. Annál vitatottabb 
ez a kérdés a műszaki, mezőgazdasági, egészségügyi-orvostudományi és — különösen —a 
természettudományi tájékoztatás területén, ahol az előbb említett szempontok sokkal ke
vésbé vagy egyáltalán nem merülnek fel, és ahol különösen szembeötlő és látványos a 
szakadék a nemzetközileg hozzáférhető, illetve az itthon létrehozható adatbázisok teljes
sége között (nem is beszélve arról, hogy a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok tech
nológiailag és minőségileg gyakran fejlettebbek, mint a hazaiak). 

Első látásra nyilvánvaló a válasz: megkell szüntetni a világ szakirodalmának hazai, 
nemzeti nyelvű feldolgozását, és e helyett fejleszteni kell a nemzetközileg hozzáférhető 
adatbázisok használatát (ide értve a valóban nemzetközi, részvételünkkel és input-szolgál
tatásunk mellett működő rendszerek, mint az NTMIR, az INIS, az AGRIS stb.), továbbá 
a nemzetközileg hozzáférhető nagy vállalkozások (mint az ISI, a Chemical Abstracts, az 
INSPEC,a COMPENDEX stb. adatbázisait és szolgáltatásait egyaránt! 

Valójában a döntés a következők miatt korántsem ilyen egyszerű: 

Nyelvi korlátok 

A nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok idegen nyelvűek. Kétségtelen, hogy a szolgál
tatások teljességét, széles körű bázisát elsősorban igényő, sőt a bibliográfiai és referáló 
típusú adatbázisokat általában is elsősorban igénybe vevő kutatók és fejlesztők esetében 
feltételezhető, vagy feltételezhető kell, hogy legyen egy vagy több idegen nyelv ismerete. 
Az is igaz, hogy a nálunk számításba jövő külföldi adatbázisok nyelve két nyelvre: az 
angolra és az oroszra korlátozódik, legalábbis túlnyomó többségében, két nyelv ismerete 
pedig nem lehetetlen követelmény, ha nem is az egyéni kutatóval, de a kutatócsoporttal 
szemben. Az is igaz, hogy a jeladó típusú információkat tartalmazó adatbázisok nem téte
lezik fel hosszú szövegek megértését. Mégis, egyszerű tapasztalati tény, hogy idegen nyel
vű adatbázisokban nemcsak az információkeresés nehezebb (hiszen a profilszerkesztés, 
a keresőképek összeállítása igen magas fokú aktív nyelvismeretet tételez fel), hanem 
maguk a felhasználók is nagyobb nehézségekkel hasznosítják a kapott információkat (tisz
telet a kivételnek), mint nemzeti nyelvű szolgáltatás esetén. A számítógépes, nemzetközi 
adatbázisokra alapozott szolgáltatások minden hazai terjesztője tudja, hogy e szolgáltatá
sok elterjedése, igénybevétele még sokkal nagyobb mértékben elmarad az objektíve fel
tételezhetőtől, mint a hazai, nemzeti nyelvű szolgáltatásoké. Ebben bizonyára szerepet 
játszanak a költségtényezők is (nem szólva a hiányos propagandáról és érdekeltségről), 
de nem kevésbé az is, hogy a szolgáltatások idegen nyelvűek. A lefordításukra, vagy 
legalábbis a mindenkori keresési eredmény, az output lefordítására irányuló törekvések 
ugyan rokonszenvesek, de tovább drágítják ezeket az amúgy sem olcsó szolgáltatásokat, 
szakmailag problematikusak (a rendkívül kondenzált szövegek fordítása rendkívüli szakér
telmet és szaknyelv-ismeretet tételez fel), végül pedig e szolgáltatások egyik lényeges elő
nye, a gyorsaság ellen hatnak. 
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Gazdaságossági szempontok 

A nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok nagyobbak, teljesebbek, ennek folytán drá
gábbak. Drágább (egyes esetektől eltekintve) beszerzésük is, mint a hazai adatbázis létre
hozása, különösen pedig drágább az adatbázis használata, „futtatása akár offline, akár 
online megoldás esetén (bár az utóbbinál a retrospektív keresés még versenyképes is 
lehet). Emellett a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok jelentős részének használata 
devizába kerül, mégpedig nem is kevésbe. Mindez persze nem szabad, hogy kizárja a 
nemzetközi források használatát, de meggondolandóvá teszi, hogy adott célra nem gazda
ságosabb-e a korlátozottabb, kisebb terjedelmű és teljességű (jóllehet a „legjava kivá
lasztására törekvő) saját feldolgozás és adatbázis-építés, mint a nemzetközileg hozzáfér
hető adatbázisok használata. 

A kiegészítés szükségessége 

Tartalmi szempontból (minden ellenkező értelmű propagandával szemben!) nincs tel
jes információellátásra alkalmas, különösen pedig nincs olyan adatbázis, ami a hazai fel
használók érdekeinek megfelelően integrálná a nekik szükséges összes információt, ideértve 
a helyi érdekű és jelentőségű információkat is. Ezért ha az összes többi probléma nem 
lenne, és ha minden szempont a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok használatát 
indokolná is, akkor is fennmaradna, és fenn is marad ezek kiegészítésének szükségessé
ge. Ez pedig célszerűen csak saját feldolgozó munkával érhető el. 

Nem mindig kell a „teljesség 7 

Végül, de nem utolsósorban kérdéses, hogy mindenkor szükség van-e arra a teljességre 
(és ez a fő előny, amit a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok biztosítanak). Hadd 
említsem meg (bár nem elsősorban erről van szó), hogy a tájékoztatástudomány számos 
kutatása, vizsgálata (nézzék el nekem azt a pongyolaságot, hogy nem is művekre, hanem 
csak néhány névre utalok, hiszen nem elsősorban ezzel a témával foglalkozunk: Garfield, 
Bar-Hillel, Kent, De Solla-Price) bizonyította: a források feldolgozásának növekvő teljessé
ge egyre kisebb információtartalmat ad hozzá az adatbázis teljességéhez, mivel a legfonto
sabb információk bizonyos korlátozottabb körű publikációs körben jelennek meg. Két
ségtelen, hogy e megállapítás igazság-tartalma tudományáganként, szakterületenként, 
sőt a felhasználók igényeitől függően is eltérő mértékű, mégsem lehet elfelejteni, ha 
egyszer a nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok legnagyobb vagy egyik legnagyobb 
erényének (tisztelet a kivételnek) a teljességet tekintjük. Sokkal fontosabb azonban, 
hogy a teljesség igénye még a kutatók és fejlesztők részéről sem minden esetben azonos 
(pl. a határterületeken), emellett pedig a tájékoztatás nemcsak kutatókat és fejlesztőket 
lát el információval. Márpedig az optimumnál teljesebb vagy szélesebb körű tájékoztatás 
végső soron csaknem ugyanolyan nagy hiba, mint a hiányos tájékoztatás, mivel a fel-
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használónak kedvét szegi, neki se lát a „kásahegynek", amely bizony - gyakran szelek
tívnek nevezett szolgáltatások esetében is - valódi kásahegy. 

Van jövője a saját feldolgozásnak! 

Remélem, világos a következtetés. Bár az utolsó másfél évtized és nyilvánvalóan (az 
online kapcsolatok folytán különösen) a jövő fő útja és „újdonsága"a nemzetközileg hoz
záférhető adatbázisok minél teljesebb és jobb, sőt (alig merem kimondani) koordináltabb 
hasznosítása volt és az marad, ez nem kongatja meg a halálharangot a saját feldolgozás 
és az erre alapozott tájékoztatás felett. A magyar nyelvű, referáló és bibliográfiai feldol
gozás (remélem kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy kifejezetten a dokumentációs informá
ciós feldolgozásról és nem a könyvtári állományok katalogizálási célú, az állományegysé
gek „mélységéig menő feldolgozásáról beszélek), még hosszú ideig életképes marad, sőt 
megéri a gépesítést is, csak nem minden szakterületen, minden esetben, hanem egyedi el
bírálástól, igényektől, kooperációs lehetőségektől függően. A saját feldolgozás és külső 
adatbázis használat harmóniájára van szükség. 

Az utóbbi kapcsán még egy gondolat! A magyar nyelvű, tájékoztatási célú, bibliog
ráfiai és referáló feldolgozás mellett szól egy igen egyszerű gyakorlati tapasztalat is. Saj
nos még a meglévő magyar nyelvű bibliográfiai és referáló feldolgozást is gyakran feles
legesen ismétlik meg; központi, ágazati, szakágazati és neíyi közlemények között döbbene
tesen sok a párhuzamosság. Nyilvánvaló, hogy adott szinten központosított, nem nagy
mérvű anyagi áldozatokkal hozzáférhető, szelektálható és kiegészíthető hazai referáló és 
bibliográfiai szolgáltatások nélkül csak ösztönöznénk a (sajnálatosan gyakran szakszerűt
len, lassú, rendkívül hiányos, de a teljesség látszatát keltve dezinformáló) párhuzamos helyi 
feldolgozásokat! Ezeknek nem konkurrenciája a külső adatbázisokra épülő számítógépes 
tájékoztatás! 

SZÁMÍTÓGÉPES TÁJÉKOZTATÁS KÜLSŐ ADATBÁZISOKBÓL 

A legelterjedtebb a mágnesszalagos adatbázisokra alapozott szelektív információterjesztés 
(ha minden áron rövidíteni akarjuk: SZÍT, nem pedig - ahogy előkelősködő anglomán
jaink az indokolatlan vagy legalábbis érthetően létrehozott márkanevek: TIG IT, AGIT 
stb. mellett és helyett nevezik - SDI vagy éppenséggel: ESZDIÁJ). Az alábbiakban még
sem csak e szolgáltatási forma, hanem a külső adatbázisokra alapozott számítógépes tá
jékoztatás néhány — általam és kollégáim által különösen fontosnak tartott — általános 
fejlesztési kérdéséről szeretnék beszélni. 

52 



Integrált szolgáltatást! 

Mindenki tudja, hogy napjainkban a felhasználó témájának („profiljának ) figyelését, 
keresését adatbázisonként rendelheti meg, egy intézménynél, vagy — szerencsétlenebb 
esetben — több intézménynél, ha ismeri ezek szolgáltatási profilját, az adatbázisokat és 
— ha pénze és ideje van rá. Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy az objektív szükséglet az len
ne, hogy — a tematikus adatbázisok esetében is, a dokumentumfajtára orientált adatbázi
sok esetében különösen — a felhasználó integráltan, a tárgyban releváns információt hor
dozó összes adatbázisból megkapja a neki szükséges információkat, méghozzá anélkül, 
hogy teljes áttekintéssel rendelkezne a „piacról", anélkül, hogy mindent adatbázisonként, 
illetve intézményenként rendelne meg, és — nem utolsósorban — anélkül, hogy teljes 
áron kellene kifizetni az egyes adatbázisokra alapozott szolgáltatás külön-külön borsos árát. 

A kívánt integráció nyilván akkor lesz majd a legeredményesebb, ha létrejön az or
szág lényegesebb tájékoztató központjait összekapcsoló számítógépes hálózat. Hadd koc
káztassam meg azonban, hogy addig is nagyon sokat lehetne tenni mind technikai, mind 
gazdasági, mind együttműködési tekintetben a megrendelők igényeinek integrált kielégíté
séért, sőt tartok tőle, hogy az ehhez szükséges szemléleti változás kissé nehezebb, mint az 
ország számítógépes hálózatának kiépítése. Mégis: az együttműködést és fejlesztést e 
tekintetben meg kell kezdeni. 

Igaz tájékoztatást a tájékoztatásról! 

Az előbbiekben ismertetett fejlesztési követelmény közeli rokona, de nem azonos vele, a 
számítógépes szolgáltatásokról szóló tájékoztatás fejlesztése. Itt nem arra gondolok, hogy 
még nem lenne elegendő az erről rendelkezésre álló szakirodalom, vagy nem lenne hasznos 
az OMKDK által kísérletileg elkészített tájékoztató. Sokkal inkább arról van szó, hogy 
mellőzni kellene a felhasználók félrevezetését, amelynek hátterében üzleti érdek vagy 
— ami még rosszabb — szakmai presztizsmánia lapul. Valahányszor egy újabb számító
gépes szolgáltatást bevezetnek Magyarországon, és minél korszerűbb „menedzseri 
módszerekkel propagálják ezt a szolgáltatást, annál inkább gátlástalanul keltik a felhasz
nálóban (vagyis a remélt megrendelőben) azt a benyomást, hogy kezébe adják a ,,bölcsek 
kövét ', legalábbis egy adott szakterületen, ha nem éppen az emberi tudás egyetemében. 
A korábban mondottakból is következik, (de ha a legjobb propagandistákat, akik egyben 
szakemberek is, erről megkérdezzük, meg is mondják), hogy ez nem igaz, nincs olyan 
adatbázis és nincs olyan szolgáltatás, amely nem tételezi fel más szolgáltatások használa
tát, a szolgáltatás kiegészítését. Végső soron a körültekintő üzletpolitika üzleti érdeke is 
az, hogy a felhasználó objektív tájékozódást nyerjen minden olyan szolgáltatásról, amely 
igényeinek kielégítésére egyenként és összesen alkalmas, függetlenül attól, hogy igénye a 
rendszer mely pontján merül fel. Sajnálatos, személyes tapasztalatom az, hogy egyes szol
gáltatások terjesztői(nyilván nem a legjobb és a szolgáltatást tervező szakértők), nem is 
tudnak más szolgáltatásról, nem ismerik saját szolgáltatásuk kereteit, korlátait, csak az 
„ i t t az írás, forgassátok érett ésszel, józanul" jellegű propagandaszövegeket. Következte
tés .áttekinthetővé kell tenni a tájékoztatási szolgáltatások kínálatot, piacát, propagandáját. 
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Fejlesszük a retrospektív tájékoztatást! 

Részben szintén érdekekhez, hagyományokhoz és presztízshez kapcsolódó probléma a 
folyamatos tájékoztatás (mindenekelőtt a szelektív információterjesztés) szerepének 
túlbecsülése, mértéken felüli hangsúlyozása a retrospektív tájékoztatással szemben. Újab
ban — szerencsére — ezt a tendenciát kezdi ugyan áttörni egy helyesebb, egészségesebb 
irányzat, de — jellemző módon — nem tájékoztatáspolitikai, hanem technikai-technoló
giai és gazdasági okokból. Végre ugyanis (5-10 év késéssel) nálunk is kezd az érdeklődés 
a párbeszédes információkeresés (az országban elterjedt nevén az online szolgáltatások) 
felé fordulni. Pedig ennek a — jellemző módon technikai lehetőségeivel megjelölt — szol
gáltatás-fajtának a nagy jelentősége nem elsősorban abban van (bár ez is igen jelentős), 
hogy az információkeresést és eredményeit finomító párbeszédet, dialógust tesz lehető
vé, nem is abban (lásd az első fejlesztési problémát), hogy sok adatbázisban többé-kevésbé 
integrált keresésre ad módot, hanem abban, hogy ezzel országunkban először vált lehetővé 
valóban gazdaságos, nagy adatbázisokra támaszkodó retrospektív számítógépes 
tájékoztatás. 

A tájékoztatásra (nemcsak nálunk) korábban is jellemző volt a folyamatos tájékoz
tatás túlbecsülése a retrospektív tájékoztatáshoz képest. Remélhető, hogy az „online for
radalom törést jelent majd ebben a tendenciában. El kell azonban gondolkodni arról, 
hogy mindig a nemzetközi központokkal fenntartott online kapcsolat lesz-e a retrospek
tív tájékoztatás leggazdaságosabb útja, és adott esetekben nem célszerűbb-e retrospektív 
információkeresésre alkalmas adattárak hazai felépítése; másfelől pedig, hogy az online 
lehetőségeket nem lenne-e célszerű adott esetben szelektív információterjesztésre és más 
folyamatos tájékoztatás céljaira is igénybe venni. Mindezt nem divatszempontok, nem 
presztízsszempontok, hanem szakmai mérlegelés és — főleg — gazdaságossági számítások 
alapján kell eldönteni. 

Érthető és következetes adatközlést; minőségvédelmet! 

Engedjenek meg néhány szót a szolgáltatások formájáról. A mi szakmánkban eleve rit
kábbak azok a szabványok, amelyek a termék minőségi követelményeit szabják meg, mint 
pl. az iparban. Még létező „termékszabványaink sem térnek ki azonban a számítógépes 
információs szolgáltatások minimum-követelményeire, sem a közlendő adatok minimu
ma, sem — és különösen — az adatközlés módja tekintetében. Ettől függetlenül is az a 
helyzet, hogy szolgáltatóink — akik érthető módon gazdaságosságra és gyorsaságra töre
kednek - az amúgy is bonyolult keresőprogram által produkált keresési eredményeket 
egyszerűen úgy íratják ki, ahogy azok az adatbázisban találhatók (tisztelet a kivételnek). 
Önmagában persze érthető, hogy a szolgáltatásokat sem drágítani, sem lassítani nem 
akarjuk. Mégis, minimális követelménynek kellene tekinteni, hogy a felhasználó eligazod
jék a kézhez kapott szolgáltatás (az output) adatain. Ezt igen hasznosan és „elegánsan", 
ugyanakkor automatizáltan és nem drágán meg lehet oldani úgy, hogy az egyes adatok 
mellett ott áll azok magyar nyelvű megnevezése; meg lehet oldani az adatok eredeti 
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nyelvű megnevezésével; végül meg lehet oldani az adatok kódolásával, illetve szabvá
nyos közlésmódjával (sorrendjével, elhelyezésével, központozásával) és a szolgáltatás
hoz minden esetben járuló „térképpel", jelmagyarázattal. E megoldások legalább egyike 
azonban követelmény. Nem lenne szabad megengedni, hogy egy egyébként igen gondo
san előkészített, már csak adatbázisa folytán is hézagpótló, nagy jelentőségű szolgálat, 
annyira „elidegenítő legyen a felhasználó szempontjából, mint pl. a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Könyvtárának az Institute for Scientific Information Science Citation 
Index adatbázisára alapozott számítógépes tájékoztató szolgálata. 

A termékek minőségvédelmének abszolút minimuma az, hogy a felhasználó minden 
neki szükséges adatot megkapjon, vagy legalábbis e szempontból tájékozódjon a szolgál
tatás korlátairól. Meghökkentő az a gyakorlat, amelyet a KG-Informatik szabadalmi in
formációs szolgáltatásánál folytatnak, ahol (az adatbázis hibájából) nem egy outputként 
szolgáltatott szabadalmi tételnek egyszerűen nincs címe! Vajon miféle szakirodalmi tájé
koztatás az, amely megengedi magának, hogy a keresés eredményei szerint az illető té
mába tartozó dokumentumok legfontosabb, sőt egyetlen tartalmi adatát, a címet nem 
közli? Ilyenkor elhangzik ugyan az az „érv', hogy ezekben az esetekben is megadják a 
dokumentumok Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás szerinti jelzetét, és ez is tartalmi 
információ. No de éppen e jelzetek alapján kéri (a rendszer adottságainál fogva) a felhasz
náló az információkeresést. Aligha örülne az éhes vendég, ha étel helyett étlapot tenné
nek a tányérjára. A szolgáltatónak itt nem költséges, utólagos másolatrendelés keretében, 
hanem saját erejéből, az alapszolgáltatás keretében kellene e hiányt pótolnia. 

Mint látják, a szolgáltatások formája, adattartalma és annak követelményei gyak
ran nagyon is tartalmi kérdéseket érintenek. 

Kell-e magyar nyelvű adatkiegészítés? 

Foglalkoznunk kell a szolgáltatások nyelvével is. Itt természetesen nem az információs 
nyelvről beszélünk, nem mintha ez nem lenne a számítógéppel kezelt adatbázisok igen je
lentős problémája, nem mintha szerencsés helyzet lenne, hogy az információs nyelv tekin
tetében egymástól homlokegyenest eltérő elveket valló és gyakorlatot követő adatbázis
termelőknek vagyunk kiszolgáltatva, nem mintha az ismét csak „bölcsek kövének" ki
kiáltott szabad szövegszavas (vagy ha úgy tetszik, szabad tárgyszavas) információkere
sés akár általában, akár párbeszédes üzemmódban mindig jó megoldást jelentene, nem 
mintha a technika fejlődése eleve semmissé tette volna az osztályozáselmélet megállapítá
sait, a tezauruszokkal kapcsolatos ismereteket stb., hanem pusztán azért, mert az infor
mációs nyelvi adottságok a külső adatbázisoknak olyan adottságai, amelyeken saját erőnk
ből nem nagyon változtathatunk. Igy hát megtartóztatom magam kedvenc vesszőparipám
tól , és csak a természetes nyelvi problémákkal foglalkozom. Ezzel kapcsolatban — mind
annak ellenére, amit korábban az idegen nyelvű adatbázisok magyar nyelvű közvetíté
sének szakmai, időbeli, gazdasági stb. nehézségeiről mondtam — azt hiszem, meg kell 
állapítani, hogy minden szolgáltató központnak „kutya kötelessége" lenne, hogy az 
output (a szolgáltatás) szövegének meghatározott elemeit (címet, referátumot), ha a 
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felhasználó kívánja, magyar nyelven is szolgáltassa. Persze ezek a megoldások nem ked
vezőek, talán nem is véglegesek. Idővel - remélhetőleg - a nyelvismeret terjedése, esetleg 
a gépi fordítás fejlődése, addig pedig a nyelvet és szakmát tudó könyvtárosok segítsége 
játszhat lényeges szerepet abban, hogy elkerüljük ezt a nyilvánvaló kényszermegoldást. 
Amíg és ahol azonban erre szükség van, akkor és ott ezeket az igényeket ki kell elégí
teni, és e szempontból csak elismerés illetheti például az Építésügyi Tájékoztatási 
Központ meghirdetett számítógépes információszolgáltatását, amelynek keretében eleve 
e lehetőségből és ennek felkínálásából indultak ki. 

Koordinációt az online kapcsolatokban! 

Térjünk vissza még egyszer az online-re (pontosabban a nagy nemzetközi adatbázis-gyűjtő 
és információ-szétsugárzó központokkal fenntartott online kapcsolat és az ezeknél vég
zett párbeszédes információkeresés alapján létrejövő szolgáltatásokra (ezúttal nem a 
retrospektív vagy folyamatos információszolgáltatás szempontjából, hanem szervezeti 
szempontból.) Amennyire örülök az online kapcsolatok terjedésének, annyira lúdbőrzik 
a hátam attól, hogy az online kapcsolatokat Magyarországon láthatóan ugyanolyan koor
dinálatlanul vagy még koordinálatlanabbul hozzuk létre, mint ahogy általában is eljárunk 
információs rendszerünk fejlesztésében. Ez az ország már megint olyasmit enged meg ma
gának, amit pl. Dánia, Finnország (szándékosan hozok fel méretben hasonló példákat) 
információs intézményei nem engedhetnek és nem is engedtek meg maguknak. Ezekben 
az országokban igen céltudatosan néhány online központot hoztak létre, amelyek három
féle „üzemmódban szolgáltatnak. Az egyik mód az, hogy (mint egyéb tájékoztatási szol
gáltatásoknál, ha tetszik, irodalomkutatásoknál) ők maguk végzik az információkeresést 
(természetesen a felhasználóval minden körülményre kiterjedően tisztázott tematikus 
és egyéb igények alapján), majd az információkeresés eredményeit szolgáltatják a felhasz
nálónak (megrendelőnek). A másik megoldás, hogy a felhasználó (vagy munkatársa, pl. 
könyvtárosa, információs szakembere) személyesen veszi igénybe az online szolgáltató 
központ terminálját, de a központ szakértőinek, az online információkeresés mód
szereit, az adatbázisok információkereső nyelveit, a szakmát és a nyelvet ismerő szakértők
nek a segítségével. Végül a harmadik megoldás esetében az online központ csak csomó
pont („node , ahogy ők mondják), amelyen keresztül további terminálok csatlakozhat
nak a külföldi online partnerhez. Vajon nálunk nem ez lenne a logikus megoldás? Vajon 
nálunk nem kellene ennek alapján és nem személyes ismeretségek, rendelkezésre álló 
„profilidegen kapacitások stb. alapján kijelölni a közvetítő központokat? Tévedés ne 
essék: nem valamiféle OMKDK monopóliumot prédikálok; a legkevésbé sem, hiszen erre 
intézményem képtelen is lenne, de ezt az előbb említett hármas megoldás ki is zárja. 
Viszont kétségtelen, hogy az OMKDK-nak és még jó egynéhány szakmai központnak 
kellene a fentiekben említett csomópont-szerepet játszania, egyebek között már csak 
e központok állományából, dokumentum-beszerzési lehetőségeiből és tapasztalataiból 
kiindulva is. 
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A szakirodalmi háttér: becsületbeli ügy! 

A külső adatbázisokon alapuló számítógépes tájékoztatásról szólva az utolsó problémá
hoz értem: a háttérszolgáltatások problémáihoz. Ezzel tulajdonképpen könnyen lehet 
végezni. Egyszerűen becsületbeli kötelessége minden olyan intézménynek, amely referá
ló vagy bibliográfiai tájékoztatást nyújt külső adatbázis alapján, hogy hozzáférhetővé 
tegye azt a dokumentumot, amit az igények szeszélye (jobbik esetben nem a profil 
szeszélye) a kereső kérdésre relevánsnak talált a rendszer. Ez a kötelezettség nem egysze
rűen kölcsönzésre, országon belüli és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésre, másolatké
szítésre, vagy másolatbeszerzésre és -szolgáltatásra, vagy éppenséggel az eredeti beszerzésé
re és szolgáltatására vonatkozik, hanem pl. az eredeti fordítására is, sőt — ha a felhasz
náló ezt a kapott nagy számú információ miatt vagy más okból szükségesnek tartja '— a 
szöveg tömörítésére, szemleszerű összefoglalására, sőt kivételesen akár elemzésére, 
értékelésére, tényadatok összeállítására is. Az utóbbi, magasabb szintű szolgáltatásokat, 
természetesen nem minden szolgáltató központ képes saját erejéből ellátni, ami azonban 
csak az együttműködés fejlesztésének és nem a kötelezettség feloldásának indoka. Az ab
szolút minimum azonban az eredeti dokumentum, vagy másolatának beszerzése a felhasz
náló igénye szerint. Őszintén sajnálom, hogy ismét az MTA Könyvtárának szolgáltatására 
kell mint negatív példára hivatkoznom, ahol egyszerűen a felhasználóra bízzák, hogy sze
rezze be a dokumentumot ahogy akarja, például kérjen a szerzőtől különlenyomatot, ha a 
dokumentum nincs meg az Akadémia Könyvtárának, az akadémiai hálózat könyvtárainak, 
vagy — végső esetben — más magyar könyvtárnak az állományában. 

Szeretném hangsúlyozni: nincs ellentmondás e követelmény és az állományalakí
tásról már gyakran mondottak és ma is mondandók: a takarékosság, a kooperáció, az erő
forrás-megosztás követelményei között. Nem a szolgáltató állományának, hanem a szol
gáltatónak kell a primer dokumentumok iránti igényt kielégítenie, saját állományából, 
belföldi kooperációs partnerei állományából, az ország (a könyvtári rendszer) állományá
ból és — nem utolsósorban — a világ állományából. 

SAJÁT FELDOLGOZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TÁJÉKOZTATÁS 

Már korábban tisztáztuk, hogy a saját feldolgozáson alapuló, magyar nyelvű tájékozta
tásnak még hosszabb ideig van jövője. Ez indokolttá teszi, hogy szemügyre vegyük ezt a 
témát is, annál is inkább, mert ma a hazai műszaki-mezőgazdasági-természettudományi 
tájékoztatás legnagyobb volumenű, legnagyobb költségű, legtöbb embert foglalkoztató és 
legtöbb felhasználóhoz eljutó formája még mindig ez. Csak néhány kérdést ragadunk ki: 
a gépesítését, a hazai szakirodalom feldolgozásáét, a referáló folyóiratokét és az egyéb mű
fajok jövőjéét. 
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A saját feldolgozás gépesítése 

Ha igaz az, hogy még hosszabb ideig vagy „örökre fennmarad a „saját feldolgozáson 
alapuló szolgáltatás, és ha igaz az, hogy a gazdaságos tájékoztatási gyakorlat egyetlen 
inputból (adatbázisból) hozza létre a folyamatos és retrospektív tájékoztatás különböző 
szolgáltatásait, akkor nyilvánvalóan igaz, hogy a „saját" tájékoztatást is gépesíteni kell. 
Ez semmiképpen sem vitatható a nagy, többé-kevésbé centralizált bibliográfiai és refe
ráló szolgáltatások esetében. 

A gépesítés kapcsán azonban utalnunk kell egy veszélyes tendenciára is. Már be
széltem róla, és még szóba kerül a későbbiekben is, hogy felesleges időpazarlás és — ami 
még nagyobb baj — félrevezető, dezinformáló megoldás az, amikor egy vállalati, intézeti 
stb. könyvtárban „nekiállnak" az intézethez járó 20-40 folyóirat és néhány egyéb doku
mentum tájékoztatási célú (pl. referáló vagy a cikkek mélységéig menő bibliográfiai) fel
dolgozásának, „dokumentálásának" egyszerűen megismételve az országos vagy ágazati 
feldolgozó és tájékoztató munkát. Ez több mint vétek, mert hiba! Ha mármost e hiba és 
annak következményei még súlyosbíthatóak, sőt hatványozhatóak, ez történik akkor, 
amikor az ilyen tájékoztatási tevékenységet gépesítik. Ilyenkor — gyakran nagy hozsan
nával és adott esetben a szakma tapsviharától kísérve, olyan számítógépes „informá
ciós rendszereket" hoznak létre, amelyek jelentéktelenül kicsiny állomány feldolgozására 
szolgálnak, amelyek semmivel sem kompatíbilisak és zártak, tehát nem képesek arra, 
hogy kívülről fogadják és kiegészítsék a felhasználóknak szükséges információkat, de 
arra sem, hogy bekapcsolódjanak (ha egyszer szakmailag valóban jelentősek) az informá
ciócserébe. E gyakran nemcsak nem hasznos, hanem káros „rendszerekbe erőt, pénzt, 
programozói, rendszerszervezői és könyvtárosi-tájékoztatási munkaerőt és energiát 
ölnek bele. A kár, a veszteség mégsem elsősorban ez, hanem az, hogy az ilyen rendsze
rek outputja fokozottan vezeti félre a felhasználó szakembereket, vezetőket. A számító
gép „tekintélye megerősíti azt az amúgy is téves felfogási, hogy az említett, korlátozott 
forrásanyag alapján tájékoztatott felhasználó „informálva van", holott valójában dezin
formáltuk, mivel csak töredékesen adtuk át neki azokat az információkat, amelyek a 
nemzetközileg hozzáférhető adatbázisok, sőt az országban folyó dokumentációs feldolgo
zás eredményeként is szolgáltathatók lettek volna, ugyanakkor pedig azt a látszatot 
keltettük, hogy tájékoztattuk. 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs szükség saját inputra alapozott, 
géppel olvasható adatbázisok létrehozására. Az említett törekvések akkor rosszak és hely
telenek, ha az állomány kicsi, semmiben sem sajátos vagy hézagpótló, ha a létrehozott 
rendszer nem az együttműködésbe való bekapcsolódásra szolgál, hanem zárt, és ha — mint 
általában — a feldolgozás nem is szakszerű. A szakszerűtlenség egyaránt vonatkozik az 
adatközlésnek a szabványoktól és a józan észtől eltérő voltára, szűkszavúságára és zavar.os-
ságára,amit általában azzal indokolnak, hogy „a mi felhasználóink így igénylik". Elte
kintve attól, hogy a szegény felhasználó mi mást is igényelhetne, „eszi nem eszi, nem 
kap mást alapon, sőt néha büszkén is, hiszen őt gépi rendszerrel szolgálják ki, az adat
közlési szakszerűtlenségek és „specialitások eleve lezárják és így elszegényítik a rend
szert. Emellett gyakori a lassúság, a tartalmi szakszerűtlenség is, hiszen a feldolgozó kapa-
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citások lényegesen korlátozottabbak, mint az országos vagy ágazati szolgáltatások eseté
ben. Mindehhez még hozzájárul, hogy - már csak a helyi számítóközpont presztízse 
miatt is —, gyakran jószándékkal, e „rendszerek saját szoftver-fejlesztés eredményeként 
jönnek létre, holott sokkal célszerűbb lenne e célra az országosan és nemzetközileg már 
régen kifejlesztett programcsomagok használata, vagy legalábbis ismerete és adaptálása. 
Akkor talán kevésbé lennének büszkék az új rendszerek szülői és bábái, de a rendszerek 
jobban működnének. 

Hangsúlyozzuk: a többé-kevésbé centralizált, nagyobb terjedelmű, saját feldolgozá
son alapuló szolgáltatások gépesítése célszerű és helyes. A helyi gépesítés is indokolt le
het integrált rendszer keretében, illetve ha azt terjedelmi, mennyiségi okok indokolják, 
feltéve, hogy a gépesített rendszer olyan dokumentumok feldolgozására szorítkozik, ame
lyek kiegészíthetik a máshonnan átvett feldolgozási eredményeket.Tulajdonképpen helyi 
körülmények között ugyanaz a józan követelmény, mint amiről országos méretekben már 
beszéltünk, a „külső" és a „saját" adatbázisok közötti választás dilemmájáról szólva. 
Nem választani kell, hanem használni kell a külső (ez esetben a központi, illetve ágazati, 
esetleg nemzetközi) szolgáltatásokat, és ezeket harmonikusan kell kiegészíteni azzal, 
ami csak helyileg dolgozható fel a felhasználó követelményeinek megfelelően, indokolt 
esetben gépesítve. 

Tájékoztatás a hazai szakirodalomról 

Méltatlanul el szoktunk feledkezni a hazai szakirodalom dokumentációs-információs fel
dolgozásáról, és helyéről tájékoztatási szolgáltatásainkban. Tévedés ne essék, nem a Ma
gyar Nemzeti Bibliográfiáról beszélek, annak szűkebb értelmében, hanem a nemzeti bib
liográfiai számbavételről és tájékoztatásról. A hazai műszaki-mezőgazdasági-természet
tudományi szakirodalomról szóló kurrens tájékoztatás többé-kevésbé megoldott, vagy 
legalábbis megoldással biztat, részben a Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma, rész
ben a repertórium fejlesztése során — megállapodások szerint - fejlesztendő szakbibliog
ráfiák, szak-repertóriumok révén. De vajon elsősorban a folyamatos tájékoztatása lénye
ges a hazai szakirodalom esetében? 

Egyesek azt állítják, hogy a magyar szakirodalomról nem is kell kurrens tájékozta
tást nyújtani, hiszen miféle szakember az, aki még szakmájának magyar szakirodalmát 
(különösen folyóiratait) sem olvassa rendszeresen. A gyakorlati tapasztalatok ellentmon
danak ennek a felfogásnak. Sajnos sokan elhanyagolják még a hazai szakirodalmat is, de 
objektíve is támasztható az az igény információs rendszerünkkel szemben, hogy 
nyújtson tájékoztatást az új magyar szakirodalomról, hiszen a határterületi vagy „szórt 
szakirodalom nem is kerül szükségképpen még a munkáját jól szervező és „olvasó 
szakember kezébe sem. 

Nyilván sokkal lényegesebb azonban a retrospektív tájékoztatás. Ennek a helyzete 
nem oldódott meg, sőt talán még romlott is a folyóiratcikkek tekintetében, a repertó
rium fejlesztésével, a repertorizálás decentralizálásával. Visszakeresésre alkalmas adatbá
zist gyakorlatilag csak a „helyi felhasználó tud létrehozni, ha szétvágja, lerakja, vagy ép
penséggel gépi rendszerbe viszi be a számára érdekes szakrepertórium(ok) egyes tételeit. 
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Olyan véleményeket is hallottam, hogy kár fáradni a magyar szakirodalom hazai, 
akár kurrens, akár retrospektív tájékoztatási célt szolgáló feldolgozásával, hiszen a magyar 
szakirodalmat úgyis be kell vinnünk a nemzetközi rendszerekbe, legyenek azok akár az 
NTMIR keretében működő regionális, akár IN IS vagy AGRIS-szerű világméretű rendsze
rek. Onnan viszont — a külföldi szakirodalommal együtt — visszakapjuk a magyar szakiro
dalom feldolgozási eredményeit is, és ha valakinek csak magyar szakirodalom kell, akkor 
megfelelő nyelv-kódot használva az információkereséskor kikeresheti az őt érdeklő ma
gyar szakirodalmat. Azt hiszem azonban, hogy ez mégiscsak bonyolult és költséges, 
emellett hazai igényeink szempontjából hiányos megoldás lenne, még azokon a szakterü
leteken is, ahol nemzetközi információs rendszerekben részt veszünk. Ezért azután sür
gető kötelezettségünk, hogy megoldjuk a hazai szakirodalomról szóló retrospektív tájé
koztatást. (Csak zárójelben jegyezve meg: a nemzetközi rendszerek inputját szolgáló 
feldolgozás is koordinálatlan; számos tételt 4-5-ször is feldolgoznak hazai és nemzet
közi célokra.) 

A hazai referáló feldolgozás és referáló szolgáltatások 

Személyes vallomással kell folytatnom: amikor én lettem a felelős az OMKDK műszaki 
lapszemléinek a korszerűsítéséért, akkor első reakcióm az volt, hogy a műszaki lapszem
léket nem korszerűsíteni, hanem megszüntetni kell, tekintettel a nemzetközi adatbázisok
ra, az ágazati szolgáltatásokra stb. Utóbb kénytelen voltam meggyőződni arról, hogy ez az 
álláspontom helytelen volt, ennek a tájékoztatási formának továbbra is szerepe van, leg
feljebb nem úgy kell csinálnunk, ahogy eddig, hanem sokkal jobban. 

Az indokokat nem ismétlem, azok már elhangzottak. Inkább arra utalok, hogy mit 
jelent az iménti „sokkal jobban . Mindenekelőtt azt, hogy a munkát munkamegosztás és 
szervezet szempontjából jobban csináljuk, mint eddig. A műszaki szakirodalom referált 
feldolgozását tájékoztatási intézményünk eddig is munkamegosztásban, együttműködés
ben végezték, hiszen például az OMKDK kijelölő, referáló, lektoráló munkatársai külső 
munkatársak, kutató- és fejlesztőintézetek, nagyvállalatok, oktatási intézmények és 
egyéb, a szakterületen működő intézmények dolgozói. Ezekkel az intézményekkel együtt
működünk, ha másban nem, a szakirodalmi bázis biztosításában. A szakmai együttműkö
dés azonban elsősorban személyes és nem szervezett jellegű. Ennek azután az a következ
ménye, hogy az OMKDK minden „bölcsessége ellenére sem tudja olyan fokon biztosí
tani a szükséges szakértelmet, főként pedig nem tudja a válogatás céljaira annyira szem 
előtt tartani az aktuális, illetve prognosztizálható igényeket, mint a szűkebb szakma intéz
ményei. Másfelől a kiadványok és szolgáltatások hibái, gyakran pedig egyszerűen a szakte
rületen működő rangos intézmények ambíciói arra késztetik a józan ész szerint közremű
ködésre, a kapott információk felhasználására hivatott intézményeket, hogy saját referáló 
tevékenységet és kiadványokat hozzanak létre, vagy éppenséggel — elnézést a vádért, ez 
esetben nem említek konkrét eseteket - ellopják a munkatársaik által az OMKDK-nak 
készített referátumokat, és ezekből, esetleg némi kiegészítéssel, semmivel sem különb, 
de gyakran lassúbb és rosszabb saját referáló folyóiratot vagy hasonló kiadványt „alkos-
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sanak". Mindez nyilvánvalóan célszerűtlen, helytelen, ezért a fejlesztés fő útja az, hogy 
a referáló folyóiratokat az OM KD K-nak (és más tájékoztatási intézményeknek is) a szak
területen illetékes és érdekelt, erre alkalmas intézményekkel együttműködve, közösen 
kell készíteniük és közreadniuk. Ezzel nemcsak szakmailag javíthatjuk a szolgáltatásokat, 
hanem számos felesleges párhuzamosságot is felszámolhatunk, ha az OMKDK és „meg
felelői ' is leszállnak a fellegekből, és kellő rugalmassággal teljesítik a szakterületi part
ner igényeit. Hadd bízzam abban, hogy a józan ész és a szakma érdeke az előttünk álló 
együttműködési tárgyalások során felülkerekedik a helyi presztízsen, a szűken értelme
zett üzleti érdekeken és a bürokrácián, tehát megvalósulnak e közös szolgáltatások. 
A referáló szolgáltatások fejlesztése persze nemcsak ezt jelenti. Legalább ugyanilyen lé
nyeges a „profiltisztítás . Az ugyanis, hogy a referáló szolgáltatásokat magyar nyelven, 
saját feldolgozásra alapozva, általában fenn lehet és fenn kell tartani, még nem jelenti azt, 
hogy erre minden szakterületen szükség van. Hogy csak egyetlen példát mondjak: nem hi
szem, hogy bárminemű gyakorlati célja és haszna lenne a távolabbi jövőben, ha hazai re
feráló folyóiratot adnánk ki a kémia (nem a vegyipar!) területén. 

A referáló tájékoztatás javításának még számos ága van. így pl. komplexebbé, több 
dokumentumfajtára kiterjedővé kell tenni ezt a tájékoztatást, a közlemények jellegének és 
jelentőségének megfelelően kell megválasztani az indikatív és informatív feldolgozási for
mákat, korszerűsíteni kell a bibliográfiai adatközlést, tartalmilag és stilárisan javítani kell 
a referátumokat, fejleszteni kell a referáló folyóiratok utaló- és mutató-rendszerét stb. 
Engedjék meg azonban, hogy ezekre itt ne térjek ki részletesen. A fentiekben főleg az 
OMKDK-ról és feladatairól, céljairól beszéltem. Remélem azonban, hogy úgy értelmezik 
azt, amit mondtam, mint ami nemcsak az OMKDK-ra, hanem a hazai műszaki-mezőgazda
sági-természettudományos tájékoztatás egészére is igaz, nemcsak azért, mert az OMKDK 
e tekintetben a legnagyobb intézmény, hanem azért is, mert az említett elvek és gyakor
lati fejlesztési lépések helyessége más intézményeknél és más szakterületeken is aligha 
vitatható. 

Egyéb tájékoztatási műfajok 

Nem hiszem, hogy az „egyéb műfajokról nagyon bőven kellene beszélnünk. Nyilván
valónak tűnik, hogy a válogatott, elsősorban a határterületeken jelentős, az „eredetit 
pótló információs kiadványokat és szolgáltatásokat (tömörítvénygyűjteményeket, szem
le-folyóiratokat, témadokumentációkat stb.) fenn kell tartani olyan mértékben,amennyi
re ezeket a szükséglet, a piac igényli, hiszen ezeket semmiféle külföldi adatbázis és arra 
alapozott automatizálható szolgáltatás nem pótolhatja, legfeljebb segíteni tudja. 

Külön téma a vezetői tájékoztatás, amelyről — megítélésem szerint — hibásak az 
uralkodó elképzelések, mert a vezetői tájékoztatás nem elsősorban ilyen célú kiadványok
kal, hanem a vezetők döntéselőkészítő „törzsét" és a döntéselőkészítésbe bevont intéz
ményeket kiszolgáló, „nyersanyag-szállító" tájékoztatással oldható meg. Más mondandóm 
ezekről a műfajokról nincs is, ezeket sokkal nyugodtabban lehet a „vállalkozói kedv" és a 
piac szeszélyeire bízni, mint a számbavételt és a többé-kevésbé teljes körű tájékoztatást 
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szolgáló, folyamatos és retrospektív bibliográfiai és referáló tájékoztatást. Ezért nem is 
értek egyet azzal, amikor nagy hűhóval és gyakran vizsgálják az ilyen jellegű tájékoztatási 
szolgáltatások párhuzamosságait, átfedéseit és fehér foltjait. 

AZ ÁLLOMÁNYALAKITÁS EGYES PROBLÉMÁI 

Gyakran már az eddigiekben is — talán észrevétlenül — érintettük az állományalakítás 
problémáit. A probléma lényege adott, és nem szeretném ismételni azt, amit Vályi 
Gábor olyan meggyőzően elmondott a plenáris ülésen. Ezért erről csak néhány adalé
kot, elsősorban módszertani tekintetben. 

Többfélét — kevesebbszer! 

A probléma lényege közismert: túl kevés kiadványt szerzünk be, túl nagy példányszám
ban és egymástól függetlenül. Az igazság az, hogy ebben az oktatás és a könyvtárpolitika 
által kialakított szemlélet is ludas, hiszen arra oktattuk (sőt egyes esetekben oktatjuk) a 
könyvtárost, ide értve a helyi könyvtárak jövendő könyvtárosát is, hogy az információ
igények alapján vázolja fel a gyűjtőkört, és ezután szerezze be, dolgozza fel, ami ennek 
keretében a felhasználónak kell, tájékoztasson róla és bocsássa rendelkezésre. Ezen az 
elvi alapon nőtt fel egy egész könyvtáros-nemzedék, még ha szóltunk is könyvtárközi 
kölcsönzésről, központi szolgáltatásról, lelőhely-jegyzékről, sőt - elvben - állomány
gyarapítási együttműködésről, gyűjtőköri egyeztetésről is. Mindig is írott malaszt maradt 
azonban az, hogy ebbe az egyeztetésbe (amely egyébként nagykönyvtára ink között sem 
valósult meg a reményeknek megfelelően) eredményesen vonjuk be az intézeti és vállala
t i könyvtárakat, jóllehet a Vályi Gábor által említett „indokolatlan többszörözés" igen 
jelentős mértékben ezekben a könyvtárakban történik. A fenntartó szemlélete tulajdon
képpen indokolt. Könyvtárosát arra kötelezi, hogy ami vállalatának, intézményének 
kell, azt szerezze be, dolgozza fel és tájékoztasson róla. A könyvtáros a fentiekben em
lített hagyományos szemléletével nem tud, és nem is akar ennek a tendenciának ellene 
hatni. A végeredmény nemcsak a szűkös források elherdálása (országos méretekben), 
hanem olyan kis állományok létrehozása, amelyek ugyanúgy dezinformálnak, mint az 
előbbiekben már említett, igen korlátozott körű tájékoztatás. Nyilvánvaló tehát, hogy új 
szemléletről, új állományalakítási politikáról van szó. 

Könyvtártípusonkénti gyarapítási elvek 

Azt hiszem, hogy az állományalakítás elvei szempontjából háromféle könyvtárról kell 
beszélnünk. Az első kategóriába tartoznak az egy-egy ágazat vagy bővebb szakterület te
matikájában működő országos jellegű, általában önálló vagy felsőoktatási intézmény 
keretében működő nagy nyilvános könyvtárak és tájékoztatási intézmények. A második 
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kategóriába sorolhatjuk azokat a különböző fenntartók: kutató- és fejlesztő intézetek, 
felsőoktatási intézmények, egyes nagyvállalatok szervezetében működő könyvtárakat, 
amelyeknél indokolt, hogy egy-egy szakterület, szakágazat szakirodalma terén orszá
gos feladatokat lássanak el. Végül az utolsó kategóriába a „végfelhasználók ", a ,,fogyasz
tók" helyi könyvtárai tartoznak, mindenekelőtt a vállalati, kisebb intézeti, gyáregységi, 
hatósági és hasonló könyvtárak. 

Kezdjük a végén: állománygyarapítási gondjainktól (és nemcsak az anyagi gondok
tól, hanem a dezinformáló kis állományok elszigeteltségének káros hatásától is) csak 
akkor tudunk megszabadulni, ha a helyi könyvtárak állománygyarapítási szemlélete gyö
keresen megváltozik. Ezekben a könyvtárakban annak a beszerzésére kell szorítkozni, 
ami a) a mindennapi munkához kell, állandóan jelen kell lennie, ezek pedig nagyrészt 
kézikönyvek és ehhez hasonló segédletek, referensz-művek, amelyek adott esetben 
ugyan drágák, de amelyekből a legfontosabbakat ha tetszik, ha nem, be kell szerezni; 
b) arra, ami olcsó, tehát amiből nyilván nem érdemes külön gondot csinálni, mint pl. a 
főgyűjtőkör magyar szakirodalma; végül c) azokra a kiadványokra, amelyek tekintetében 
az igények intenzitása, gyakorisága oly nagy, hogy még mindig olcsóbb a kiadványt (első
sorban időszaki kiadványt) beszerezni, mint minden esetbe/i másolatot kérni, amikor a 
kiadványra vagy egy abban megjelent közleményre szükség van. 

A helyi könyvtáraknak alapjában át kell állítaniuk tevékenységüket az információs 
szolgáltatások közvetítésére, szükség szerinti „átcsomagolására és kiegészítésére, majd 
pedig az ezek nyomán és ezektől függetlenül jelentkező olvasói igények kielégítésére, 
de nem elsősorban saját állományukból, hanem az ország állományából. 

A több vagy néhány szakterületen országos feladatokat ellátó (tehát az első 
két kategóriába sorolható) könyvtárakban és könyvtárak között nincs más lehetőség, 
mint az együttműködés és a koordináció. Mindez persze szavahihetőséget tételez fel. 
Ha olyan megállapodások jönnek létre, amelyek keretében az egyik könyvtár lemond egy 
bizonyos kiadványról (nyilvánvaló, hogy az egész kooperációban mindenekelőtt az amúgy 
is legköltségesebb időszaki kiadványokról beszélünk, nagykönyvtárak esetében pedig kü
lönösen azokról), a másik pedig elvállalja annak beszerzését, akkor az utóbbinak köteles
sége, hogy ezt a kiadványt be is szerezze, és ha netán lemondására kényszerülne, akkor 
kooperációs partnereivel együttesen kell meghatározniuk, hogy mi történjék a jövőben. 
A mondottak és a mondandók alátámasztására hadd hivatkozzam ismét személyes mun
kámra, és intézményünk tapasztalataira. Nemrégiben az OMK-tól (tehát a könyvtártól) 
kaptam egy feljegyzést a mutatványszámok körözése és véleményezése tárgyában. Bevált 
gyakorlat ugyanis, hogy az új időszaki kiadványok mutatványszámait a témában érde
kelt és ahhoz értő szakemberekkel véleményeztetjük, mind olvasószolgálati, mind doku
mentációs feldolgozási szempontból. Az utóbbi szempontjából van olyan kiadvány, ami
nek beszerzését javasoljuk, van, aminek lehetőség szerinti beszerzését tartjuk indokoltnak, 
van, ami nem kell, és végül van, aminek beszerzését feltétlenül szükségesnek tartjuk, nyo
matékosan javasoljuk. Nos, a feljegyzés értelmében a könyvtár ugyan semmilyen lehetősé
get nem lát arra, hogy újabb időszaki kiadványokat szerezzünk be, de kész arra, hogy a ja
vasolt vagy nyomatékosan javasolt beszerzések esetében értesítsen arról, hogy az ország
ban milyen könyvtár szerzi be az adott dokumentumot. Igen hálás voltam és vagyok ezért 
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a kezdeményezésért. A dokumentációs-információs feldolgozás szempontjából ez ugyanis 
azt jelenti, hogy közvetlenül összekapcsolhatjuk a tájékoztatási együttműködést az állo
mánygyarapítási együttműködéssel, kedvező esetben megkereshetjük az adott kiadványt 
beszerző könyvtárat vagy annak fenntartó intézményét a feldolgozás, illetve annak egyez
tetése érdekében. Valahogy így kellene a jövőben továbbhaladnunk a tényleges kooperá
ció felé. Ha azután az derül ki, hogy egy szükséges kiadványt senki sem szerez be, akkor 
nincs más hátra, mint esetenként külföldről kérni a másolatot. Ha pedig a beszerzés csak 
egyetlen könyvtárban lehetséges, de más könyvtárban is szükség van az adott kiadvány 
állandó jelenlétére, prézens voltára, akkor mikrofilmeznünk kell. Ezt a megoldást amúgy 
is méltatlanul kevéssé alkalmazzuk az állománygyarapítási együttműködés szolgálatában. 

A dm inisz tra tív in tézkedések, sajá t „belá tás vagy ösztönzés 

Sokan úgy vélik (és ilyen felhangokat a plenáris ülésen is éreztem), hogy az állománygya
rapítási koordináció az egyszer már bevezetett és megbukott engedélyezési eljárással lenne 
helyreállítható. Ebben ugyanúgy nem hiszek, mint ahogy nem hiszek az országos méretek
ben tisztán önkéntességre és okos szakmai felismerésre alapozott szemléletváltozásban 
sem. Kivételesen szükség lehet adminisztratív intézkedésekre. Általában is szükség van 
szemléletváltozásra. Ezeket azonban ki kell egészíteni ösztönző megoldásokkal. Vajon mi 
lenne az akadálya annak, hogy minden olyan könyvtárnak, amely az adott szakterületen 
nem országos ellátásra kijelölt könyvtár, árszorzóval vagy külön adóteherrel (méghozzá 
számottevő többszörös árszorzóval) kelljen beszereznie az általa szükségesnek vélt, de az 
országos érdek szempontjából nem az illető könyvtárban koncentrálandó „devizás 
kiadványokat, mindenekelőtt szakfolyóiratokat. Ez egyrészt meggondolásra ösztönözne, 
másrészt olyan alapot hozna létre, amivel az állománygyarapítása nagykönyvtárakban és 
az országos szakterületi felelősségű könyvtárakban akár dotálható is lenne. Nem hiszem, 
hogy ez a gondolat alapjában új. Megvalósítása érdekében mégsem történt és— ha jól ér
telmezem — most sem történik semmi; inkább a jószándékú kooperáció kezd megindulni, 
és adminisztratív intézkedéseket követelünk, miközben szokás szerint marakodunk azért, 
hogy mely intézményeké legyen az adminisztratív ellenőrző és „koordináló jogkör. 

Az együttműködés feltétele: a szolgáltatások pontossága 

Nem vesztegetem itt a szót a központi szolgáltatásokra, amelyek fejlesztése (méghozzá 
nem csiga- és nem teknősbéka, hanem legalábbis gyorsvonati sebességű fejlesztése), a fej
lesztés megbízható és garantálható tervezése nemcsak az érdekelt intézmények, hanem a 
kulturális kormányzat és más érdekelt államigazgatási szervek komoly és súlyos felelős
sége. Ez egyaránt vonatkozik a központi katalógusokra és hasonló funkciójú nyilvántartá
sokra, a könyvtári regisztrációra, sőt a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások regisztrá
ciójára, a Nemzeti Bibliográfia rendszerére és a nemzetközi bibliográfiai adatcsere lebo
nyolítására stb. Nem kevésbé vonatkozik azonban a szolgáltatások fejlesztésének és pon-
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tosságának követelménye a nagy könyvtárak és az országos feladatra (ellátásra) kijelölt 
könyvtárak szolgáltatásaira is. Ahogy nem lehet együttműködést kifejleszteni az együtt
működés alapjainak ismerete (tehát a központi szolgáltatások) nélkül, ugyanúgy nem 
lehet elvárni pl. a helyi könyvtáraktól, hogy saját állomány „zsugorgatása helyett az 
ország állományára támaszkodjanak, ha lassú a könyvtárközi kölcsönzés, ha pontatlan 
a nagykönyvtárak állományáról szóló tájékoztatás, ha lassú és drága a másolatszolgál
tatás stb. Ha „méretekben más is e könyvtárak felelőssége szolgáltatásaik tökélete
sítéséért, mint az állam és az érdekelt intézmények felelőssége a példátlanul elhanya
golt központi szolgáltatások helyzetének javításáért, a két felelősség jellege, erkölcsi 
súlya azonos. 
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Darányi Sándor, 
az AGROINFORM főelőadója 

A MEZŐGAZDASÁGI, ÉLELMISZERIPARI ÉS ERDÉSZETI 
SZÁMÍTÓGÉPES TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE ÉS JÖVŐJE 

Az utóbbi években a mezőgazdasági tudományos-műszaki információs tevékenység terü
letén is örvendetesen érvényesült az alkalmazkodás igénye a megnövekedett követelmé
nyekhez. A megélénkült területi és nemzetközi együttműködés légkörében a MÉM Infor
mációs Központja (AGROINFORM) tájékoztató szolgáltatásait a megkezdett úton halad
va a kooperáció jegyében fejlesztette. 

A szakirodalmi információs szolgáltatások hatékonyságának javítása ma elsősorban 
az információs bázis növelésétől és a számítógépes technika felhasználásától függ. Az 
AGROINFORM-nál az ágazati szakmai információs rendszerek fejlesztési terveihez iga
zodva 1978-79-ben elkészült az a részletes program, amely mindkét feltételnek eleget 
tesz és amelyben nagy jelentősége van az együttműködésnek. Mivel jelenleg sem az 
ésszerűség, sem a pénzügyi feltételek nem szólnak önálló, saját feldolgozású számító
gépes adattár létesítése mellett, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar területén cél
szerű gondolatként merült fel a már működő nemzetközi és külföldi információs rend
szerekkel kialakítandó kapcsolat, illetve kész számítógépes adatbázisok felhasználása a 
hazai elképzeléseknek megfelelően. 

A fejlesztési cél olyan szolgáltatások létrehozása volt, amelyek az első időszakban a 
kutatás-oktatás-fejlesztés szakirodalmi információs ellátottságát növelik, enyhítik a háló
zati könyvtárak hagyományos gyarapítási-feldolgozási gondjait, bekapcsolják a felhasz
nálót az információáramlás nemzetközi vérkeringésébe és jelentősen megnövelik tájéko
zódásuk hatósugarát. A koncepció szerint az ezeknek a feltételeknek megfelelő új szolgál
tatások a meglévő szakkönyvtári hálózatra támaszkodnak, részint azért, hogy a fel
használók és a szolgáltatást előállító között közvetítő szakkönyvtárosok segítsék az igé
nyek feltárását és a visszajelzést, részint pedig, hogy a hagyományos szakkönyvtári 
szolgáltatásokhoz illeszkedve az új vállalkozás gyorsan és hatékonyan elérje célját. 

A megvalósított komplex mágnesszalagos szolgáltatási rendszer középpontjában 
nagy nemzetközi adatbázisok helyezkednek el, amelyekhez mélyen feltáró típusú 
adatbázisok kapcsolódnak. A rendszer így megbízhatóan képes bármilyen speciális 
vagy átfogó téma információigényének kielégítésére. Rugalmasságát és könnyű adaptál
hatóságát bizonyítja, hogy a szükségletek és igények szerint bármikor tetszőlegesen bővít
hető és a párhuzamosan is működtethető bázisok árnyalt szempontok alapján megfogal
mazott összetett keresésekre is alkalmasak. 

Gondos mérlegelés után a rendszer középpontjába az International Information 
System for Agricultural Sciences and Technology (AGRIS), valamint a Nemzetközi Tu
dományos és Műszaki Információs Rendszer (NTMIR) két adattára került (az utóbbi 
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üzemelése azonban még nem kezdődött meg), a feltáró típusú, speciális adatbázisok kö
zül pedig a Commonwealth Agricultural Bureau (CAB), az International Food 
Internations Service {IFIS) és az Informations Retrieval Limited (IRL) illeszkedik 
hozzájuk. Ezek együttesen tartalmazzák és teszik hozzáférhetővé a mezőgazdaságban, 
az élelmiszeriparban és az erdészetben szükséges tudományos-műszaki információk 
döntő többségét. 

Természetesen számolni kellett azzal, hogy a felsorolt adatbázisok egyike sem 
magyar nyelvű. Noha a nyelvtudás hiánya élő probléma, és kezdetben megkérdőjelez
hette egy csak angolul tudóknak szóló szolgáltatás létjogosultságát, a mezőgazdaság
nak szóló szelektív információterjesztés, az SDI (Selective Dissemination of Information) 
típusú szolgáltatás szükségességét az idő messzemenően igazolta. 

A szakirodami információs rendszer működtetéséért felelős AGIT (Agrárirodalmi 
Integrált Tájékoztatás) szolgálatnak születése pillanatában a következő problémákkal 
kellett szembenéznie: 

— hiányzott egy olyan átfogó, részletes igényvizsgálat tapasztalata és eredménye, 
amely a felhasználók valódi igényeit tárja fel, összehasonlítási támpontot nyújt az iroda
lomkutatásra fordított idő tekintetében hagyományos és új típusú tájékozódás esetén és 
tartalmazza az SDI szolgáltatásformára vonatkozó véleményeket; 

— hiányzott a havi gépi kereséseket ütemesen biztosító számítógépes fél; 

— a több, jobb, gyorsabb információt kívánó felhasználók egy része irodalomke
resési gondjai végleges és teljes megoldását várta az AGRIS adatbázistól; 

— az SDI szolgáltatás próba id Oszakának megkezdésére 1979 szeptemberében, gya
korlatilag a pénzügyi év végén került sor. (A felhasználók anyagi lehetőségei ekkorra már 
többségükben kimerültek, az 1980. évi további megrendelések aránya nem tükrözte 
reálisan az érdeklődés mértékét.) 

Az AGRIS adatbázis adaptálásának első kísérleti szakaszában, 1978-ban megtör
tént a mágnesszalagok próbafuttatása. Az R-20-as számítógéphez a hazai fejlesztésű 
BINÁR keresőprogramot használtuk. A szolgáltatás kialakítása során elemeztük az igé
nyek tartalmát, írásos tájékoztatók, valamint személyes kapcsolatok útján megismertet
tük a leendő felhasználókat a szolgáltatás előnyeivel, begyűjtöttük és profillá alakítottuk 
át témáikat. A négy hónapos próbaidőszakban tisztáztuk a szolgáltatás folyamatos üze
meltetésének technológiai jellegzetességeit, a felhasználók visszajelzéseinek, valamint 
egyéni véleményének megismerésével fontos módszertani tapasztalatokhoz jutottunk, 
amelyek segítségünkre voltak a további fejlesztési feladatok kialakításához. 

A próbafuttatások értékelése során megállapítottuk, hogy az AGRIS adatbázis 
jól hasznosítható a hazai információs igények bizonyos típusainak kielégítésére, harmoni
kusan kiegészíti a már meglévő szolgáltatásformákat, növeli a szakemberek információ
ellátásának színvonalát. Bebizonyosodott, hogy a folyamatos üzemeléshez szükséges 
hardver és szoftver feltételek rendelkezésre állnak. Az adatbázisban megtalálható informá-
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ciók és a hazai mezőgazdaság információs szükségleteinek összevetése során az derült 
ki, hogy az AGRIS elsősorban a mezőgazdasági kutatási célfeladatok információellátásá
ban hasznosítható. Mindezeket az 1980-ban elvégzett, 15 felsőoktatási intézmény és ku
tatóintézet szakembergárdájának véleményét összegző felhasználói igényfelmérés is 
tükrözte. 

Az 1980-as esztendő a szolgáltatás minőségi fejlesztésének jegyében telt el. Mivel 
az igényfelmérés tanúsága szerint a felhasználók 67%-a kívánatosnak tartotta referált 
szintű szolgáltatás beindítását, illetve azt előnyben részesítette a csak bibliográfiai adato
kat adó szolgáltatás típusokkal szemben, sor került a CAB öt, az IRL két mágnesszalag
jának, valamint a FSTA mágnesszalagnak a beszerzésére. 

A CAB állattenyésztési, állatorvosi és takarmányozástani információiról az egyéves 
próbaidőszak végén a következő tapasztalatokat szereztük: 

13 intézmény közül 11 megrendelte a szolgáltatást 1981-re, 170 kísérleti profil 
közül 83-at megtartva. A nagyarányú érdeklődésben természetesen közrejátszott az is, 
hogy a részvevők valamennyien járatták a CAB mágnesszalagoknak megfelelő referáló-
lapjait. Az FSTA és az IRL bakteriológiai, illetve virológiái szalagjainak próbaidőszaka még 
tart, így ezekről korai volna nyilatkozni. 

A minőségi fejlődés másik fontos eredménye, hogy 1980. októberétől létrejött az 
online kapcsolat az AGRIS adatbázissal, így szolgáltatásunkat azzal bővíthettük, hogy 
minden megrendelőnknek elkészítettük figyelt témája 1975-ig visszamenő retrospektív 
irodalomjegyzékét. 1981-ben megvalósult a kísérleti online kapcsolat és a retrospektív 
keresések gyakorlata a CAB és az IF IS adatbázisokkal is. 

1981-ben a felsoroltakon kívül megrendeltük és megkaptuk a Commonwealth 
Agricultural Bureau-tól a növénytermesztés, a takarmánytermesztés, a kertészet, a nö
vénynemesítés, a növénykórtan, továbbá az orvosi és állatorvosi mykológia szalagjait is. 

A havi SDI és az egyelőre eseti retrospektív keresések kiegészítéseképpen megszer
veztük a szakirodalmi információs rendszer háttérszolgáltatását. A mindenkori hazai, 
illetve nemzetközi árakon vállaljuk a négy adatbázis bármelyikéből származó eredeti 
dokumentum másolatának beszerzését, olvasható másolat vagy mikrofilmlap formájá
ban. A csak külföldön található dokumentumok másolatait vagy az AGLINET könyv
tári hálózatától, vagy a CAB-tól szerezzük be. 

A felhasználóinkkal fenntartott kapcsolat keretében rendszeresen folytatunk tájé
koztató-népszerűsítő munkát is. Célunk, hogy az adatbázis előállítói és felhasználói kö
zött az eszmecsere lehetőségét megteremtsük. E gondolát jegyében rendeztük meg tavaly 
az AGRIS felhasználói konferenciát, és a következő ilyen rendezvény, az 1981 novembe
rében Budapesten tartandó CAB szeminárium is - reméljük - hasznosan szolgálja majd 
a felhasználók érdekeit. 

Nehézséget jelent, hogy a felhasználók a szolgáltatást gyakorlatilag abban az ütem
ben kapják, ahogyan azt a túlterhelt számítóközpontok ideje megengedi. Akadályozza 
a rendszerességet a helytelen postai vagy vámkezelésből származó szalagmeghibásodás, 
valamint az, hogy a posta december és február között a romlandó küldeményeknek bizto
sít elsőbbséget. 
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Erősen érezteti hatását, hogy Magyarországon nincs információs szolgáltatások
ra szakosodott számítóközpont. 

A jövőben sokkal élénkebb kapcsolatot kívánunk kialakítani felhasználóinkkal. 
A szelektív információterjesztés lényege a gyorsaság, a lelassulását előidéző láncreakciót 
azonban gyakran maga a felhasználó idézi elő azzal, hogy késedelmesen küld el egy be
jelentett profilmódosítást, vagy megrendelőt. A felhasználók egyes rétegeiben tapasztal
ható bizonyos pesszimizmus is, amelynek oka a szolgáltatás hatásfokával való elégedetlen
ség, megjelenési formái pedig a találatjelző lapok vissza nem küldésétől az érdektelen hall
gatásig terjednek. 

Gondot okoz, s a jövő egyik várható fő problémája lehet a gépi szolgáltatások 
működtetéséhez elengedhetetlen infrastruktúra jelenlegi fejletlensége. A posta telefon-és 
telexvonalainak nem kielégítő volta nagyban rontja az automatizált távadat-átvitel 
minőségét. Hiányosság az is, hogy nincs még megfelelő gyakorlata a kihelyezett terminá
lok engedélyeztetésének, kiépíttetésének, sőt, a műszaki jellemzők kiválasztásának sem. 

A magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és erdészet tudományos-műszaki infor
mációellátásának javítása érdekében indokoltnak látjuk újabb mágnesszalagos szolgáltatá
sok beszerzését .Tervezzük, hogy a jelenlegi batch üzemmódú, esetenkénti retrospektív 
keresésekkel kiegészített SDI szolgáltatást korlátlanul hozzáférhető retrospektív szolgál
tatással és online SDI-vel váltjuk fel. Ez feltételezi a saját terminál használatot, amelyhez 
egy későbbi időszakban további, a felhasználókhoz kihelyezett terminálok 
csatlakoztathatók. 

A jövőtől várjuk olyan új szolgáltatásformák kikristályosodását is, amelyek közvet
lenül a gyakorlatban dolgozó felhasználók részére nyújtanak megfelelő információkat. 
Elképzelhető, hogy ezek a szolgáltatásformák magyar nyelvűek lesznek. E komplex fel
dolgozás legfőbb háttere a magyar mezőgazdaság számos külföldi rendszert integráló sa
ját adatbázisa lesz, amelyhez a korszerű távadat-átviteli módszerek és szintetizált 
visszakeresési segédletek útján már minden érdeklődő hozzáférhet. 
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Társadalomtudományi Könyvtáros Szekció 





i 

Dr. Rózsa György 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának főigazgatója 

A TUDOMÁNYPOLITIKA ÚTMUTATÁSA A 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAK SZAMÁRA 

I. A TUDOMÁNYPOLITIKAI ORIENTÁCIÓ MECHANIZMUSA 

Nem szerencsés dolog ugyan több idegen eredetű szóval indítani egy előadást, de ha a 
jobb megértéshez szükséges, forduljanak elő annyiszor, ahányszor csak szükséges. Igya 
továbbiakban is használni fogom — egyelőre jobb híján — az orientáció és a mechanizmus 
fogalmakat a társadalomtudományi könyvtárak számára nyújtott tudománypolitikai 
útmutatás gyanánt. 

Valójában orientálásról van szó, amelynek kialakult mind tartalmi programja, mind 
pedig intézményrendszere. 

Az országos tudománypolitika kialakításáról és általános kérdéseiről áttekintést 
nyújt Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelveinek végrehajtása és a további feladatok 
1969-77. c. gyűjteményes kötete, amely magában foglalja az MSZMP KB 1969. júniusi 
tudománypolitikai irányelveit és a Politikai Bizottság 1977. júniusi határozatát a tapaszta
latokról és időszerű feladatokról. (Kossuth K.,Budapest, 1978.419p.)Ez a kötet a legtel
jesebb forrásmunka a hazai tudománypolitika tanulmányozásához. A folyamatos tájé
kozódást segíti a Magyar Tudomány, a MTA központi folyóirata és a Tudományszervezé
si Tájékoztató c. dokumentációs folyóirat a MTA Könyvtára kiadásában, amely egyben a 
legteljesebb magyar nyelvű áttekintést nyújtja nemzetközileg is a tudománypolitika fej
leményeiről. 

Néhány szót az intézményrendszerről. Magyarországon a tudománypolitikai orien
tálást a kormány Tudománypolitikai Bizottsága (TPB) látja el, amelynek elnöke az egyik 
miniszterelnökhelyettes. A TPB operatív teendőit a kislétszámú titkárság végzi. A TPB 
társadalomtudományi „szekció -jaként működik a Társadalomtudományi Koordinációs 
Bizottság (TKB). A TPB mellett jelentős szerepet tölt be közvetetten a tudománypoliti
ka orientálásában és elsőrendűen a műszaki fejlesztésben az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottság (OFMB). Az ország legfelsőbb tudományos fórumaként és a kormány 
kollektív tanácsadójaként kiemelt szerepe van a Magyar Tudományos Akadémiának. 

A tudománypolitikai orientáció két fő eszköze, illetve csatornája a kutatási téma
terv és a finanszírozás. Az előzőnek függvénye az utóbbi, vagyis a kiemelt kutatások 
kiemelt pénzügyi ellátásban részesülnek, illetőleg a központi kutatási alapból külön finan
szírozzák ezeket. 
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A két legfontosabb terv-keret: 

az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv, 1971-1985 
és az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv 1981-85. 

A továbbiakban a kifejezetten társadalomtudományi kutatási preferenciákról 
lesz szó. 

I I . A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAK ORIENTÁLÁSA 
INFORMÁCIÓS SZEMPONTBÓL 

Az orientálás intézményrendszeréről szólva meg kell említeni a TKBésa Művelődési Mi
nisztérium (korábban Kulturális Minisztérium) által létrehozott Társadalomtudományi 
Információs Munkabizottságot (TIM), amelyben a jelentős társadalomtudományi infor
mációs ágazatok, illetve könyvtárak vezetői vesznek részt. A TIM mintegy hároméves 
munkával ágazati információs elemzéseket készített és azokat az illetékes akadémiai 
testületek elé terjesztette, vitákat kezdeményezett, külföldi vendégelőadókkal konzul
tációkat rendezett és kidolgozta az automatizáláson alapuló társadalomtudományi infor
mációs együttműködés koncepcióját. 

Ennek megvalósítása több lépcsőben történik, az első a TPB által nyújtott 2,5 
millió forint támogatással folyamatban van (két adatrögzítő gép beszerzése a közgazda
sági és a szociológiai információ számára). 

Ami a társadalomtudományi információ orientálásában számba veendő, azok a 
kiemelt tématervek. Ezek kutatásában egy-egy felelős intézmény irányításával általában 
több tárcához tartozó intézet is részt vesz. 

OKKFT társadalomtudományi országos főirány, 1981-85, (TKB/10 1981 .február): 

1.) A közigazgatás fejlesztésének komplex vizsgálata — MTA. 
2.) A szocialista vállalat — MTA. 
3.) A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tudományos megalapozása — MTA. 
4.) A köznevelést szolgáló pedagógiai kutatások — MTA. 
5.) Társadalmi struktúra, életmód és a tudat alakulása - Társadalomtudományi 

Intézet. 
6.) Településfejlesztés-ÉVM. 
7.) A nemzeti tudat komplex vizsgálata — a magyar kultúra emlékeinek fel

tárása - MTA - MM. 

OKKFT, 1981-85, társadalomtudományi MTA-tárcaszintű főirány: 

1.) Gazdaságunk szervezeti rendszere. 
2.) Szociálpolitika. 
3.) Köznevelés fejlesztése. 
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Egyes tárcaszintű kiemelések: 

1.) A közművelődés helyzete és távlatai - MM. 
2.) Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása - KSH, további tárca

szintű főirányok: demográfia, ifjúság, világgazdaság, világpolitika főbb tendenciái, fej
lődő országok, tömegkommunikáció kutatása. 

Az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottságának ajánlásai: 

1.) Politikai rendszerünk működésének kérdései és továbbfejlesztésének fő 
irányai; a párt vezető szerepe fejlődésünk jelenlegi szakaszában. 

2.) Társadalmi-gazdasági fejlődésünk tendenciái és ellentmondások a 80-as évek
ben (egyenlőtlenségek, marginalizálódás). 

3.) A munkásosztály helyzete, eszmei, politikai fejlődése, viszonya a párthoz 
(szövetségi politika). 

4.) Értelmiségünk mai és jövőbeni helyzetének, elkötelezettségének komplex és 
differenciált elemzése. 

5.) A fiatalok élet- és pályakezdésének főbb tényezői és konfliktusai. 
6.) Társadalmunk alkalmazkodási és innovációs képességének vizsgálata. 
7.) Történeti tudat, szemlélet, nemzeti tudat, a nemzeti kérdés korunkban. 
8.) A párttagság szocializmusképe és a társadalmi valóság. 
9.) Az egyházak mai politikai, közéleti tevékenységének és eszmei arculatának 

vizsgálata. 

Vitatémák: az ideológiai munka szerepének, funkciójának értelmezése; művésze
tünk fejlődése az elmúlt másfél évtizedben; a magyar marxista kutatások eredményei és 
hiányosságai a 70-es években. 

A fentieken kívül orientációt nyújt még: a MTA Elnökség 1/1981. határozata az 
1981-85. között kutatandó, nagy társadalmi jelentőségű interdiszciplináris témákról: 

1.) Gazdaság, erkölcs, magatartás, a társadalmi értékrend alakulása. 
2.) Az energetika távlati fejlesztésének társadalmi-gazdasági és műszaki pers

pektívái. 
3.) Az innováció társadalmi-gazdasági feltételei. 
4.) A biomassza hasznosítási lehetőségei. 
5.) A genetikai kutatások társadalmi-gazdasági pespektívái. 
6.) Az állam gazdasági és társadalmi szerepe. 
7.) Társadalmi stabilitás és gazdasági fejlődés. 
8.) Kockázat és társadalom. 
9.) A Duna távlati komplex hasznosítása. 

10.) Az elektronikus adatfeldolgozás és távközlési technika az igazgatás korszerű
sítésében. 
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11.) Környezetvédelem (ember és természet). 
12.) Társadalmunk és a nemzetközi kölcsönhatások. 
13.) Lakáskörülmények. 
14.) Az öregség komplex problémái. 

Ugyancsak megemlíthető, mint jó tájékozódási „kilátó -pont az MTA Tudomány 
és technika társadalmi hatásaival foglalkozó Elnökségi Bizottság 1980. évi Tudományfej
lődési prognózis a 2000. évig c. tanulmánya. 

Külön kell felhívni a figyelmet az informatikai jelentőségű Számítástechnika alkal
mazása a társadalomtudományokban (78-as TKB állásfoglalás 1980. december 10.) c. 
anyagra. 

További tájékozódási lehetőséget nyújtanak a szocialista országok tudományos 
akadémiáinak kétévenkénti társadalomtudományi alelnöki értekezleteinek ajánlásai. 
Ezeken a MISZON (szocialista akadémiák társadalomtudományi információs rendsze
re) munkájával is foglalkoznak, ekképpen is egybekapcsolva a kutatást és az infor
mációt. 

E vázlatos áttekintésben a társadalomtudományi könyvtárak információs orien-
tálási, illetőleg saját tájékozódási lehetőségeink néhány csomópontját kívántam be
mutatni. 
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Vida Sándor, 
az MSZMP Politikai Főiskola 
Könyvtárának igazgatója 

A TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE 
ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI 
A POLITIKAI TUDOMÁNYOK TERÜLETÉN 

A POLITIKATUDOMÁNY KIALAKULÁSA ÉS TEMATIKÁJA 

A politikatudományt a világ számos országában már önálló tudományágként ismerik 
el. Több tucat folyóirata és könyvtárnyi irodalma van. A Nemzetközi Politikatudo
mányi Egyesület 35 nemzeti társaságot, 220 kutatóintézetet és több mint 500 egyéni 
tagot számlál, 1979 nyarán már a 11. világkongresszusát tartotta Moszkvában. 

A 70-es évektől kezdve — mint más szocialista országokban - hazánkban is 
megkezdődtek a politikatudományi kutatások, elsősorban a Társadalomtudományi In
tézetben és a Politikai Főiskolán. 

Ezek mellett számos társadalomtudományi kutatóhelyen a tudományos szocializ
mus, a filozófia, a szociológia, a közgazdaságtudomány, illetve más társadalomtudomány
ágak tárgykörében ugyancsak folynak politikatudományi jellegű kutatások. 

Az elmúlt évtizedben hazai tudományos körökben élénk eszmecsere bontakozott ki 
a politikatudomány társadalmi szerepéről, szükségességéről, önálló tudományként tör
ténő elismeréséről, tárgyáról, módszeréről, a politikához való viszonyáról, kapcsolódásá
ról más társadalomtudományokhoz. 

Különböző tudományos fórumokon is vitatták a kérdést. Ezzel egyidejűleg vezető 
pártszervek állásfoglalásaiban többször megfogalmazódott az igény a szocialista állammal, 
a politikai rendszerrel, a demokráciával, a hatalommal, annak gyakorlásával, a politikai 
intézmények fejlődésével foglalkozó kutatások fejlesztésére. 1979 elején a párt Közpon
ti Bizottsága mellett működő Agitációs és Propaganda Bizottság is foglalkozott a tudo
mányterület helyzetével, fejlesztésének feladataival. 

Mit is értünk politikatudományon? Két rövidebb és egy viszonylag hosszabb meg
határozást említek: 

— A politikatudomány a marxizmus általános politikaelmélete. 
— Interdiszciplináris, komplex jellegű tudomány. 
— A politikatudomány tárgya: a politikai uralom, az állam, a politikai párt, a 

pártszervezet, a politikai doktrína, párttagság, pártrendszerek, a politikai folya
matok (pl. forradalom, reform, válság, irányítás és tervezés), a politikai viselke
dés és végül a politikai kultúra. 

A politikatudomány, politológia — mindkét kifejezést használjuk — nálunk viszony
lag fiatal tudományterület. 

Az első kutatások témái ugyanúgy kapcsolódtak a többi társadalomtudományi terü
lethez - jog, tudományos szocializmus, közgazdaságtan stb. - , mint a kutatók, akik e 
tudományszakok keretei között léptek a politikatudomány területére. 
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A kutatási témák prioritása tekintetében az az álláspontunk, hogy a hazai politi
katudomány terén mindenekelőtt a szocializmus társadalmi-politikai folyamatainak 
kutatását, feltárását kell a középpontba állítani. A párt vezető szerepe megkívánja 
tevékenységének állandó és folyamatos tudományos vizsgálatát. Pl. a Politikai Főiskola 
a témagazdája a párt fejlődésével és feladataival összefüggő problémák tudományos 
vizsgálatának. A Főiskolán megindult a szervezett aspiránsképzés; tematikájában, a fel
dolgozásra váró témák sorában is, ennek kívánnak nagyobb hangsúlyt adni. Széles körű 
és sokirányú társadalmi igények teszik szükségessé és gyorsítják a politikatudományi 
kutatásokat. 

A POLITIKATUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS 
JELENLEGI HELYZETE 

A politikatudományi tájékoztatás rendszerének kiépítésére megtörténtek az első lépé
sek, létrejött a MTA Politikatudományi Szakbizottsága, működik a Politikatudomá
nyi Társaság. 

A politikai tájékoztatást a társadalomtudományi információ legfontosabb részé
nek tekinthetjük, egyre nagyobb szerepet kap a szocialista fejlődés során. Olyan új hely
zet alakult ki, amikor a társadalomtudományokon belül a funkciók ún. újrafelosztása 
látszik szükségesnek, a komplex jellegű megközelítés igénye erősödik. 

A politika átfogja a társadalom egészét, ezért a tájékoztatás elképzelhetetlen a többi 
társadalomtudományi ág és a határtudományok felhasználása nélkül. A politikai viszo
nyok, a politikai szervezetek, a politikai vonalvezetés, az ideológia témákra vonatkozó 
ismeretek, az irodalom képezik a politikai tájékoztatás és tájékozódás tárgyát. 

Kik igénylik a politikai tájékoztatást? Elsősorban a politikai és társadalmi élet fel
sőszintű és helyi vezetői, munkatársai; másodsorban a politikát oktatók és a politikával 
foglalkozó újságírók, népművelők, de nyugodtan idesorolhatjuk a könyvtárosokat és az 
értelmiség különböző más rétegeit is. Igénylik a politikai tájékoztatást a szocialista közös
ségek és szervezetek tagjai, a párt- és KISZ-tagok, a szocialista brigádok stb. Szükséges a 
tájékoztatás a politikai oktatásban részt vevő hallgatók számára, ugyanúgy, mint a poli
tika iránt érdeklődő embereknek. 

A tájékoztatásnak egyik formája az aktív, szétsugárzó tájékoztatás. A mai politi
kai élet tempója gyors és tényszerű tájékoztatást igényel. A könyvtáraknak is lépést kell 
tartaniuk ezzel az igen fontos feladattal, elsősorban különböző figyelőszolgáltatásokkal, 
gyorsbibliográfiák készítésével és egyéb dokumentációval. 

A könyvtárak passzív tájékoztatási formája lehet az irodalom, a politikai dokumen
tumok kézbeadása és egy-egy téma irodalomkutatása. 

1981 őszétől új folyóirat is indul ebben a témában, Reflektor címmel. 
A korszerű társadalomtudományi kutatás komplex jellegű; a társadalom sokoldalú 

jelenségeinek vizsgálata összehangolt kutatásokat igényel, ehhez pedig megfelelő tájékoz
tatási szolgáltatásokra van szükség. Egyetlen társadalomtudományi szakterületnek sincs 
monopolizált információforrása, szolgáltatása. 
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A társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek sokkal nagyobb mértékben tá
maszkodnak az irodalomra, mint a műszaki vagy természettudományi kutatók. Legna
gyobb részük mindmáig az írott dokumentumokban felhalmozott ismereteket használja 
nyersanyagul, amelyeknek a főbb típusai: az intézményektől, társadalmi szervektől érkező 
jelentések, beszámolók, tájékoztatók, propagandaanyagok, brosúrák, párt- és szakszer
vezeti kiadványok. 

A társadalomtudományok esetében a könyvek információs értéke kevésbé csökken, 
avulásuk lassúbb, és számottevő forrásértéket képvisel a napi és heti sajtó. Történeti 
jellegüknél fogva a retrospektív kutatási igény igen nagy. Nem veszítenek jelentőségükből 
a katalógusok, bibliográfiák sem. 

A szakirodalmi információs ellátás érdekében megindult a szakközpontok kiépíté
se, a kooperációs munkamegosztás és a nemzetközi együttműködés. 

A szakközpontnak kijelölt könyvtárak szakterületük módszertani központjai és 
egyúttal központi szolgáltatásokat is nyújtanak. A rendszer tudományáganként differen
ciált alrendszerekre tagozódik. Az alrendszerek fokozatos kiépítését 1974-ben határoztákel. 

A szakközpontok kijelölésével a társadalomtudományi információs szolgáltatás a 
partnerintézményekkel együtt a következők: politika — Országgyűlési Könyvtár (OK), 
MSZMP KB Társadalomtudományi lntézete;jog-OK,MTA Állam és Jogtudományi In
tézete; közgazdaság — Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára; MTA 
Közgazdaságtudományi Intézete; pedagógia — Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(OPKM); MTA Pedagógia Kutatócsoport; tudománypolitika - MTA Könyvtára; MTA 
Tudományszervezési Csoport; szociológia — Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK); 
MTA Szociológiai Intézete; filozófia - ELTE Könyvtára; MTA Filozófiai Kutató Inté
zete; pszichológia — ELTE Könyvtára; MTA Pszichológiai Intézete; néprajz - Néprajzi 
Múzeum Könyvtára; MTA Néprajzi Kutató Csoport; régészet - Magyar Nemzeti Múzeum 
Központi Régészeti Könyvtára; MTA Régészeti Intézete; irodalomtudomány — MTA 
Könyvtára; MTA Irodalomtudományi Intézete; Állami Gorkij Könyvtár; nyelvtudomány 
- MTA Könyvtára; MTA Nyelvtudományi Intézete; történettudomány - OSZK; MTA 
Történettudományi Intézete; — Zeneművészeti Főiskola Könyvtára; MTA Zenetudomá
nyi Intézete; művészettörténet — Szépművészeti Múzeum Könyvtára, MTA Művészettör
téneti Kutató Csoport. 

A szakkönyvtárak együttműködése érdekében eddig a legtöbb lépést az Ország
gyűlési Könyvtár tette. Új, hasznos szolgáltatások jöttek létre, mint pl. a több könyv
tár, intézmény közös munkájával kialakított politikai referáló szolgáltatás; a jogi irodalom 
kurrens szakbibliográfiája; a szelektív, személyhez szóló információt szétsugárzó 
rendszer kialakítása. 

A FSZEK szervező munkájának eredményeképpen több intézmény bevonásával ké
szül a szociológiai folyóiratok tartalomjegyzék-másolat szolgáltatása,és munkamegosztás 
alakult ki a szakszociológiai témabibliográfiák készítésében is. 

A társadalomtudományi szakkönyvtárak nem nélkülözhetik a külföldi — beleértve 
a nyugati - segédanyagokat sem. Sajnálatos, hogy magyar politikai bibliográfia még 
nincs, a FSZEK „Társadalomtudományi Információ" c. negyedéves kurrens bibliográfiá
jában található nagyobb mennyiségű politikai anyag, valamint a Hajdú-Bihar megyei 
Könyvtár „Tájékoztató jegyzék vezetők számára" c. sorozatában is. A hiányzó 
bibliográfiai szolgáltatást némiképp pótolják a szakfolyóiratok erősen válogatott 
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ajánló-jegyzékei. A Politikai Főiskola Könyvtára tervezi egy politikatudományi bib
liográfia összeállítását. 

A politikai tájékoztatásban, dokumentálásban igen fontos szerepet töltenek be 
a politikai szakkönyvtárak, mint pl. az Országgyűlési Könyvtár, az MSZMP Politikai 
Főiskola Könyvtára, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet Könyvtára stb. A do
kumentáció, az információk gyűjtése, fontos és sokszempontú nyilvántartása, gyors és 
megbízható visszakereshetővé tétele a modern könyvtári tevékenység részévé vált. Ná
lunk még csak kezdeményezésekről, több-kevesebb eredményről számolhatunk be. A po
litikai dokumentációval foglalkozó intézmények és könyvtárak általában egymástól füg
getlenül, speciális területüket figyelik, noha már történtek lépések a munkák összehan
goltságát illetően. Ebben vállalt úttörő szerepet az Országgyűlési Könyvtár, amikor kez
deményezésére kialakultak a lehetőségei és feltételei egy politikai információs rendszer 
kiépítésének. 

Önkéntes elven felkérte azokat a könyvtárakat, intézményeket, amelyeknek profil
jához tartozik a politikai irodalom feldolgozása, amelyeknek viszonylag azonos munka
feladataik vannak. Ma azonban a tervezett 8-10 könyvtár összefogása helyett csak az OK 
és a Politikai Főiskola Könyvtárának együttműködéséről beszélhetünk. 

Az együttműködés a politikai témájú folyóiratok, fordítások és egyéb dokumentu
mok feldolgozására terjed ki, egységes szempontok alapján, a párhuzamosságok kikü
szöbölésével. A felek megállapodtak abban is, hogy fordításaikat bejelentik az Ország
gyűlési Könyvtárnak. Bár a közös munkán alapuló politikai információs rendszer létre
hozása eddig nem valósult meg, mégis születtek eredmények az együttműködésben. 

Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásainak egész sorával teszi hatékonnyá a társa
dalomtudományi tájékoztatást. Mint politikai és jogi információs szakközpont, tárol 
minden olyan információt, amelyek a politikai kutatásokhoz, a párt-és állami vezetők tá
jékozódásához kell. E célból a könyvtár információs és dokumentációs osztálya mindkét 
információs rendszerben a feldolgozott szakirodalomról bibliográfiákat állít össze és figye
lemfelhívó lapokat küld szét. Új szerzeményeiről is készít jegyzékeket, kérésre másola
tot küld a folyóiratok tartalomjegyzékeiről. Számítógéppel készített indexei a retrospek-
tí keresést szolgálják. 

A Politikai Főiskola Könyvtárának dokumentációs együttműködése az Országgyű
lési Könyvtárral a munkamegosztás szép példája. Megállapodtunk, hogy 15 orosz és 
francia nyelvű politikai folyóiratot dolgozunk fel, a cikkekről annotációt készítünk és 
deszkriptorokkal látjuk el. Fordíttatási megrendeléseinket egyeztetjük, kölcsönösen el
küldjük kiadványainkat és a periodikák jegyzékét, az új, külföldi könyvek katalógus
céduláit. 

A Politikai Főiskola Könyvtára 1981-től a megyei oktatási igazgatóságok könyvtá
rainak hálózati-módszertani központja lett. A könyvtár e megtisztelő feladatának igyek
szik messzemenően megfelelni. Kéthetenként megküldjük az általunk feldolgozott 
160 féle magyar nyelvű folyóirat cikkrepertóriumát a könyvtáraknak. Ezek a folyóira
tok megtalálhatók az oktatási igazgatóságok könyvtáraiban és a megyei könyvtárakban, 
így a feltárt anyag nagyon gyorsan hozzáférhető. Újabban - külön kérésre — más könyv
tárak számára is biztosítjuk ezt a szolgáltatást. 
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A társadalomtudományi könyvtárak feladata — véleményünk szerint —, hogy a IV. 
országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai jegyében szorosabbra fűzzék együttműködé
süket. A bázisintézmények és könyvtárak hangolják össze a könyvtárakban e téren folyó 
munkákat és most már a gyakorlatban valósítsák meg a hét évvel ezelőtt megfogalmazott 
célokat, kiegészítve az azóta felmerült új igények teljesítésével. A Politikai Főiskola 
Könyvtára mindent megtesz, hogy megfeleljen ezeknek a célkitűzéseknek. 
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Balázs Mihály, 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum főigazgatója 

A PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS NÉHÁNY 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 

(Rövidített szöveg) 

Ahhoz, hogy a pedagógiai tájékoztatás időszerű kérdéseiről szóljunk, ha mégoly vázlato
san is, érinteni kell a pedagógia mai helyzetét. Tény, hogy a neveléstudományi kutatáso
kat a társadalmi fejlődés kívánalmai hozták létre, ugyanakkor azonban különösen az utób
bi időben, mintha nem igényelnék kellőképpen a kutatási eredményeket. 

A pedagógiát - okkal , ok nélkül — sokszor bírálják, az oktatásügy általában, a ne
veléstudomány különösen, a krit ikák kereszttüzébe került. De ez még a jobbik eset, 
nagyobb probléma az, ha időnként „átnéznek fö löt te, sőt a pedagógia létjogosultságát 
is kétségbe vonják. 

Hogy a bírálatokban mennyi az igazság, ezt elemezni most nem feladatunk, s az 
sem, hogy okait kutassuk. A valóság az, hogy a neveléstudomány nehéz helyzetben van, s 
ez beárnyékolja a pedagógiai tájékoztatás egészét. 

A pedagógia társadalmi, tudományos presztízsének csökkenése is oka, hogy gyakor
lati és elméleti eredményei iránt nem tapasztalunk különösebb érdeklődést, sőt, az 
csökkenő tendenciát mutat. Apró jellemző példa: intézményünk „Világszerte címmel 
kéthetenként rendszeresen tájékoztat az oktatásügy külföldi eredményeiről, mind 
a szocialista, mind a nyugati országokból. Kiadványunk ingyenes. Egy év után kérdező-vá
laszoló lapon tudakoltuk: mi a vélemény róla, hogyan fejlesszük, kit mi érdekel? A két
százötven válaszlapból mindössze négy érkezett vissza. 

Ennyit a helyzetről. 
De mert az információ nyújtása mégiscsak egyik legfontosabb feladatunk, lankadat

lanul fáradozunk a pedagógiai tájékoztatás megjavításán, színvonalának emelésén. 
Köztudomású, hogy a pedagógiai tájékoztatás központja az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum. Ilyen feladatot azonban nemcsak mi látunk el, hanem társintéz
ményeink is (pl. Országos Pedagógiai Intézet). Éppen ezért velük szoros és szervezett 
együttműködést kell kiépítenünk. Az együttműködés alapja az igények felkeltése, erősí
tése és kielégítése. Együtt kell gondoskodnunk továbbá, hogy a már meglévő kiadványok 
és a tervezett újak mind az oktatás vezető szerveihez, mind a pedagógusokhoz eljussa
nak. Főleg a pedagógusok legszélesebb rétegeinek a tájékoztatását tartjuk fontos felada
tunknak. Ezen a területen már eddig is sokat tet tünk, de még mindig nem eleget. A továb
bi feladatok, a részletek kimunkálásán — a társintézményekkel együtt — most dolgozunk. 

Feladataink között az első helyre tehát az igények felkeltését, erősítését kell ten
nünk. Nem könnyű munka ez, márcsak azért sem, mert ehhez jól kell ismernünk a peda
gógusok innovációs készségét és képességét behatároló tényezőket. Talán mondani sem 
kell: ez nem egyszerűen a pedagógiai tájékoztatás kérdése, hanem az egész oktatásügy 
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— benne a pedagógusképzés és továbbképzés — korszerűsítésével összefüggő prob
léma is. 

Mindenekelőtt a hagyományos, eddig kialakult tájékoztató tevékenységünket 
kell megjavítani. Fejleszteni szükséges kiadványaink színvonalát, minőségét és számát is. 
S ahogyan említettük, mind tartalmi, mind gazdasági megfontolásból az egész munkát a 
társintézményekkel együtt, az eddigieknél koordináltabban kell végeznünk. E terv 
végrehajtásán dolgozunk most, újólag hozzáfogtunk a pedagógiai információs rend
szer kimunkálásához. 

A legizgalmasabb feladatnak azt tartjuk, hogy már ma végiggondoljuk a tájékozta
tás gépesítésének lehetőségeit. Ehhez is elengedhetetlen ágazatunk tájékoztatási rend
szerének kidolgozása, mégpedig oly módon, hogy az része legyen a magyar társadalom
tudományi információs rendszer egészének. Minden más út járhatatlan. Idetartozik az is, 
hogy egyfelől része legyünk a szocialista országok pedagógiai tájékoztatási rendszeré
nek (a magyar társadalomtudományi információs hálózat keretei között), másfelől 
lépéseket tegyünk a számunkra legmegfelelőbb nyugati pedagógiai-oktatásügyi rend
szerrel való kapcsolat felvételére, ugyancsak a magyar társadalomtudományi informá
ciós rendszeren beiül. 

Mai elgondolásaink szerint 10-15 éves programról van szó. Nagyon sok problémát 
kell megoldanunk (anyagi, személyi feltételek stb.). A legtöbb gondot pillanatnyilag 
mégis az okozza: hagyományos tájékoztatási módszereinket úgy fejlesszük tovább, hogy 
arról az útról, amelyet választunk a távlatban se, a gépesítés esetén se kelljen visszalépni. 
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Tóth Gyula, 
az Állami Gorkij Könyvtár igazgatója 

A NEMZETISÉGI DOKUMENTÁCIÓ FELADATAI 

A csodálkozás, megdöbbenés korának utolsó szakaszát élheti át az ezredfordulóhoz köze
lítő emberiség. A titkon és nyíltan elhelyezett bombák egyre sűrűbben szaggatják ízekre 
a hagyományos társadalmak építményét, egyes földrészeken mindent felforgató moz
galmak bontakoznak ki, sőt, a látszólag nagy nyugalomban élő országokat is meg-megráz-
kódtatja a nemzeti, nemzetiségi ügy állapota. 

A nemzeti-nemzetiségi kérdés elméleti kidolgozottságának és továbbfejlesztésének, 
valamint társadalmi, nemzeti és összemberiségi megoldásának, gyakorlásának alapjait a 
marxizmus-leninizmus általános társadalomelméletének, módszerének, osztályszemlé
letének és az emberről vallott felfogásának alapján látjuk érvényesíthetőnek. Az elvi-el
méleti-politikai kérdések közül alapvetőnek azt tartjuk, amelyet a MSZMP XII . kong
resszusának határozatában megfogalmazott: „Pártunk a lenini nemzetiségi politika érvé
nyesítését változatlanul fontos feladatnak tekinti . 

Illyés Gyula hajszálgyökerekbeli gondolatmenetét ma is érvényesnek tarthatjuk: 
„Ha a társadalmi kérdések fontosságát változatlanul - mert teljes joggal - aszerint mér
jük, hogy megoldatlanságuk miatt az emberek milyen tömegei kerülnek anyagilag is 
emberhez méltatlan helyzetbe, századunk égető bajai között a világ nem egy helyén a 
nemzeti kérdés nyomul föl. S a vele egygyökerű nemzetiségi kérdés . 

A politika által determinált társadalmi gyakorlat, a nemzetiségi ügy történelmi fej
lődése hozta magával a magyarországi nemzetiségek sorsával foglalkozó társadalomtu
dományi vizsgálódás, történelmi elemzés, a több tudományág körébe tartozó interdisz
ciplináris kutatás fejlődését, amelyeknek eredményeit és problémáit az államélet, a tár
sadalmi mozgás-fejlődés-folyamat gyakorlatába lehet és kell átültetni. Nyíltan vallott 
célunk e téren elért fejlődésünk nemzetközi fórumokon való felmutatása, a szocialista 
Magyarországon érvényesülő elvek és gyakorlat megvilágítása. Hivatkozhatunk e szem
pontból például az európai biztonsági és együttműködési értekezlet záróokmányának VI . 
pontjára, amely ezt mondja: „A résztvevő államok, amelyeknek területén nemzeti kisebb
ségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a 
törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, 
hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal és ily 
módon védelmezik a nemzetiségi kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren' . 

A fejlődés eredményének tekinthetünk minden olyan politikai, gazdasági, kul
turális, tudományos részmunkát, ami hazánkban, immár intézményesített keretek kö
zött, egyre gazdagodóan folyik az állami és a társadalmi szervek közreműködésével. 
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A könyvtárügyre is megtisztelő feladatok hárultak az utóbbi években. Kialakult a 
nemzetiségi könyvtári hálózat, mely számszerűségében, az anyagi és személyi felté
teleket illetően igen széles körű hálózatot, a kulturális szférában tekintélyes nagyság
rendű szellemi potenciált jelent. A négy délszláv báziskönyvtárhoz 77 közművelődési 
könyvtár tartozik, és 62 iskolai-intézményi könyvtárnak kell segítséget nyújtania. 
A 7 német nemzetiségi alapkönyvtárhoz 170 közművelődési és 32 intézményi könyv
tár, a román alapkönyvtárhoz pedig 16 községi és 16 iskolai, intézményi könyvtár ellá
tása tartozik. 4 szlovák alapkönyvtárunk van 77 községi, városi könyvtárral és 62 egyéb 
könyvtárral. 

Annak részletes elemzésétől most eltekintünk, hogy jó működés esetén a nemzeti
ségi könyvtári hálózat milyen nagy hatóerőt biztosíthat. S a nemzetiségi dokumentáció 
kiépítésekor számba vettük e tevékenység hazai hagyományait, esetleg fellelhető külföldi 
tapasztalatok hasznosítását is. 

A hagyományok sorában mindenekelőtt a nemzetiségi bibliográfia-dokumentáció 
történetét, pozitív és negatív hozadékát kellett áttekintenünk. A történelmi vizsgálódás 
két tényt rajzol világosan elénk: a nemzetiségi dokumentáció leggyakrabban más disz
ciplínákkal együtt, azokkal integráltan alakult, és legtöbbször a haladó töltetű politikai, 
tudományos gondolkodás kifejezője volt. Ha elfogadják, hogy a dokumentáció alapja, ge
rince a bibliográfia, akkor már ki is jelölhetjük annak csigolyáit. A bibliográfia csírái a 
XIX. századi helytörténeti, nemzetiségtörténeti monográfiákban és hungarikabibliográ-
f iákban találhatók meg. A XX. század első két évtizedének polgári radikalizmusához, az 
ún. második reformnemzedékek polgári radikalizmusához kapcsolódik a nemzetiségi bib
liográfia tudatos felkarolása, a nemzetiségi kérdés főként haladó irodalmának propagá
lása. Jászi Oszkár Huszadik Százada és a Magyar társadalomtudományi bibliográfia (Varró 
István szerkesztésében) voltak a hazai és külföldi szakirodalmak első rendszeres gyűjtői. 
Itt ismertette Kőhalmi Béla, a Fővárosi Könyvtár munkatársa 1916-ban az első önálló 
nemzetiségi bibliográfiai - tegyük hozzá elvetélt - kísérletét, Sipos Kamilló 1915-ben 
Kolozsvárott kiadott művét. Kőhalmi Béla írta: „Aki a nemzetiségi kérdés könyvésze-
tének összeállítására vállalkozik, annak tudnia kell, hogy vagy egész életét kell rászánnia, 
vagy lehetetlenségre vállalkozik". A Fővárosi Könyvtár műhelyében született meg 1918 
októberében A monarchia és a nemzetiségek c. füzet, valószínűsíthetően Braun Róbert 
munkája, amelynek szerkezetét, címleírásait ma is példamutatónak tarthatjuk. 

A két háború között a nemzetiségi kérdéssel elsősorban magyar és revíziós szem
pontból az ország külügyi szervei és azok sajtóorgánumai foglalkoztak. Legjelentősebb 
terméke e dokumentációnak a Magyar Külügyi Társaság csonkán maradt nemzetiségi bib
liográfiája a kérdés 1918 előtti irodalmáról, és tény, hogy ez a főleg külföldi tájékoztatás
ra szolgáló összeállítás az első.földrajzi-etnikai szempontból egyetemes, minden ország
ra és nemzetiségre kiterjedő bibliográfiánk. 

A nemzetiségi kutatások és dokumentáció munkálatai 1936-1947 között, elsősor
ban a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézetben folytak Faluhelyi Ferenc vezetésével. Szak
folyóiratában, a Kisebbségi Körlevélben és a felszabadulás után kiadott Nemzetiségi 
Szemlében jelentős recenziós, bibliográfiai és dokumentációs anyag található. Sajnál
hatjuk, hogy ennek 1948-as 1. száma már nem jelenhetett meg, és céljai szerint nem vál
hatott a szocialista nemzetiségi politika orgánumává. 
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A korszakból nem hagyható említetlenül a Kisebbségi Értesítő, a Külügyi Szem
le, a Magyar Külpolitika, és a Csuka Zoltán szerkesztette Láthatár. Az időszak nem kife
jezetten nemzetiségkutató intézményei és orgánumai közül a Magyar Történettudomá
nyi Intézet munkásságát kell ma is figyelembe vennünk, valamint francia nyelvű össze
hasonlító történettudományi folyóiratunk, a Revue d'Histoire Comparée 1943-1948 
közötti anyagát és benne az 1942-43 közötti Kárpát-európai bibliográfiáját. 

A felszabadulás utáni korszakból az új Történettudományi Intézet munkásságának 
dokumentumai az elsőrendűek, szempontunkból a Magyar történelmi bibliográfia 
1825-1867. 4. kötete Nem magyar népek (Nemzetiségek) címmel. (A sorozat I. Tóth 
Zoltán, a kötet pedig Kemény G. Gábor és Katus László szerkesztésében.) Kár, hogy az 
5. kötetben kiadásra tervezett román nemzetiségi szakirodalom, illetve a román-magyar 
kapcsolatok irodalma mind ez ideig nem jelent meg. 

Az 1790-1918-as időszakra vonatkozóan alapvető dokumentációs, forráspubli
kációs munkát végzett Kemény G. Gábor kiadványaival, szöveggyűjteményeivel: (pl. A 
magyar nemzetiségi kérdés története; Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar
országon a dualizmus korában; A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből.) 

Pártunk 1968-as útmutatásai és határozatai nyomán meggyorsult a nemzetiségi po
litikával, tudományos kutatással és a kérdés más összetevőivel kapcsolatos munka. Tár
gyunkat illetően lényegesnek tartjuk, hogy 1974-től a Magyar Tudományos Akadémiá
hoz került át a bibliográfiai munka támogatása, és a Keleteurópai Irodalmak Tanszéki 
Akadémia Kutatócsoportja keretébe illesztették a Bibliográfiai Munkacsoportot. Ez a 
10 éven át kitűnő tudósokkal készült, több százezer cédulányi bibliográfiai kartoték, szá
mos kézirattal és a hozzátartozó, félig publikált irodalommal és könyvvel együtt 1981 
júliusában került át az Állami Gorkij Könyvtár tulajdonába, az Akadémiával valamivel 
előbb kötött megállapodásnak megfelelően. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a hatalmas szellemi és anyagi erővel készült nagy
szerű gyűjtemény lehet egyedüli alapja a magyarországi nemzetiségi dokumentációnak. 
A feladat összefügg könyvtárunk 1978-79-ben bekövetkezett feladatbővülésével, amely
nek során létrejött az Állami Gorkij Könyvtár keretei között egy ún. Nemzetiségi Köz
művelődési és Dokumentációs Központ, amely akkor a Kulturális emlékeink és hagyo
mányaink elnevezésű tudományos kutatási főirány pénzügyi támogatásával tanulmányo
kat készíttetett a nemzetiségi kérdésről. A könyvtári törvény, majd az 5/1978. sz. KM 
számú rendelet az Állami Gorkij Könyviárat az országos feladatkörű szakkönyvtárak és 
a nemzetiségi alapkönyvtárak hálózatát koordináló központtá nyilvánította. 

A feladat felelősségteljes jellegének elismerését láttuk a tudományos könyvtárrá mi
nősítéskor, valamint a szervezeti szabályzatunk jóváhagyásakor is, amely az Állami Gor
kij Könyvtár szervezetén belül szentesítette a Nemzetiségi Koordinációs és Módszertani 
Osztály működését is. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezek a szervező, építő lépések segítették elő a 
dokumentációval kapcsolatos munkák ellátását, szilárd bázisra építését. Bizonyos, hogy 
a könyvtárügynek fontos része ebben az esetben is az állami liturgia érvényesülése. 

A nemzetiségi dokumentációnak számos oldalát kell fejlesztenünk az elkövetkező 
években, s majdan utódainknak a következő évszázadban. Teljessé kell tenni - a hasz-
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nálhatóság minden feltételét megteremtve - az említett katalógust, amely most retros
pektiven az 1945-1975 között keletkezett anyagot tartalmazza, egybe kell olvasztani 
a kurrens, tehát az 1975-től napjainkig terjedő, majd az ezután folyamatosan keletke
ző cédulaanyaggal. 

Szorosan hozzátartozik a katalógusépítéshez — hiszen ez az alapja — az így és ebből 
eredően keletkező anyag és az egyéb dokumentumok publikálása. Első helyen említ
jük a készültségi fokukat tekintve is figyelemre méltó magyarországi román, német, szlo
vák anyagot, a magyarországi délszlávokét 1945-1975 időszakra vonatkozóan, valamint a 
szomszéd országokban — ideértve Ausztriát is - a magyarokra vonatkozó gyűjteménye
ket. Kiadásra lehetne előkészíteni a magyar könyvtárakban őrzött, szláv és román nyel
ven 1918-ig megjelent művek katalógusát, amely a cseh és szlovák nyelvű könyvek, a ro
mán, szerb-horvát, bolgár nyelvű könyvek és periodikumok anyagát tartalmazná. Más 
intézményekkel összefogva szerkesztői és feldolgozói erőinket, el tudnánk készíteni a 
szomszéd országokbeli magyarok bilíográf iáját. Időben elsődlegesnek a Nemzetiségek Ma
gyarországon című bibliográfia-sorozat kiadásának német és román anyagát tartjuk 
fontosnak. 

E nemzetiségi dokumentációt be kell kapcsolnunk az információ hazai és nemzet
közi rendszerébe. A nemzetiségi dokumentáció feladata ugyanis a tudományos kutatás 
mellett a közművelődési intézmények, társadalmi, állami szervek munkájának támogatása, 
különös tekintettel például a nemzetiségi szövetségekre, a Hazafias Népfrontra, az oktatá
si intézményekre. A dokumentáció támogathatja az országos báziskönyvtárak, de a szét
szórt, nagy települési körzetekre kiterjedő helyi könyvtárak munkáját is. A helyismereti 
tapasztalatokat, az olvasásszociológiai helyzetet tükröző, a nemzetiségek nyelvi állapotá
ról, kulturális tevékenységéről szóló műveket is feldolgozhatunk a központi dokumen
tációban. Érdekelhet minket a nemzetközi kulturális együttműködésnek olyan tapaszta
lata is, amire talán kevesebb figyelmet tudtunk eddig fordítani: a nemzetközi együtt
működés eredményeként a magyarországi nemzetiségek könyvellátása a baráti szocialista 
országokból történik, s e könyvek hazai hatását, a nemzetiségek körében elért sikerét vagy 
sikertelenségét a mi internacionalista alapon álló nemzetiségi politikánk gyakorlati méré
sére, elemzésére is felhasználhatjuk. 

További döntésektől függ a nemzetiségi dokumentáció adattárként való felhaszná
lása, beépítése esetleg már működő vagy rövidesen működni kezdő információs rend
szerekbe, természetesen ekkor ennek gépesítési feltételeit is meg kell teremteni. 

A nemzetiségi dokumentáció csak egy része könyvtárügyünk egészének. A doku
mentációba azonban nemzetiségügyi munkánk minden részlete integrálódhat, abban tük
röződhet mindenféle kiadói, módszertani tudományos vizsgálati eredményünk. A nem
zetiségi dokumentáció felépítését történelmi feladatnak tartjuk, s ezzel a legnemesebb 
célkitűzések teljesüléséhez fogunk hozzájárulni, miszerint „minden szükséges támogatást 
megadunk ahhoz, hogy a nemzetiségek továbbra is aktív részesei legyenek társadalmi, 
politikai életünknek, őrizzék és fejlesszék anyanyelvi kultúrájukat . 
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dr. Walleshausen Gyula, 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, 
az MKE Ellenőrző Bizottságának elnöke 

A KÖZGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
FEJLESZTÉSI FELADATAI 

Két évvel ezelőtt a vándorgyűlés Társadalomtudományi Könyvtáros Szekciójának 
ülésén élénk érdeklődés nyilvánult meg a közgazdasági információ ügye iránt — bár nem 
ez volta program. 

Két-három felszólalásból érezhető volt, hogy szemük előtt többek között az 
OMKDK vagy az AGROINFORM szolgáltatási rendszere, színvonala lebegett. 

Az érdeklődés és az egybevetés valóban indokolt volt akkor s indokolt ma is, 
hiszen három — népgazdasági lag kiemelkedő fontosságú — információs rendszernek kel
lene lennie, s a két említett mellett a harmadiknak, a közgazdaságinak a kibontakozása 
meglehetősen vontatottan haladt. 

Úgy vélem nem kell bővebben kifejtenem, hogy 

1. az említett dokumentációs központok több mint három évtized alatt jutottak 
el jelenlegi fejlettségi szintjükre; 

2. kezdetben hosszú ideje kizárólag költségvetésükre támaszkodva, díjtalanul nyúj
tották szolgáltatásaikat, s csak akkor kezdték szerény térítésért „árusítani ' az informá
ciókat, amikor a felhasználók már hozzászoktak s nélkülözhetetlennek tartották; 

3. költségvetési dotációjuk nem kényszerítette őket kooperációra, egyáltalán fel 
sem merült a kooperáció gondolata, önellátásra rendezkedtek be; 

4. egyedüli rendeltetésük az információszolgáltatás volt. 

E tényezők egyébként az 1950-es évek elején létesített többi dokumentációs (in
formációs) központra is jellemzőek. („Központ -ot mondok, holott az információs szolgál
tatás szempontjából soha nem voltak központok, csupán könyvtári hálózati központok.) 

E tényezők egyike sem jellemző a közgazdasági információ ügyére. 
A megváltozott körülmények között a központtá kijelölt könyvtárnak kooperá

cióval kell megoldania feladatait, a 70-es években ez nem is lehet másként, informá
ciós „központtá ' kell válnia, ugyanakkor egyetemi könyvtári feladatait is el kell látnia! 

Mi hát a jelenlegi körülmények között a teendő? 
Tervekről kell beszélnem, tervekről, amelyek többé-kevésbé kikristályosodtak, 

az előkészítés stádiumában vannak, vagy elindultak a megvalósulás útján. 
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Van, aki szerint tervekről nem érdemes beszélni, hiszen már eddig is sok — ponto
san, részletesen kidolgozott — terv, koncepció készült, amelyeket elfogadásukkor meg
tapsoltak, a munkatervből kipipáltak, s utána minden maradt a régiben, mert a megva
lósításhoz a feltételek hiányoztak. Sőt: nem egy olyan gépesítési „divatbemutató" is volt, 
amelyet nagy erőfeszítéssel létrehoztak néhányan — aztán kátyúba jutott a „kísérlet . 

Mások szerint viszont éppen születésekor érdemes a tervet „zsűrizni", arról be
szélni, vitatkozni, az ellenvéleményeket meghallgatni - így állja ki a próbát. 

S a Társadalomtudományi Könyvtáros Szekció erre a feladatra igen alkalmas, mi
vel a jelenlevők — mint az információk közvetítői — érzékelik a közgazdasági jellegű 
információigényt és meg is tudják fogalmazni, sokkal pontosabban, jobban, mint maguk 
a felhasználók, a közgazdászok, vagy közgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, akik 
közül ma még bizonyára sokkal kevesebben keresik fel a könyvtárat információért, 
mint ahogyan kívánatos volna. Az biztos, hogy a mintegy 100 ezer közgazdasági munka
körben foglalkoztatott szakember jelentős része nem kényszerül szakirodalmi információ
ra feladatai ellátásához: megelégedhet néhány közgazdasági folyóirat átlapozásával, 
egy-egy — munkaköréhez kapcsolódó témájú — könyvvel azokon a faktografikus jellegű 
információkon kívül, amelyeket vállalati csatornán keresztül kap, vagy éppen 
önmaga termel. 

Vannak azonban olyan, irányító posztokat betöltő, vagy döntéselőkészítő, elemző 
közgazdák — 10-15 ezer lehet a számuk - akik munkakörük megfelelő ellátásához szak
irodalmi (verbális) információra kell, hogy támaszkodjanak. A jelenlegi másodlagos in
formáció-dömpingben e közgazdák hozzájutnak egyik-másik információs kiadványhoz, 
olyanhoz, amely az információs hely (kis vállalati, intézeti könyvtár vagy dokumentációs 
csoport) saját — szűk — állományát tárja fel. S a veszély éppen ebben van: az információ 
felhasználója egy-egy — a szakirodalomban tükröződő — vélemény alapján dönt, s mivel 
a négy-öt ellenvéleményt nem ismeri — feltétlenül rosszul! (Nehéz lenne kiszámítani e 
felületes informáltság okozta kárt, ami a jelenlegi helyzetben reális veszélyt jelent.) 

De hogyan lehet elapasztani, megszüntetni az ilyen kiadványokat? 
Tiltással? Felsőbb jogszabállyal? Vagy rábeszéléssel? Szép szóval? 
Reménytelen lenne ez is, az is. Az indok: saját dolgozók belső tájékoztatását szol

gálja az információs kiadvány, „igény van rá . 
Talán a kooperáció lenne a gyógyír? A kooperáció a legtöbb információs kiadvány 

összeállítójával szóba sem jöhet, hiszen e kiadványok tartalma 75-80%-os átfedést mutat. 
Gyümölcsöző kooperáció csupán néhány — legfeljebb öt-hat — könyvtárral ígér

kezik, azokkal, amelyeknek tájékoztató kiadványai különböző tartalmi feltárást (annotá
ciót, referátumot) is nyújtanak. 

Mindenekelőtt azonban a magunk portáján akarunk rendet teremteni, itt most 
könyvtárunk két fontos kurrens információs kiadványára: Tájékoztató a Külföldi Közgaz
dasági Irodalomról „A és „B sorozatára gondolok. Mindkettőnek ismert az előnye és a 
hiányossága is: az, hogy visszakeresésre alig alkalmasak, mivel nincs jól felépített index
rendszerük. Éppen ezért már 1978-ban az Országos Vezetőképző Központ Könyvtára 
(pontosabban: Pethes Iván) közreműködésével számítógépes indexelési kísérletet végez
tünk. Egy próbaszám elkészült - sikerrel, de folytatása Pethes Iván barátunk betegsége, 
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majd halála miatt elmaradt. Arra törekszünk, hogy 1982-től jó indexrendszerrel lássuk el 
mindkét kiadványt. 

Közben vizsgáltuk azt is, hogy korszerű gépi információszolgáltatásra kikkel lehetne 
társulni. Legkézenfekvőbbnek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) könyvtárával 
való együttműködés ígérkezik, mivel ők a Text-Pack számítógépes rendszerrel már évek 
óta kísérleteznek a KSH számítóközpontjára támaszkodva. 

Igy kapóra jött 1981 .júniusában a KSH elnökének levele, amely együttműködést 
kezdeményezett, s egyúttal kilátásba helyezte, hogy a KSH számítóközpontját informá
ciós célra rendelkezésre bocsátja. (Hasonló tartalmú levéllel még más könyvtárakat is 
megkeresett.) 

Örömmel fogadtuk e kezdeményezést, különösen a gépi kapacitás garantálását, mi
vel ennek hiánya volt eddig a legnagyobb gondunk. (Persze még sok minden tisztázásra 
vár, mindenekelőtt a megfelelő rendszer.) De ha sikerül elhárítani az akadályokat, megszü
lethet az a gépi szakirodalmi adatbázis, amely sokirányú felhasználást tesz lehetővé, 
többek között egy - a kor követelményeinek megfelelő - referálólap előállítását, amelyre 
igény van, ezt minden gyakorló könyvtáros jól tudja. Önmagában az SDI szolgáltatás és 
a csupán egyetlen példányban kiírt jegyzék nem elégítheti ki a kutatók, továbbá a rászoruló 
szakemberek tömegeinek igényeit és a költségráfordítás indokolhatatlanul magas. 

Ez az együttműködés jó előkészületül, mintegy mintául szolgálhat atársadalomtudo-
mányi információs rendszer létrehozásához, amelyet az MTA kezdeményezett, s 
amelynek néhány ágazata -- ha a feltételek rendelkezésre állnak — 1985-ig kiépíthető. 
(Ebből közlemények jelentek meg Rózsa György és Pálvölgyi Lajos tollából.) Ha a tervek 
valóra válnak, 1985-ben megindulhat a közgazdasági területen a korszerű számítógépes 
információszolgáltatás. 

S vajon ezzel mindent megoldottunk? A hazai talajon, szakmai berkekben, amikor 
számítógépesítésről beszélünk, csupán az információszolgáltatás gépesítésére gondolunk. 
Ez pedig súlyos hiba! 

Ezen a helyzeten sürgősen változtatnunk kell. Több okunk is van erre. 

1. A közgazdaság területén a primer dokumentumok szerepe változatlanul igen je
lentős. Nem érezzük, hogy csökkent volna, sőt a hagyományos könyvtári szolgáltatások 
iránt inkább növekvő az érdeklődés. A helybenolvasás, a kölcsönzés, a szóbeli tájékoz
tatás (referensz) nem szorul háttérbe, hanem a gépi információszolgáltatás terjedésével a 
forgalom növekedésére kell számítanunk. Mindezek a belső könyvtári munka mennyiségé
nek növekedését jelentik, amihez egyre növekvő létszámra van szükség, egy csomó nyil
vántartás vezetésére, olyan munkák elvégzésére, amelyekhez legfeljebb könyvtárkezelői 
ismeretekre van szükség, vagy még arra sem. 

2. Az utóbbi években egyre több könyvtár panaszkodik: nincs elég szakképzett 
könyvtáros, nehéz az „utánpótlás". Valóban nincs? 

Én úgy látom, másról van szó. 
Az elmúlt évben mi is, más fővárosi nagykönyvtárak is várták az érettségizett 

könyvtáros-jelölteket, akiknek nem sikerült az egyetemre bejutniuk, ezért egy-két évig 
munkát vállalnak. Eddig minden évben volt jónéhány jelentkező, akiket különösebb 
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szakképzettséget nem kívánó munkára be lehetett tanítani — a múlt év őszén azonban 
csak elvétve akadt! S ez így lesz a következő években is. 
Nincs „betanított" munkás, a feladatokat pedig — a legegyszerűbbeket, az előrendezést, a 
különböző nyilvántartásokat stb. - valakinek vezetnie kell. Ki legyen az? Sajnos, a szak
képzett könyvtárosra — elsősorban a főiskolát, de az egyetemet végzettekre is — rákerül 
a sor. (A szakképzett könyvtárosok már ma is munkaidejük 20-30%-át olyan adminiszt
rációs teendőkre fordítják, amelyeket 2-3 hónapos betanítás után érettségizettek is el
végezhetnének. És ez az arány csak romlani fog.) De nem kell tovább bizonygatnom, 
milyen anakronizmus lenne, ha a számítógépre alapozott, korszerű információszolgálta
tást előkészítő, háttér-munka mozzanatok (alapfolyamatok és kiegészítő műveletek, az in
formációszolgáltatás „infrastruktúrája ) továbbra is manuális, hagyományos módsze
rekre épülne. 

3. Még egy további érv: a napjainkban nélkülözhetetlen kooperáció szervezése 
— különösen a közgazdasági területen — gépesítés nélkül szinte megoldhatatlan. Könyv
tárunk ezért a munkafolyamatok gépesítésére törekszik. Súlyos hiba lenne, ha csak ma
gunkra gondolnánk, ha izolált rendszert próbálnánk bevezetni. Éppen ezért a választandó 
rendszernek nyitottnak kell lennie, amely magához ragadja a partnereket. 

A szellemi előkészítés, a tervezés megkezdődött, szem előtt tartva, hogy mások 
csatlakozására is lehetőség nyíljék. 

Aki a Közraktár utcában jár, láthatja, miként emelkedik a könyvtár új épülete. 
Előreláthatólag 1982 végén át is költözhetünk. Ez az épület fontos előrelépést jelent 
majd a közgazdasági információügy fejlődése útján. 

Úgy tűnik: hosszasan beszéltem a MKKE központi könyvtáráról, de ez a természe
tes, hiszen a közgazdasági információ ügyének kulcsa: a központi kijelölt könyvtár meg
erősítése. Ezt - szerencsére — ma már egyre többen látják így. 
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Gyermekkönyvtáros Szekció 
Ifjúsági Könyvtáros Szekció 





Kerekes Pálné, 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főmunkatársa, 
az M KE Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke 

AZ AKTÍV KÖNYVTARHASZNALATRA 
NEVELÉS PROBLÉMAI 
A BUDAPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN 

„Már az óvodás korban meg kell kezdeni a könyv- és könyvtárhasználatra való neve
lést, az általános és középfokú iskolák pedig a tananyag elsajátításának és általában az 
ismeretszerzésnek nélkülözhetetlen módszereként fejlesszék ki minden tanulóban a 
könyvtárhasználat készségét és szokásait; ... \ „... propagálni kell a különféle (könyv
tári) szolgáltatásokat, meg kell ismertetni igénybevételük módját . (Idézet a IV. or
szágos könyvtárügyi konferencia ajánlásaiból). 

A konferencia hangsúlyosan foglalkozott a gyermekek és fiatalok könyvtárhaszná
latra nevelésének kérdéseivel. Ennek szellemében készítettük elő az ifjúsági és gyermek
könyvtárosok szekciójának együttes ülését a vándorgyűlésre. 

Bennünket, gyermekkönyvtárosokat a gyemekek és az ifjúság könyv- és könyvtár
használatra nevelésének, az aktív könyvtárhasználat folyamatának problémái régóta 
foglalkoztatnak. E kérdésről már többször vitatkoztunk külön-külön és szekcióüléseken 
is. Tény, hogy a korosztályok könyvtári érdeklődése fokozatosan csökken: Veszprém
ben egy 1973-as felmérés szerint az általános iskolások csaknem 50%-a, a 15-18 éve
sek 37,5%-a, a 20-24 évesek 2Q% alatt tagjai a közművelődési könyvtáraknak, míg később 
ez az arány 15% körül stagnál.1 

A budapesti arány ennél rosszabb, és a főváros különböző kerületeiben eltérőek: 
a könyvtárakkal sűrűbben telepített kerületekben, vagy ahol korszerű szolgáltatást 
nyújtó könyvtár működik, az olvasói arány magasabb. Ez is azt bizonyítja, hogy a 
könyvtári szolgáltatások minősége és a könyvtárak telepítése nagymértékben befolyá
solja a beiratkozok számát. 

Az olvasás megszerettetésében, az értelmes könyvtárhasználatra való tanításban a 
könyvtár szerepe és felelőssége a felnőtt korig kihatóan is nagy. Ezért a gyermekek könyv
tári tagságának arányával nem lehetünk elégedettek. Bár a gyermekolvasók száma Buda
pesten 1975 és 1980 között 45.117-ről 54.267-re emelkedett, de az olvasók számának 
emelkedésénél lényegesen gyorsabban nőtt az általános iskolai tanulólétszám. Az 1975-ös 
évet alapul véve a tanulók száma budapesti átlagban 25,9%-kal, míg az olvasóké csak 
18%-kal nőtt. „Már 1980-ban csaknem 20 ezerrel növekedett az általános iskola első 
évfolyamába lépők száma az előző évihez képest. A következő három évben ennél is na
gyobb évjáratok várhatók. E hullám hatására a nyolcvanas évek közepére (kb. 1985-re) 
mintegy 130 ezerrel több lesz az általános iskolában tanulók összlétszáma. Nagyrészük 
alsó tagozatos gyerek. "2 

A beiratkozott olvasók arányának további romlásával tehát számolnunk kell. 
Az alsó tagozatosak, főként a 1. és 2. osztályosok még nem tekinthetők tényle-
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ges olvasóknak. Ezért igen fontos már óvodás korban a könyvtár megismertetése és meg
szerettetése. „... egyetlen csoport sem marad élete végéig olvasó olyan nagy valószínű
séggel, mint a népességnek az a csoportja, amely már akkor járt könyvtárba, amikor még 
nem is tudott olvasni. '3 

A könyvtári környezet minél korábbi megismertetését és megszerettetését példázza 
a dániai gyermekkönyvtári gyakorlat is, ahol valamennyi gyermekkönyvtár szervezett, 
szoros kapcsolatban dolgozik együtt az óvodákkal. 

A már beiratkozottak megtartása is fontos feladatunk: a különféle módszerek közül 
most az iskolákkal való kapcsolatot emelem ki. Az általános iskolai nevelés és oktatás 
terve pontosan megfogalmazza, hogy a tanulóknak az egyes évfolyamokban mit kell tudni 
a könyv-, könyvtárhasználatról. Az osztálytanító, az osztályfőnök nevelési tervében elő-

ti 

írja, hogy: „... látogasson el az osztály közösen gyermekkönyvtárba, a közkönyvtárba . 
Az általános iskola 3. és 4. osztályaiban ez már évek óta folyamatos gyakorlat — sajnosa 
felső tagozatos évfolyamoknál ez még nem alakult így, a folyamat megszakad. A könyv
tárlátogatások esetlegesek, a könyvtárosok és pedagógusok kapcsolatának függvénye. A 
felmérés során megkérdeztük könyvtárainkat, hogy az 1980/81-es tanévben az iskolák 
hány 8. osztályos és középiskolai első osztályos tanulócsoportot vittek szervezett könyv
tárlátogatásra a felnőtt könyvtárakba. Budapesten az ebben a tanévben lévő 707 8. osz
tályos tanulócsoportból 34 vett részt könyvtár látogatáson, a 404 első osztályos csoport
ból is mindössze 41 volt közösen a közművelődési könyvtárban. Azt hiszem, hogy ehhez 
nem kell kommentár. 

Ahhoz, hogy a felnőtt olvasói korosztályok könyvtári érdeklődése ne csökkenjen, 
a felnőtt és gyermekkönyvtárosoknak, valamint az iskoláknak és az iskolai könyvtárosok
nak is közösen kell fáradozni, megtalálni az együttműködésnek azt az optimális formá
ját, amivel a már beiratkozott olvasók a későbbiekben is megtarthatók aktív könyvtár
használókként. Egyet kell értenünk Papp Istvánnal abban, hogy „Sok mindentől függ, 
hogy a gyermekkorban felkeltett igény tovább él-e. Mégis a gyermekek felkészítése a 
legjobb befektetés ahhoz, hogy a könyvtár majdan betölthesse szerepét." 4 

Felhasznált irodalom: 

1. BALOGH Ferencné: Közművelődési könyvtáraink ifjúsági szolgálata. = Fiatalok 
a könyvtárban. Bp. 1973, NPI. 

2. DEÁK Zsuzsa - FORRAY R. Katalin - KOZMA Tamás: Általános iskoláink a 
nyolcvanas években. = Társadalmi Szemle. 1981. július. 

3. STEINBERG, H. A könyvpiac kutatása és az olvasás támogatása Amerikában. 
(Kiad. a) Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Piackutató Cso
port. Bp. 1981. 

4. PAPP István: Van-e még hús a lerágott csonton? = Könyvtáros. 1979. 9. sz. 
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Lengyei Sándor, 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
fő igazgatóhelyettese 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRÜGY NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

Az iskolai könyvtárügy — mint sok más területe az oktatási-nevelési intézményrendszer 
tartalmi és szervezeti kérdéseinek — felemás képet mutat. 

Egyrészt jelentős előrelépésről beszélhetünk; ha kis mértékben is, de nőtt a könyv
állományjavultak az elhelyezési körülmények, személyi feltételek. 

Másrészt azonban az eredmények messze elmaradnak attól az igénytől, követel
ménytől, amit a nevelés-oktatás, az iskola „egykönyvűségének' megszüntetése az isko
lától, a pedagógusoktól és különösképpen az iskolai könyvtártól joggal elvár. Nagyon 
határozottan, felelősséggel fogalmazódott meg a IV. országos könyvtárügyi konferencián, 
hogy a könyvtári hálózatok leggyengébb láncszeme, legmostohább területe az iskolai 
könyvtári hálózat. Azt is kiemelte a konferencia, hogy neveléstörténeti jelentőségű az 
általános iskola új oktatási-nevelési tervében az a gondolat, kötelező erejű felismerés, 
mely szerint az önművelés legfőbb eszköze a könyv. Hogy évtizedes hiányt pótol, tár
sadalmi igényt elégít ki az a tantervi előírás, mely szerint a könyv, a könyvtár tervszerű, 
rendszeres használatának módszeres ismerete minden tanuló számára ugyanúgy követel
mény, mint az iskola, az élet által már rég elfogadott és megkövetelt stúdiumé. 

Keresve azokat az okokat, melyek az iskolai könyvtárak szervezeti életének, 
tartalmi munkájának más iskolai területekhez viszonyított lemaradását okozták és még 
mindig okozzák — a teljesség és részletes elemzés igénye és fontossági sorrend nélkül — 
az alábbi főbb indokokat kell megemlíteni: 

— a központi irányítás nem fordított elég figyelmet sem a szabályozási kérdések
ben, sem a központi fejlesztési alapok elosztásakor az iskolai könyvtárakra, en
nek nyomán a területi vezetés is - tisztelet a kivételnek — másodrangú feladat
nak tekintette a tartalmi fejlesztést, a feltételek biztosítását (pl. a taneszköz fej
lesztésére szánt központi és megyei alapokból nem vagy alig részesült az is
kolai könyvtár); 

— a pedagógiai szakirodalom, a pedagógiai kutatás a tanulói könyv és könyvtár
használat kérdéseivel kevesebbet foglalkozik, mint amennyit ez a problémakör 
igényelne; 

— a lemaradás egyik legfőbb oka a közművelődési és iskolai könyvtári hálózat év
tizedes elkülönülése, a közös feladatok együttes megoldásának hiánya, az együtt
működés közös céljainak, útjainak, módszereinek lassú kialakulása. 
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Fentiek lényegében már megmutatják, mit kell vagy kellene tenni ahhoz, hogy 
pozitív fordulat következzék iskolai könyvtáraink fejlődésében. Egyszerűsítve és rövi
den (hisz egy korreferátum többet nem tesz lehetővé) a következő fontosabb feladatok
ról lehet szó: 

— először is fel kell mérni az iskolai könyvtárak helyzetét, iskolatípusonként és 
területenként; mi a helyzet, hol van különösképpen lemaradás és miért? (a kép 
igen nagy szóródást mutat); 

— központilag, hu szükséges jogszabályilag rendezni kell néhány olyan kérdést, 
mint pl. az iskolai könyvtárosok órakedvezménye, vagy pótlékrendszere stb; 

— tovább kell fejleszteni az irányítás rendszerét, tartalmi munkáját. (Hálózati köz
pontok több variációs lehetőségei: megyei pedagógus továbbképző intézet; 
megyei közművelődési könyvtár; vagy más. A felügyelet szervezete, együttmű
ködése a közművelődési könyvtári felügyelettel); 

— egységes szempontok alapján kell folytatni a megindult integrációs kísérlete
ket, vagy a már megerősödött gyakorlatot, biztosítva a pedagógiai érdekek 
prioritását. Az e téren elért jó eredményeket ismertetni, propagálni kell, szé
lesíteni kell a központi ellátásba bevont iskolák körét, de ezt is összehangolva 
az érintett közművelődési könyvtárakkal; 

— tovább keli fejleszteni az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ vezetésével az iskolai könyvtárak 
és könyvtárosok tervszerű, rendszeres szakmai segítését. Koordinálni kell a me
gyékben (fővárosban) folyó módszertani tevékenységet, a kiadványok készíté
sét, egyrészt széleskörűen terjesztve a jó tapasztalatokat, másrészt elkerülve az 
átfedéseket. Napirenden kell tartani a könyvtárosképzés és továbbképzés kor
szerűsítésének feladatait. 

A fenti főbb — de számos más feladat — megvalósítása is meghatározzák teendőin
ket a következő időszakra. Most, amikor az ország gazdasági helyzete jelentős és gyors 
anyagi fejlesztést nem tesz lehetővé, még inkább indokolt, hogy keressük és felszínre 
hozzuk azokat a tartalékokat, amelyek a jobb szervezésben, a közművelődési és iskolai 
könyvtári hálózat gyümölcsözőbb együttműködésében, vagy éppen a már eddig jól be
vált módszerek erősítésében, terjesztésében rejlenek. Mert igaz ugyan, hogy a rádió, te
levízió, magnetofon és film mint oktató eszközök nélkülözhetetlenné váltak már a peda
gógiai munkában, de bármennyire gyorsan változik, fejlődik a technika, a társadalom, 
a világ, a könyv ma is — az ismeretek terjesztése mellett - változatlanul az egyik, talán 
legfőbb eszköz az emberi jellem, magatartás, a szocialista személyiség formálásában. 

98 



Zenei Könyvtáros Szekció 





Gyimes Ferenc 
az Állami Gorkij Könyvtár osztályvezetőhelyettese 
az MKE Zenei Könyvtáros Szekció titkára 

A ZENEI GYŰJTEMÉNYEK KÖZPONTI ELLÁTÁSA 
ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDSZERTANI FELADATOK 

Nemcsak a világgazdasági helyzet alakulásából következő, az anyagi eszközök megfon
tolt felhasználására vonatkozó központi rendelkezések, hanem az ésszerűség is megköve
teli, hogy hazánkban a lakosság mindennapi kulturális igényeit ellátó mintegy tízezer 
önálló közművelődési könyvtár működésének alacsony hatásfokát magasabb szintű 
szolgáltatások, a dokumentumokkal való bánásmódot szakszerű kezelés, az ad hoc fejlesz
tést rendszeres gyarapítás, a felesleges párhuzamosságokat átgondolt munkamegosztás 
váltsa fel. 

Az elmúlt években számos cikk jelent meg a szaksajtóban,amelyek sürgetik az e té
ren való előrehaladást, megvalósult elképzelésekről, gyakorlati eredményekről számolnak 
be. Ezekből az írásokból is nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországon, ahol a lakosság 
egyharmada él kisebb településeken, az e területet ellátó könyvtárak érdekeltek az előre
lépést jelentő könyvtári társulásokban. Az utóbbiak az érintett könyvtárakkal egyezte
tett állományépítés révén biztosíthatják a jól használható törzsanyag kialakítását, sokol
dalúan hasznosítható kézikönyvtárak kiépítését, az inkurrens anyagok kivonását, a rend
szeres csere lehetőségét. A központi ellátórendszerek működése a dokumentumok feldol
gozásának magárává Hálásával segítséget jelent majd a különféle okból fennálló, a hozzá
férést gátló hátrányos helyzet felszámolásához. 

Az ellátórendszerek hatékony működése lehetővé teszi majd, hogy a kisebb tele
püléseken dolgozók erőiket az alapfeladatok színvonalas ellátására összpontosíthassák, 
az ezen túl felmerülő igényeket a megyei (országos) lelőhelyjegyzékek segítségével, a kí
vánt dokumentumok „gazdájával közvetlen összeköttetésbe lépve rövid időn belül ki
elégíthetik, beleértve a megrendelhető másolatok, valamint a szakkönyvtárak szolgálta
tásainak közvetítési lehetőségeit is. 

A közművelődési könyvtárakban gyűjtött dokumentumok közé bevonuló audiovi
zuális anyagok térigényükkel, a hagyományostól eltérő kezelés- és feldolgozásmódjukkal 
a könyvtári munkafolyamatok kialakult rendszerében változások egész sorát idézték elő. 
A hangzó anyagokkal foglalkozó részlegek az A és B típusú könyvtárakban a tartalmi 
jegyektől és a többi szakrészleg kialakulásától függően tiszta profilú zeneműtárakká fej
lődtek, a C típusú könyvtárak ilyen jellegű gyűjteményeiben a zenei anyagokon kívül 
nyelvi és irodalmi vonatkozású dokumentumok is helyet kaptak. 

Ahhoz, hogy a szakmai irányelvekben lefektetett követelményeket (katalógusok 
építése, a helybenhallgatás lehetőségének megteremtése, a kölcsönzés vagy átjátszás biz
tosítása, szaktájékoztatás, zenei rendezvényekkel kapcsolatos tevékenység, kiadványok 
összeállítása) a zenei gyűjtemények hiánytalanul teljesíthessék, már a jelenben is, de 
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a jövőben még fokozottabb mértékben tehermentesíteni kell őket a gyarapítás és feldol
gozás gondjától. (Itt most hadd ne tegyünk említést az elektroakusztikai berendezések 
működése körüli anomáliákról: a technikai eszközök műszaki biztonsága a gyűjtemény 
elemi működési feltételei közé kell, hogy tartozzon.) 

A kérdés időszerűségét és elodázhatatlanságát többek közt az a tény is indokolja, 
hogy tíz megyei könyvtárunkban egyáltalán nincs és háromban is meglehetősen hiányos 
a zenei szakkatalógus. A „féloldalas" feltárás mint tény — szakemberek körében - nem 
igényel kommentárt. 

A zenei gyűjtemények jelenleg a Könyvértékesítő Vállalat könyvtárakat ellátó 
hanglemez szakboltjában egyszerre rendelhetik meg a forgalomba kerülő hanglemeze
ket és az azokról központilag készített nyomtatott katalóguscédulákat. 

A közeljövő feladatai közé tartozik, hogy az érintettek körében szemléleti áttörés
re kerüljön sor a nyomtatott zenei dokumentumok egyenrangú könyvtári dokumentum
ként való elfogadtatásával. Túllépve a „komolyzenei diszkó korlátozó körén, határo
zott lépéseket kell tenni abban az irányban, hogy a hangfelvételek és a hozzájuk tartozó 
kották minden gyűjteményben, mindenki számára elérhetők legyenek. E célra be kell 
vonni a használatba a megyei könyvtáraknak juttatott zenei kötelespéldányokat, élni 
kell a nagyobb gyűjtemények másolatszolgáltatási lehetőségével és készségével, fel kell 
használni a könyvtárközi kölcsönzés nyújtotta adottságokat. Fontos, hogy a könyv
tárak kiépített rendszereiben a zenei dokumentumok is zöld utat kapjanak. A megyei 
szintű decentralizációnak kell vállalni a központi szerzeményezés lebonyolítását, az egye
dileg beszerzett példányok feldolgozását. 

Ezt követőlega Könyvértékesítő Vállalattal és a Zeneműkiadó Vállalattal együttmű
ködve az „Új hanglemezek ' mintájára meg kell teremteni az „Új kották" tájékoztató 
folyóirat szerkesztésének, a központi feldolgozásnak és a katalóguskarton-ellátásnak a 
feltételeit. Ezzel párhuzamosan biztosítani kell a hazai és külföldi zenei információkhoz 
való hozzáférést a szakfolyóiratok tartalomjegyzékének közreadásától kezdve egészen a 
központi lelőhelyjegyzék segítségével megvalósított cikk-másolatokra vonatkozó kérések 
teljesítéséig. 
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Levéltáros Szekció 





Összeállította: dr. Bán Péter 
a Heves megyei Levéltár levéltárosa, 
az MKE Levéltáros Szekció titkára 

BESZÁMOLÓ A LEVÉLTAROS SZEKCIÓ 
MUNKÁJÁRÓL 

A levéltáros szekció a XI I I . vándorgyűlés alkalmából szervezte első konferenciáját, s eh
hez, illetve az előzetes várakozáshoz képest szépszámú levéltáros és a levéltárakkal szoros 
kapcsolatban álló kutató, összesen mintegy hatvan érdeklődő volt jelen. A program első, 
nagyobb lélegzetű része a levéltárakban található történelmi források kiadási problémái
val és a jövőbeli feladataival foglalkozott, majd ezt követően az egyházi levéltárak vezetői 
tartottak előadást iratanyagukról és tevékenységükről. 

A szekció s egyúttal a délelőtti ülés elnöke. Ságvári Ágnes, Budapest Főváros Le
véltárának igazgatója rövid, tömör bevezetőt mondott. Két dolgot emelt ki: a levéltári 
forráskiadás — mondhatni — mennyiségi fontosságát: történetírásunk tényekkel történő 
megalapozását, valamint az anyagi és szellemi erők minőségi koncentrálásának szüksé
gét; a forráspublikációs törekvések és módszerek egységesítésének ügyét. Mindemellett 
általánosítva is felhívta a figyelmet „a közgyűjteményi szemléletben, a közgyűjtemé
nyi gondolatban rejlő összefogás' potenciális energiatartalékaira. 

A vitaindító előadást Benda Kálmán, a Ráday Gyűjtemény igazgatója, a MTA Tör
ténettudományi Intézetének főmunkatársa tartotta. Félórás referátumában sorra vette 
a magyar forráskiadás történetének korszakait, s ennek kapcsán mindazokat ,,a problé
mákat, amelyek különböző időkben újra és újra felmerültek, s... a mai napig nem oldód
tak meg". Hozzátesszük: a téma ilyen történeti, kritikus szemügyre vétele a könyvészet 
szakmai érdekéből sem közömbös, mert több reprezentatív műnek alig ismert vagy éppen 
elhallgatott, de annál fontosabb jellegzetességére vetett fényt. 

A 18. század jezsuita (Hevenesi, Katona, Pray), majd protestáns historikusai (Bél 
Mátyás, Bod Péter, Benkő Sámuel, J. Ch. Engel) léptek fel először hazánkban a tudomá
nyos történetírás és adatfeltárás igényével. Ez ugyan időbeli késést jelentett Nyugat-Eu
rópához képest, de munkáik színvonala, a kor mércéjén, nem hagyott kívánnivalót maga 
után. Forrásaikat, akár elbeszélő leírások voltak, akár szándéktalanul maradtak az utó
korra, kellő kritikával kezelték, kivonatokkal (regesta), jegyzetekkel kísérték. Az egyház-, 
illetve politikai történeti érdeklődés mellé mindjobban felzárkózott a gazdaság s a társa
dalom viszgálata, majd jelentkeztek a nemzettörténeti gondolat képviselői is. 

„Ugyanakkor ennek a valóban európai szintű iskolának a 19. század első felében 
nem volt folytatója" - állapította meg Benda Kálmán. A polgári korszak hajnalán a ma
gyar történetírást romantikus, sőt fantasztikus mesevilág uralta (Horváth István, Majláth 
János). A legismertebb forráskiadvány, Fejér György 42 kötetes Codex Diplomaticus-a 
elemi oklevélkritika nélkül, szöveg- és sajtóhibáktól hemzsegve látott napvilágot. 
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1849 után a forradalmi nemzedékből többen is a múlt felé fordultak. Horváth 
Mihály és Szalay László máig használható szintézisei rávilágítottak történelmünk fehér 
foltjaira. Az újjászervezett Habsburg-abszolutizmus korától lendületet kapott a forrás
publikációs munka. Élénk volt a társadalmi érdeklődés is. De a népszerűsítési törekvés 
a nemesi mentalitás körül szerveződött, ehhez igazodott a forráskiadványok választott 
időkerete, témája s módszere is. Az egyéni vonzalmaik szerint búvárkodó szerzőket nem 
érdekelte már a Rákóczi-szabadságharcot követő „nemzetietlen" korszak, s a poli
tikai-katonai leírások, az életrajzok, emlékiratok túltengése mellett alig kapott figyelmet 
a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, illetve a társadalom megfelelő csoportjai: a pa
rasztság és a városi polgárság. A népszerű olvasmányosságért feladták a forráshűséget: 
önkényesen, jelzés nélkül átírták a nehezebben érthető kifejezéseket, kihagyták az unal
masnak ítélt részeket. — Benda Kálmán elsősorban nem a dilettáns munkákon kérte szá
mon a tudományos igényű iratkiadást. Értékelése azonban szintoly lehangoló volt a 
Magyar Tudományos Akadémia 1855-től működő Történeti Bizottságának égisze alatt 
publikált munkákról. A 19. század második felének nemzetközi követelményei szerint a 
vonatkozó teljes anyagból kellett volna válogatni, külső (formai) és belső (tartalmi) kri
tikát végezni, levéltári, könyvtári jelzeteket adni, feltüntetni a téma szakirodalmát. 
„Az Akadémia forráskiadványainak szerzői mindezzel nem sokat bajlódtak. Igaz, 4-5 
kötetet is összevágtak, míg német kollégáik eggyel-eggyel kirukkolhattak... Ez a magya
rázata annak, hogy ezeket a kiadványokat napjainkban már sorban, ahogy mondják, kri
tikai kiadásban kell közreadni, mert ... megbízhatatlanok . Nem akármilyen művekre 
gondolt itt Benda Kálmán! Közéjük tartozik a Monumenta Hungáriáé Historica több 
osztályból s alsorozatból álló 170 kötetes vállalkozása és a (Magyar) Történelmi Tár so
rozata. Az országos kiadványok példáját minden tekintetben követték a dualizmus ide
jén a vármegyék, a városok, különféle testületek tömeges iratkiadásai, melyek ritkán 
vallottak szakavatott ember keze munkájára. ÁltaláBan:ha valamelyest finomíthatunk is 
a fent idézett elmarasztaló ítéleten, azzal t i . hogy az egyes sorozatok, kötetek színvo
nala a szerzők egyéni felkészültsége, lelkiismeretessége szerint változott (a korabeli Aka
démia a történetbúvár jogkörébe utalta a könyvészeti alaposságot), akkor sem lehetünk 
elégedettek ezzel az örökséggel. Nem is olyan régen sokat ostoroztuk — úgymond - az 
állásfoglalástól tartózkodó pozitivizmust, most inkább azt mondhatnánk: bár hibátlan 
pozitivisták lettek volna elődeink. 

1870 tájától a fiatalabb, komoly polgári tanulmányokat végzett kortársak is szi
gorúbb szemmel nézték az Akadémiától inspirált, de annál kevésbé vezérelt munkát. Ők 
a Magyar Történelmi Társulat körül tömörültek (Ipolyi Arnold, Thallóczy Lajos, Márki 
Sándor, Károlyi Árpád s a többiek), és 1885. évi kongresszusuk témája nem véletlenül 
lett az iratkiadás szabályozása. Benda Kálmán felidézte azokat a szövegközlési alapelve
ket, melyeket Fejérpataky László fogalmazott meg s amelyekről ,,azt mondhatjuk: a mai 
napig aktuális kérdések". Ezt követően példaadó forráspublikációk születtek a Történel
mi Társulat támogatásával, miközben az Akadémia sajátos és sajnálatos módon a di
lettantizmus bástyája maradt. 

A módszertani megújuláshoz az 1920-as években újabb történeti korok feltárása 
társult. „Magyarország újabbkori történetének forrásai", a neves Fontes-sorozat az 1711 
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és 1918 között keletkezett közigazgatási s mellette kulturális érdekű kútfők kiadását cé
lozta (kormányzók, nádorok, Kossuth Lajos iratai). A Bécsi Magyar Történetkutató In
tézet az Ausztriában található magyar vonatkozású iratanyagot igyekezett hozzáférhető
vé tenni. Végül 1921-ben napvilágot látott egy magyar forráskiadási szabályzat. A prog
ramban a gyűjtési, szövegközlési, jegyzetelési stb. módszerek előírása mellett a publiká
ciós szakértelem fejlesztése, az utódok képzése is nagy súlyt kapott. A tudományos nivó 
kétségkívül emelkedett, de Benda Kálmán hozzátette: a korszak forráskiadványai mind
inkább elszakadtak a széles olvasóközönségtől. (Megszűnt a vidéki történelmi társulatok 
működése is.) Ami a témákat illeti: az uralkodó rétegekhez közvetlenül nem köthető 
népesedés-, gazdaság- és társadalomtörténet iratai csak kivételképpen kerültek sajtó alá. 

Az előadás ezek után joggal nevezte újabb fordulópontnak az 1945-ös esztendőt. 
Benda Kálmán elősorolta azokat a területeket,ahol a marxista adatfeltárás régi hiányok 
pótlásába kezdett: a statisztikailag feldolgozható gazdaságtörténetet, a parasztság törté
netét. Ehhez hozzátehetjük a földesúr-jobbágy viszonyt, a munkásság mozgalmait és a 
nemzetiségi kérdést érintő források jelentős publikációit. 

Benda Kálmán szerencsére nem mélyedt el az „elért eredmények részletezésében. 
Inkább a megdöbbentő hiányosságokra figyelmeztetett bennünket. Az 50-es években 
kimondott forrásellenes hangulat uralkodott; ami megjelent, az kampányszerű volt, s nem 
kívánta feltárni a történeti valóság teljességét. Ami a mai helyzetet jellemzi: „A forrás
kiadást egységes, egyöntetű cél érdekében senki nem fogja össze . A Magyar Tudományos 
Akadémia legfeljebb formálisan, pecsétjével, az Akadémiai Kiadó emblémájával vesz 
részt a publikációkban. (Ember Győző a maga hozzászólásában említett egy hamvába holt 
akadémiai célkitűzést az iratkiadás szisztematizálására 1976-ból.) Hasonlóképpen vagy 
még rosszabbul áll a helyzet a Magyar Történelmi Társulatnál. Az egyetemeken egészen a 
legutóbbi évekig — a „teljes jogú levéltáros szak megindításáig — a történelmi segédtu
dományok oktatása, tanulása többnyire kényszerű kötelesség volt. A történelemtudo
mány országosan tevékeny központja híján a források bizonyos fajtáinak kiadása 
könnyebben valósítható meg az irodalomtörténet, a néprajz, a nyelvtudomány intézmé
nyes kereteiben. E publikációk történeti hűsége azonban sajátos szempontú; a nyelvésze
ket pl. csak a makulátlanul betűhív közlés érdekli. A történeti érdekű és színvonalas for
rásközlés az Országos Levéltár területe lett. Mellette a vidéki intézmények: levéltárak, 
múzeumok igen gyakran mesterségbeli tudás, szakmai kontroll nélkül publikálnak. 

„A legnagyobb baj az, hogy nincs forráskiadvány-szabályzat" és átgondolt, országo
san elfogadott, támogatott tématerv. Benda Kálmán véleménye szerint az utóbbi elkészí
tése nem lehet a mi feladatunk, de a mesterségbeli oldalt érintő szabályozást (hogyan vá
logassunk, milyen módszerekkel közöljünk, milyen formában jegyzeteljünk) magára vállal
hatja a levéltári szekció. ,,Ha ezt a feladatot... be is tudjuk tölteni, azt hiszem, igen ko
moly lépéssel előbbre visszük a magyar forráskiadásnak az ügyét." 

Benda Kálmán azzal a jól ismert, de soha nem a megszokottat nyújtó retorikai 
stílussal exponálta mondanivalóját, amelyben az elbeszélő, anekdota-szerű részletek, a 
karakírozások mind egy célt: a komoly tevékenységre ösztönző tartalmat szolgálták. 
Előadása emocionálisan és ésszerűen gondolkodva egyszerre töltötte meg termékeny fe
szültséggel a hallgatóságot; igazi vitaindító volt. 
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Az előzetes felkérésre készült korreferátumok egy vagy több, tervezett vagy készü
lőben lévő forráskiadvánnyal konkrétan foglalkoztak. Időtartamukat szűkre, 10-15 perc
re szabta a szekcióülésre szánt terminus. Elsőként az országos hatáskörű kormányzati 
szervek iratainak kiadási ügyét körvonalazta a Magyar Országos Levéltár két munka
társa: Koroknai Ákos levéltáros és Trócsányi Zsolt főlevéltáros. Koroknai a polgári 
korszak (1848-1918) központi kormányhatósági jegyzőkönyveivel kapcsolatos publiká
ciós tevékenységet és elgondolásokat ismertette. Három nagy forráscsoport tartozik ide: 
az osztrák birodalmi minisztérium (1848-1867) üléseiről készült jegyzőkönyvek, az Oszt
rák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsának (1867-1918) és az 1848/49-ben, majd a 
dualizmus korában önálló magyar minisztertanácsnak a jegyzőkönyvi sorozata. Koroknai 
jelezte, hogy ezek a források — a hozzájuk kapcsolódó levelezésekkel — a kormányzat
történet mellett lényeges adatokat szolgáltatnak a szélesebb politikai történet árnya
lásához, az uralkodó réteg történeti szociológiai vizsgálatához s művelődéstörténeti kö
vetkeztetésekhez. Közülük már megjelentek: a „Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
az első világháború korából' (Iványi Emma összeállításában), ugyanebből az időszakból a 
Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőkönyvei (Komjáthy Miklós szerkesztésében), 
továbbá két kötet Bécsben az 1849 és 1867 közötti császári minisztertanács jegyző
könyveiből. — Mire sarkalltak ezek a munkálatok? A legfontosabb, hogy együttműködés 
keletkezett a Magyar Országos Levéltár és az érdekelt osztrák tudományos szervek között 
az 1848-tól 1918-ig fennálló közös központi kormányszervek forrásainak kiadására. 
Az osztrák kiadóbizottság a császári birodalmi minisztérium (1848-1867) jegyzőkönyveit 
gondozza, s részt vesz a dualizmus kori közös minisztertanács anyagának közreadásában 
is. Ez utóbbiból a Magyar Országos Levéltár négy kötetet vállalt, és teljes egészében sajtó 
alá rendezi a magyar minisztérium jegyzőkönyveit. — Másféle lényeges tanulságokról 
beszélt Koroknai Ákos, amikor összevetette az eddig megjelent kötetek kiadási elveit, 
illetve gyakorlatát. Szembeötlő a tarkaság a tulajdonképpeni forrás, a jegyzőkönyvek 
tartalmának közlési módjában (teljes vagy szemelvényes, eredeti vagy átcsoportosított 
sorrendben, készültek-e rövid tartalmi kivonatok), a jegyzetek elhelyezésében, a szakiro
dalmi hivatkozásokban. Megnyugodva hallottuk, hogy az önálló magyar minisztertanács 
jegyzőkönyvei épp ezért gondos előkészületek után kerülnek majd nyomdába. Kevésbé 
érthető, a magyarázó indokok ellenére, hogy az 1967-ben kezdődött munkálatok miért 
csak 1976-ra, sőt 1979-re eredményezték a sorozat közlési szabályzatának elkészültét, s 
miért kell eltelnie egy újabb évtizednek a kéziratok leadásáig. 

E kérdések annál is inkább felvetődtek bennünk, mert a tematikailag kapcsolódó 
korreferátum, Trócsányi Zsolt előadásában, további távlati lehetőségeket villantott fel. 
„Belátható időn belül kiadásra kerülhetne azon iratok összessége..., amelyek a Magyar
ország legfontosabb ügyeiben hozott döntéseket foglalják magukba". Trócsányi Zsolt 
ugyanis elmondta, hogy Erdély kormányzati történetének kutatása során a modern mi
nisztériumokat megelőző Habsburg központi szervek alapvető fontosságú irategyütteseit 
tárta fel. Ezek az ún. miniszteri konferenciák, Erdélyt és Magyarországot illető hatáskör
ben (Ministerialkonferenz in rebus Transylvanicis, illetve in rebus Hungaricis) olyan ülés
jegyzőkönyveket, felségelőterjesztéseket, uralkodói döntéseket stb. hagytak ránk, melyek 
kiadása nélkül nemigen remélhető az „évszázados és változó termékenységű kuruc-labanc 
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viták" megnyugtató feloldása. A Ministerialkonfernz anyaga 1711 előttről sajnos töre
dékes, de az 1711-1761 közötti korszak publikálásra érett. Folytatásai: a Habsburg biro
dalmi Államtanács (Staatsrat) iratai a háborús égés miattcsak komoly hiányokkal adhatók 
ki, az Államkonferencia (Staatskonferenz; 1809-1849) sorozata viszont szerencsésebb kö
rülmények között dolgozható fel. Végül az 1848/49-es magyar minisztériumi jegyző
könyvek kiadási tervéről hallottunk Trócsányi Zsolttól. Ha mindez megvalósulna, akkor 
1711-től 1918-ig valóban reprezentatív és felmérhetetlenül értékes sorban állna előttünk 
annak a korszaknak a központi államkormányzati forrásanyaga, amely - emlékezzünk 
Benda Kálmán mondataira — zömében fehér folt maradt a korábbi feltáró munka után. 

A szekcióülés következő korreferátumai olyan forráscsoportokkal foglalkoztak, 
melyek a megyei levéltárakat is érintik, illetve érinthetik, sőt egyes szaklevéltárak, így pl. 
az egyházi és pártarchívumok is érdekeltek bennük. 

Az egyik ilyen téma a hagyatéki leltárak feltárásának s feldolgozásának ügye volt. 
Előadónak a szekció vezetősége Zimányi Verát, az MTA Történettudományi Intézetének 
főmunkatársát és Bencze Gézáné, Nagy Esztert, a Zala megyei Levéltár igazgatóhelyette
sét kérte meg. Zimányi Vera saját kutatási tapasztalatai alapján érzékeltette azokat a hiá
nyosságokat, amelyek gátat szabnak az árnyalt társadalomtörténeti eredményeknek. 
Az országos törvények, a földesúri urbáriumok, egyáltalán a telek- s állatállomány re
gisztrálása nem lehet elegendő, főként azért, mert ,,a társadalomtörténet nem egyszerűen 
a gazdaságtörténet emberi vetülete, mert a társadalom nem pusztán a vagyoni javakban 
akar részesedni, hanem a mindenkor adott helyi hatalomban, presztízsben, társadalmi 
megbecsülésben is". Volt, aki inkább kívánt öltözködni, arany-, ezüstneműt vásárolni, 
mint igásállatot tartani. A hagyatéki leltárak segítségével ezek a — mentalitást, társadalmi 
imitációt is tükröző — mindennapi történeti viszonyok szinte nagyítóval vizsgálhatók. 
Zimányi Vera (valamint munkatársai: Benda Gyula és Varga J. János) anyaggyűjtési és 
feldolgozási módszert is kidolgoztak e fontos forrástípusra. Szkhülla és Kharübdisz,azaz 
a szószerinti közlés és az egyoldalú néprajzi válogatás elkerülésével jegyzetelési tervezetet 
készítettek, melynek adatcsoportjai — külföldi tapasztalatok figyelembe vételével — szá
mítógépes feldolgozásra is alkalmasak. Az anyaggyűjtés egyes dunántúli és északnyugat
magyarországi arisztokrata családok s városok levéltári fondjaiból már elkezdődött (a 
Néprajzi Múzeum támogatásával), de Zimányi Vera feltétlenül szükségesnek látta az egész 
országra kiterjedő összefogást a táji sokszínűség megismerése érdekében. Ehhez közvet
lenül kapcsolódott Benczéné, Nagy Eszter hozzászólása, hangsúlyozván egy-egy régió, 
helység vagy éppen a különböző társadalmi státusú emberek életviszonyainak összehason
líthatóságát. Külön kiemelte, mennyire fontos források a hagyatéki inventáriumok a mű
velődéstörténeti kutatás számára, s ő is állást foglalt a területi levéltárakban lappangó 
lehetőségek kiaknázása mellett. (Nagy Eszter hosszabb, részletezőbb korreferátumot ké
szített eredetileg, de azt abban a formában nem látta érdemesnek előadni, minthogy 
tartalmi lényege sok ponton egyezett Zimányi Vera mondanivalójával.) 

Az egyházi tizedjegyzékek kiadási ügyéről Bán Péter adott számot. Bemutatta a 
Heves megyei Levéltár nemrégiben elkezdett munkáját: a történeti Heves és Külső-Szol
nok vármegye dézsmalajstromainak első, kiadás előtt álló füzetét 1548-ból. A tervek 
szerint ezután is folyamatosan, időrendben fogják közölni a régió valamennyi fellelhető 
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összeírását, egyelőre a dézsma adminisztrációját és „elfogyasztását érintő iratok nélkül. 
A publikáció módszerét döntően meghatározza, hogy a gazdaság-, társadalom- és egy
háztörténészek mellett a nyelvészek igényeire is figyelemmel voltak. A szorosan vett for
rásközlő rész a dézsmaszedők nevét, a beszedés idejét, az alkalmazott mértékegységeket 
tünteti fel először, majd az adózó családfők rendjében a fizetendő tizedet adja meg, 
éspedig táblázatos formában, egységes mértékekre számítva — a többsíkú összevetések 
érdekében. Az egyes dézsmafajták közül a gabona, a bor, a bárány-kecske külön tábláza
tokba került, s ugyanazon adózó személyek nevei a hivatkozott sorszámok segítségével 
azonosíthatók. A tizedszedés nagyobb térbeli egységei, a kerületek (districtus-ok) után 
jegyzetapparátus ad magyarázatot az előre látható problémákra, ellentmondásokra. 
A falvak és a kerületek adóösszegzéseit mindenütt ellenőrizték az egri levéltárosok, de 
még eltérések esetén is közlik az eredeti summákat. A forrásközlő táblázatokat sta
tisztikai számítások követik az egyes füzetek végén, ezzel is elősegítvén a további, bárki 
által elvégezhető feldolgozó munkát. A történeti névtan és a nyelvészet adatbázisát 
gazdagítja, hogy betűhíven adják közre a földrajzi és személyneveket. A közhasznúság 
érdekében pedig magyarra fordították a latin szövegrészeket. Befejező szavaiban Bán 
Péter a tizedjegyzékeknek, mint a jobbágygazdaság teljesítményét tükröző fontos forrás
együttesnek minél kiterjedtebb és egységes szempontú feltárására, kiadására biztatta a 
jelenlevőket. 

Az 1945 utáni népi demokratikus-koalíciós korszak történetéhez elsőrendű kútfők 
a nemzeti bizottságok iratai. Ezek kiadásáról Halasi László, a Fővárosi Levéltár munka
társa írt beszámolót, melyet távollétében Dóka Klára olvasott fel. Közelebbről a Budapes
ti Nemzeti Bizottság, illetve a fővárosi kerületi nemzeti bizottságok dokumentumairól 
— főképpen a jegyzőkönyvekről — volt szó. Fel kellett figyelnünk a teljes anyag össze
gyűjtésének nehézségeire, a hiánypótlás lehetőségeire, valamint arra, hogy mennyire 
nélkülözhetetlen a különféle népi bizottságokban tevékenykedő személyek életrajzi ada
tainak feltárása. A kézenfekvő tanulságokat a vidéki városok és községek nemzeti bizott
sági fondjaival dolgozó levéltárosok bizonyára hasznosítani tudják. 

Varga J. János, Budapest Főváros Levéltárának osztályvezetője egy időben távoli, 
s az eddigiektől főként jellegében eltérő forráskutatás és feldolgozó munka koncepció
ját adta elő: Buda török alóli felszabadulása közelgő 300. évfordulójának tudományos 
megemlékezési tervét. Országos, mi több, európai hatású eseményként értékelte az 
1683-ban kezdődött háborút, s ezzel összhangban — egy évből, egy eseményből ki
bontakozva - igényes követelményeket vázolt fel: alaposan kutatni kell a kül- és belpo
litika tágabb összefüggéseit, a korabeli gazdasági és társadalmi állapotokat, az európai 
és a hazai szellemi áramlatokat. Ahhoz, hogy megvalósuljon a tervbe vett tudományos 
konferencia, napvilágot lássanak az új kiadványok, koncentrált iratfeltárások szüksé
gesek több külföldi és szinte minden magyarországi levéltárban. A korreferens e célból 
kérte a szekcióba tömörült kollégák támogatását. 

„A levéltári forrásfeltárás és közlés kérdéseiről tanácskozva nem korlátozhatjuk 
magunkat pusztán a hagyományos vagy a hagyományostól alig elütő módszerek és el
járások megvitatására" — ezzel a mondattal kezdte korreferátumát Gyáni Gábor, a Fő
városi Levéltár munkatársa. Alapvetően új utat jelölő, sokszor emlegetett, de szinte tel-
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jesen megoldatlanul álló témája a számítástechnika alkalmazhatósága volt a levéltárak, 
mint történeti információs bázisok területén. Átgondolta a hazai közeljövőnek e sarka
latos problémáját, inspirációt merítve a külföldi szakirodalomból s helyenként az ottani 
gyakorlatból is. Meggyőzött bennünket az ügy sürgető voltáról, mert a jelenleg áthágha
tatlannak tűnő pénzügyi akadályokat várhatóan önként meg fogja oldani a kis compu
terek árának sokaktól jósolt csökkenése, és egy szűkebb szakembergárda kiképzése is ki
vitelezhető lesz egynéhány év alatt. Ami közvetlenül ránk tartozik, az a tradicionális le
véltáros szemlélet gyökeres megváltoztatása; elő kell készülni az archív forrásadatok 
kódolható csoportjainak — mindenekelőtt a tömeges, kvantitatív jellegű és logikusan 
összetartozó (homogén) adatsorok — szisztematikus kiválogatására, valamint a számí
tógéppel szembeni levéltári igények kidolgozására. Az adatbanknak három, egymásra 
épülő funkcióját különítette el Gyáni Gábor: 1.) a forrásinformációk archiválását (táro
lását), 2.) ezek közvetlen — bár több változatú — kibocsátását, az elsődleges szolgáita
tást, 3.) az adatbanki információk alapján zajlott kutatások eredményeinek ismételt 
betáplálását, visszakereshetőségük érdekében (másodlagos szolgáltatás). Mindezen meg
fontolások nyomán a jelenkornak, a mi nemzedékünknek szól a figyelmeztetés: 
„Tudomásul kell venni, hogy már pusztán az adatbank utáni igény is a tudományos ku
tatások előrehaladott szervezeti koncentráltságát tételezi, ..." hiszen a géppel szembeni 
követelmények meghatározása, továbbá a tudományos igények kielégítésének konkrét 
módja az egész történettudomány fejlődésének függvénye. 

A szekcióülés tervezett programjában feltüntetett korreferátumok közül elmaradt 
Szita Lászlónak, a Baranya megyei Levéltár igazgatójának beszámolója a nemzetiségek 
történetét érintő forrásokról, mivel az előadó hivatalos úton volt Jugoszláviában. 

A korreferátumok után következett a vita, illetve a hozzászólások további ki
egészítése. 

Trócsányi Zsolt ezúttal nem saját témájában, hanem a hagyatéki leltárakhoz kap
csolódva kért szót. Hiányolta Jakó Zsigmond erdélyi történész nevének említését, aki a 
hazai szaktudomány e területén úttörőnek tekinthető. Példaadó tanulmánya kolozsvári 
városi levéltári anyag alapján több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg „Az otthon 
és művészete a XVI-XVII. századi Kolozsváron" címen (Kelemen Lajos Emlékkönyv, 
Kolozsvár-Bukarest, 1957.). 

A szekcióülésen jelen volt Somkuti Gabriella, az OSzK munkatársa, az MKE könyv
es könyvtártörténeti bizottságának vezetője. Hozzászólásában röviden körvonalazta e bi
zottság munkájának céljait és néhány évre visszatekintő eredményeit. Úgy vélte, hogy a 
bizottság és a levéltári szekció több téren össze tudná hangolni tevékenységét. Az elhang
zott témák egyikéhez, a hagyatéki inventáriumokhoz mindjárt meg is jegyezte, hogy 
azok könyv-rovatai kiemelkedő források a magánkönyvtárak történetének kutatásához. 
Ságvári Ágnes a levéltári szekció vezetősége nevében megköszönte Somkuti Gabriella 
hozzászólását, s egyúttal javasolta: tartsanak közös klubnapot, ahol a könyv- és könyvtár
történeti bizottság tagjai részletesen tájékoztatnák a levéltárosokat érdeklődési és ku
tatási területükről. 

Erdmann Gyula, az Új Magyar Központi Levéltár osztályvezetője két területen tett 
fontos indítványokat. Az egyik a reformkori országgyűlésekre vonatkozott, és iratanya-
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guk egyfajta szelektív publikálását vetette fel. Indoklásul hozzátette: „a közhiedelemmel 
ellentétben a reformkor történetének sok lényeges pontján tátonganak jókora fehér fol
tok". Másik javaslata a közelmúlt, különösképpen az 1949 utáni szocialista korszak forrá
sokra alapozott kutatásának kiszélesítését, egyszersmind elmélyítését célozta. Egyetért
hetünk vele - ha nem is tartozott a szekcióülés szorosan vett tárgyához —, hogy oldani 
kell a kutatási korlátozások eddigi (tematikus) módján, s hogy praktikus megoldást kell 
keresni az ötvenes években nem kis számban keletkezett és viszonylag nagy informatív 
értékű ún. titkos vagy bizalmas iratoknak a jelenleginél gyorsabb, egyszerűbb vissza
minősítésére, azaz hozzáférhetővé tételére a kutatás számára. 

Benda Gyula a nap „legkeresettebb ' témájának, a hagyatéki leltáraknak a gyűj
tését és feldolgozását tárgyalta munkahelye, a Magyar Néprajzi Múzeum oldaláról. A nép
rajzi gyűjtőmunka két szakaszát és fajtáját különböztette meg. Az 1970-es évek első fe
lében még csak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum „válogatott az inventáriumokból a kiállí
tások tárgyai, céljai szerint. 3 éve kezdett változni e helyzet, amikor a Magyar Néprajzi 
Múzeum is bekapcsolódott. A leltárakat most már rendszeres munkával, a történész-szem
pontok szem előtt tartásával is gyűjtik, s ennek eredményét adattárban tárolják. A követ
kező öt évre kilátásban lévő támogatás nemcsak tízezres nagyságrendűre növelné a be
kerülő leltárak számát, hanem még külön központot is létesítene a múzeum - azzal a 
céllal, hogy majdan egy számítógépes adatbankot hozzon létre. A hagyatéki leltárak fel
dolgozására térve Benda Gyula a nem túlságosan nagy adatmennyiséget átfogó kereszt
vagy hosszmetszetek mellett foglalt állást. Erre ösztönöznek bennünket a nyugat-euró
pai kutatási eredmények, és ezzel a módszerrel egyes mezővárosok,földesúri uradalmak, 
illetve egy-két nemzedék életmódstruktúrája ténylegesen feltárható. Végül ilyen körül
mények között a megyei levéltárak előtt is tág tér nyílik az anyaggyűjtésbe, sőt a feldol
gozó munkába való bekapcsolódásra. A jelenleg terjedő szétszórt — bár teljes szöveghű
ségre törekvő — közléstípus egyelőre semmivel sem haladja meg módszertani használ
hatósági szempontból a Történelmi Tár ,,szalmakazlát . 

Ember Győző akadémikus, az Országos Levéltár nyugalmazott igazgatója a forrás
kiadás akut problémáinak megoldását mindenekelőtt két kérdés — a „mit közöljünk 
és a „hogyan közöljünk - megválaszolásában látta. Azután az előbbi kérdéssel foglal
kozott csak részletesen. Bizonyos fokig vitatta a Benda Kálmán által érzékeltetett csőd
helyzetet és a mai Magyar Tudományos Akadémia elmarasztalásának jogosultságát. 
Hivatkozott egy 1976-ban összeállított távlati tervre, amely azonban az ő véleménye sze
rint sem befolyásolja a jelenlegi forráspublikációk témaválasztását. Végeredményben a 
levéltári szakterület országos központját, a Művelődési Minisztérium Levéltári Osztályát 
látná Ember Győző hivatott szervnek arra, hogy egy levéltári forrásközlési program ki
dolgozását szorgalmazza és koordinálja — még ha nem is az egész magyar történettudo
mány, de legalább a levéltárak számára. 

T. Mérei Klára, a MTA Dunántúli Tudományos Intézetének kutatója hangsúlyosan 
támogatta a Buda visszafoglalásához kapcsolódó nemzetközi rendezvények tervét. Azután 
a levéltári adatbank ügyéhez szólt hozzá. Az archív térképek, mindenekelőtt a I I . József
féle felvételek adatainak számítógépes feldolgozását, ehhez képest levéltári előkészí
tésüket szorgalmazta. 

112 



Dóka Klára, a Fővárosi Levéltár munkatársa, a Levéltári szekció titkára először 
a tizedjegyzékeknek és a hagyatéki leltáraknak több levéltárat egyaránt érintő kérdésköré
hez szólt hozzá. Sürgette a forrásadottságok kiterjedt felmérését, hiszen a dézsmajegyzé-
kek egyik fő lelőhelycsoportjáról, a katolikus egyházi levéltárakról e téren csak halovány 
sejtelmeink vannak. A hagyatéki és más vagyonleltárak feltárásánál a vonatkozó forrás
anyag szétszórtságára, a feldolgozás elveinek szempontjából a sokoldalú informatív ér
tékre és az öröklési szokásokkal kapcsolatos forráskritikai vizsgálatok szükségére hívta 
fel a figyelmet. Általában szólva a forráskiadás tervszerűsítéséről, utalt az ebből eredő 
anyagi megtakarításokra, s határozottan kimondta: nem helyi, részleges szempontok alap
ján, hanem a nemzeti kultúra egészének szemszögéből, másfelől a modern technikai appa
rátusok (mikrofilm, lyukkártya, computer) felhasználásával kell dolgoznunk. — „A levél
tári szekció nem fog kész recepteket adni, hogy bizonyos iratokat hogyan kell publikál
ni, hanem arra törekszik, hogy fórumot teremtsen az azonos kérdésekkel foglalkozók
nak... a helyes módszerek kialakítására . 

Vörös Károlynak, a MTA Történettudományi Intézete főmunkatársának írásban 
elküldött hozzászólását Benczéné, Nagy Eszter olvasta fel. Lényege egy pár évvel ezelőtt 
készült ajánlás volt, hogyan kapcsolódhatnak be a levéltárak a „Történelmi és kulturális 
emlékeink, hagyományaink komplex kutatása ' címet viselő kutatási főirányba. A társa
dalmi-történelmi tudat fejlesztéséhez új tények feltárása kell - ezek döntő hányada a le
véltárakban található — meg kell szervezni az átgondolt, minden egyes levéltárra kiter
jedő gyűjtőmunkát - a tematikus gyűjteményekről központi filmdokumentáció készül
jön, melyhez speciális kutatási segédletek állnának rendelkezésre. A feltáráshoz és az 
összegyűjtendő irategyütteseknek a kutatás számára hozzáférhetővé tételéhez irányel
veket is vázolt, valamint példákat sorolt fel az effajta feldolgozásra elsőrenden érdemes 
forrástípusokból. E témák pontos meghatározására, módszertani ajánlások kidolgozá
sára, jogi és pénzügyi kérdések szabályozására egy bizottság létrehozását látta szük
ségesnek. 

A korreferátumok és a többi hozzászólás után igen kevés ideje maradt Benda 
Kálmánnak, hogy az elhangzottakra reagáljon. Minthogy egyedül Ember Győző foglal
kozott közvetlenül referátumának tartalmával, erre válaszolt. Egyáltalán nem megnyug
tatónak, sőt jellemző tünetnek tartotta az említett akadémiai tervezet „hosszú, nyu
godt álmát . Ironikusan csak „ jó egészséget kívánhatott mindnyájunknak, hogy megérjük 
a tervezet megvalósulását vagy legalább közhírré tételét. Benda Kálmán egyetértett a 
„mit és hogyan közöljünk kettős kérdésfeltevéssel, de ismételten hozzátette: a hogyan, 
a módszer dolgában nem kell, sőt nem szabad várnunk parnasszusi döntésekre. 

Hasonló hangsúllyal foglalta össze Ságvári Ágnes a délelőtti ülés néhány tanulságát. 
„A szekció jókor alakult, a levéltáros közvéleményben megérlelődött igényeket fejez ki... 
... felnőtt az a generáció, amely a levéltárosok iránt támasztott politikai, ideológiai és 
szakmai igényt szabatosan meg tudja fogalmazni és valóra is tudja váltani . Szakmai fó
rum a levéltári szekció, mely ajánlásokat készít a Művelődési Minisztérium, a Magyar Tu
dományos Akadémia és a fenntartó szervek számára. Ságvári Ágnes ezután elmondta ja
vaslatát egy forráskiadási szabványosítási bizottság alakítására és névsorára. E bizottság ál
talános alapelveket dolgozna ki, ha nem is olyan módon, amint az ötvenes években elkép-
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zelték. A Szekció nem erőszakol forrástémákat a levéltárakra, inkább megteremti a lehe
tőségét olyan szakmai tanácskozásoknak, melyek pl . választ tudnak adni a „hogyan kö
zöljünk kérdésére. — A korreferátumok sorában képviselt, több levéltárat is érintő té
mák közül háromra külön is alakítottak kisebb munkacsoportokat. Igy megalakultak a 
tized jegyzékek, a hagyatéki leltárak és a nemzeti bizottsági iratok forráskiadási és fel
dolgozási módszereivel foglalkozó bizottságok, egyenként 5-7 fővel. 

A szekció programjának másik fő része az egyházi levéltárak „bemutatkozása volt . 
A délutáni ülés elnöki tisztét Kanyar József, a Somogy megyei Levéltár igazgatója 

látta el. Néhány bevezető szóval méltatta az egyházi levéltárak különös jelentőségét a 
feudális és a kapitalista korszak széleskörű tudományos vizsgálatában, illetve a jelenkor 
művelődéstörténeti kutatásában. Bevezetőjében röviden vázolta az egyházi archívumok 
szervezeti helyét a magyarországi levéltári hálózatban. A felszabadulás után évekig nem 
került sor a kérdés törvényes rendezésére. A kisebb egyházak nem is rendelkeztek a szó 
teljes értelmében vett levéltárral. Az 1950. évi 29. sz. törvényerejű rendelet a meglévő 
nagy egyházi levéltárakat nemzeti érdekű magánlevéltárakká nyilvánította, s lehetőség 
nyílt hasonló státuszú új levéltárak alapítására (pl. az unitárius egyháznál). A következő 
húsz év alatt azonban még mindig csak lassan javult az egyházi levéltárak anyagi-tárgyi és 
személyi helyzete. Fontos változásokat indított el az 1969. évi 27. sz. tvr., illetve a 
30/1969. Korm. sz. rendelet. Ezidőtől az egyházi levéltárak a szaklevéltárak körébe kerül
tek, ismét újabb egyházi levéltárak jöttek létre (mint a Magyar Zsidó Levéltár), végül 
mind aktívabb állami támogatás segítette őket hátrányos feltételeik megszüntetésében. 
Az egyházi levéltárak főhatóságai saját egyházkormányzati szerveik, 1970 tájától pedig 
gyűjteményi központok, tanácsok vagy bizottságok, mint közvetlen szakmai felügyeleti 
szervek is alakultak az egyes egyházaknál. 

A református egyház levéltárairól Kormos László, a Tiszántúli Egyházkerületi Le
véltár (Debrecen) igazgatója tar tot t igen részletes és hivatásszeretettől fű töt t előadást. 
Beszámolója négy megközelítést nyúj tot t . A történeti áttekintést az egyházigazgatási s 
ennek függvényében a levéltári szervezet kialakulásának, módosulásainak bemutatása 
biztosította, a 17. századtól egészen napjainkig. Az öt nagy református levéltár: a buda
pesti Zsinati és a Dunamelléki (Budapest), a Dunántúli (Pápa), a Tiszáninneni (Sáros
patak), a Tiszántúli (Debrecen) Egyházkerületi Levéltár ma együttvéve mintegy 4000 
folyóméter iratanyagot gondoz. Ezek az ún. belső fondok, s ezekben található az espere-
si egyházmegyék iratainak többsége is. A külső fondok zömmel az egyházközségeknél 
vannak, raktározási gondok miatt. Az ismertetés ezután a főbb irattípusokat és azok t u 
dományos forrásértékét vázolta. Kiemelte a különböző egyházkormányzati szervek 
jegyzőkönyveit, a hozzájuk kapcsolódó aktákkal együtt, a külön kezelt (elnökségi) irato
kat, az egyházlátogatási jegyzőkönyveket, az anyakönyveket, az iskolák és más kulturá
lis szolgálatok (olvasókörök, ifjúsági egyesületek stb) anyagait, egyházi személyiségek 
naplóit, feljegyzéseit, olyan értékes iratgyűjteményeket, mint pl . Tisza István, a Ráday 
család hagyatékai. A kutatási téma lehetőségeket, melyeket Kormos László szintén nem 
hagyott figyelmen kívül, még ilyen címszavakban sem tudjuk itt felsorolni, mert majd 
minden szaktörténész megtalálhatja ebben az iratanyagban az irányultságának megfelelő 
kútfőket. Az előadás harmadik része az említett 5 levéltár részletekbe menőbb bemutatá-
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sa volt. (Erre nézve lásd „A Magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fond-
jegyzéke, Bp. 1976. című kiadványt, mely az Országos Levéltár támogatásával jelent meg.) 
Befejezésül Kormos László a kutatás gyakorlati lehetőségeiről adott tájékoztatást. 

Vető Béla, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője hasonló gondolatmenet sze
rint írta meg előadását (melyet távollétében Kormos László olvasott fel). A levéltár más
fél százados múltra tekint vissza; az egyetemes gyűlések iratait kezdte őrizni — sokáig 
Evangélikus Egyetemes Egyházi Levéltár néven —, majd az iskolai felügyelet aktái és me
cénás gyűjtők (Jankovich Miklós és a többiek) adományai gyarapították. Az állományt 
először a 19. század második felében rendezték, pontosabban átrendezték mechanikus 
időrendbe, de szerencsére jó cédulakatalógust is készítettek, sőt publikáltak. Országos
sá akkor vált, amikor az 1952-ben megszüntetett egyházkerületek és -megyék, valamint a 
korábbi testületek, iskolák történeti értékké vált anyaga a budapesti központba került. 
A fejlesztés minőséget is jelentett; ezt garantálta Mályusz Elemér személye, aki több 
mint két évtizeden keresztül irányította a levéltárat. Az egyházközségek közül csak a 
pestinek a régebbi iratai kerültek a központi levéltárba, a többiét nyilvántartják, de leg
feljebb végveszélyben hozzák be a gyülekezetektől. A 750 folyóméter irat megnyug
tatóan rendezett, segédletekkel ellátott, s Vető Béla tájékoztatója értelmében nincs 
akadálya az elmélyült kutatómunkának. 

Szervezeti szempontból a legkevésbé egyszerű múltra az unitárius egyház tekint 
vissza. 16-17 századi előzmények után az 1800-as évek második felében kelt ismét élet
re. A két világháború alatt és után a határváltozások további nyomokat hagytak a hajdan 
erdélyi fogantatású egyházon. Levéltára — mint azt vezetője. Szász Béla elmondta — a 
legfiatalabbak közé tartozik; az 1950: 29. tvr. alapján jött létre. Iratanyaga így érthetően 
csak 50 folyóméter, s főképpen az újabb korokból származik. Viszont alapvető feladatá
nak tartja a régi dokumentumok gyűjtését, túl a jelenlegi országhatáron is. A törzsanya
got a központi egyházvezetés (változóan esperesi kör, vikáriátus, egyházkör, püspökség 
neveken) jegyzőkönyvei és aktái adják, ehhez csatlakoznak az egyházi iskolák, egyesü
letek iratai, a különféle kéziratok, az irat hagyatékok és az egyházi sajtó termékei. 
Az egyházközségek anyagának legnagyobb része a lelkészeknél található, de a be
szállításnak vannak bizonyos lehetőségei. 

Az egyházi levéltárak sorában a legtöbb s egyben legértékesebb gyűjteménnyel vi
tathatatlanul a katolikus egyházi levéltárak rendelkeznek. Kiemelkedik közülük az esz
tergomi prímási,az egri és kalocsai érseki + főkáptalani archívum. Hozzájön 8 püspöki és 
6 káptalani levéltár, végül a három működő szerzetesrend (bencés, ferences, piarista) is 
fenntart egy-egy levéltárat. — A szekcióülésen Timár György adott tájékoztatást a Pécsi 
Püspökség és a Pécsi Székeskáptalan levéltáráról. Az itt őrzött iratok mennyisége 
(290 + 170 folyóméter) nem kevesebb más egyházmegyékénél. Ami sajátosabb, ha nem 
is kivételes, az a 18. század előtti iratanyag nagymértékű hiánya, pusztulása. Viszony
lag kevés a Mohács előtti oklevél, s Pécsett a török korban sem funkcionálhatott az egy
házmegyei intézményrendszer. A püspökségnek 1700-tól folyamatos levéltárában a püs
pöki hivatal iratai: kinevezések, levelezések, lélekösszeírások, canonica visitatio-k, szent
széki perek és birtokgazdálkodási ügyek, továbbá a püspökök személyi fondjai és az is
kolák felügyeleti aktái érdemelnek különös figyelmet. A káptalan magánlevéltára — mint 

115 



általában a katolikus levéltáraknál — egyháztörténeti és gazdasági jelentőségű irategyüt
teseket foglal magába, s Pécsett ide csoportosul a szeminárium, valamint a Teológiai Fő
iskola anyaga is. A káptalan jogügyi tevékenységét a hiteles helyi levéltár tükrözi; e téren 
sajnálhatjuk legjobban a középkori oklevelek pusztulását. Mindegyik levéltárhoz jó muta
tók állnak a kutatás szolgálatára. 

Cselényi István, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Püspökség igazgató-levéltárosa, 
miután rövid történeti visszapillantást tett, levéltári szempontból így összegzett: a 19. 
századig „az unitus (gör. kat.) magyarság történetének dokumentumai elsősorban az 
Egri Érseki Levéltárban, továbbá a Munkácsi Egyházmegye, kis részben az abból 1818-
ban kihasított Eperjesi Egyházmegye és némileg az erdélyi román egyházmegyék levéltá
raiban volnának kereshetők . Az önálló magyar görögkatolikus egyház 1912-ben jött 
létre, a püspöki levéltára (Nyíregyházán) pedig valamivel korábbról, a 18. századtól őriz 
hajdúdorogi esperességi iratokat. Külső kirendeltségekben nyertek elhelyezést a miskolci 
exarchátus és a máriapócsibazilita rend régi iratai. Saját levéltára van a nyíregyházi Görög 
Katolikus Hittudományi Főiskolának. Jó segédletekkel egyelőre a szoros értelemben 
vett püspöki levéltár rendelkezik. 

A Magyar Zsidó Levéltár helyzetét Landeszman György ismertette. A viszontagsá
gos történelmi múlt nyomán mindössze egyetlen héber nyelvű Árpád-kori oklevelet tar
tanak számon, s különös mértékű pusztítást okozott a második világháborús német 
megszállás. (Az emberáldozatokról nem beszélve, csak 7 hitközség levéltára menekült 
meg.) A végleg megsemmisült vagy a határon túlra vitt anyagon kívül azért számolni kell 
sok lappangó irattal is; ezekre évek óta gyűjtőutakat szerveznek. Maga a levéltár 1969-
ben jött létre, s azóta Budapesten, az Országos Rabbiképző Intézet két helyiségében mű
ködik. Munkája nemzetközi támogatást élvez. A levéltár mellett külön intézményt képez 
a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény, amely többek között az Óbudai hitközség 
iratanyagát őrzi. 

A magyarországi egyházi levéltárakról tartott ismertető előadások megszervezé
séért külön köszönet illeti Kormos Lászlót,a Tiszántúli Református egyházkerületi Levél
tár igazgatóját, a levéltári szekció vezetőségének tagját. Kormos László állította össze 
gondos válogatással annak a kis kiállításnak az anyagát is, amely jól követhető rend
szerben adott reprezentatív képet a református és evengélikus levéltárak nagyértékű 
iratairól. Más egyházak levéltárosai pedig előadásaikat illusztrálták középkori oklevelek, 
jegyzőkönyvek stb. bemutatásával. 
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Fórum a módszertani és hálózati munkáról 





Szita Ferenc, 
a kaposvári Palmiro Togliatti 
megyei Könyvtár igazgatója 

A MÓDSZERTANI, HÁLÓZATI MUNKA 
MEGÚJHODÁSÁNAK ÚTJAI ÉS KÖVETELMÉNYEI 

A hálózati-mód szertani munka, mint a könyvtárügy egészének része, sokat változott, fej
lődött, néha meg-megtorpant az elmúlt több mint 30 év alatt. Évtizedenként meg lehet 
húzni a választó vonalakat — elsősorban a közművelődési könyvtárak hálózati-módszerta
ni munkájának fejlődéstörténetében. 

Az ötvenes évek a hálózatépítés, a könyvtári hálózati rendszer kialakításának ne
héz, de szép és hősi korszaka: könyvtártelepítés, letéti könyvtárak létesítése, gondozá
sa, a tiszteletdíjas könyvtárosok kiválasztása, munkájuk operatív Segítése, olvasószervezés, 
könyvismertetések, felolvasások, könyvtári versenyek. Mindez vérbeli szervezői, módsze
reket kereső-kialakító munka volt. 

A hatvanas évek a falusi könyvtárak tanácsi kezelésbe adásával indult. Ez gondos 
módszertani, adminisztratív előkészítést és megvalósítást kívánt. A fenntartó tanácsok 
általában rövid időn belül jó gazdáivá váltak a könyvtáraknak. Elhelyezésben, új építésű 
és korszerűsített épületekben, de mindenek előtt könyvállományban jelentősen gazda
godtak a könyvtárak. 

Az olvasómozgalom fejlődött, a szabadpolcos könyvtár szinte mindenütt elterjedt, 
még a kis könyvtárakban is. Élénk propaganda tevékenység, olvasószervezés követte a há
lózat átalakítását. Fellendült a könyvtárak forgalma, látogatottsága, és minősegében, 
tartalmában jobb lett a könyvtári szolgálat. 

A hetvenes évek ismét a hálózat alakításában hoztak változást. A megindult köz
igazgatási átszervezést követte a könyvtári hálózat átalakítása. Ebben segített az 1971-es 
tanácstörvény, amely művelődési alapintézménynek minősítette a könyvtárat is. Kiváló 
módszertani segítséget jelentettek az 1972-ben megjelent szakmai irányelvek is. 

Komoly és igényes módszertani munka volt a könyvtári távlati fejlesztési tervek 
elkészítése. A I I I . országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai alapján jövőt terveztünk, 
álmodtunk s már azt is tudjuk, hogy ebben a 10 esztendőben mi minden nem valósult 
meg terveinkből. Bár a felszabadulási és a Petőfi emlékkönyvtárak akciókban szép és kor
szerű könyvtárak épültek, az állomány növekedett, számtalan könyvtár környezetével és 
szolgálatával jó „dolgozó szobának" minősült, mégis csökkent vagy egy helyben állt az 
olvasók száma és a könyvtári forgalom is. Tény az is, hogy a társadalmi átalakulás, az ur
banizáció, a kis települések lakosságának csökkenése, a sokfajta művelődési lehetőség
gel való élni tudás vagy nem tudás, az emberek gazdagodási, anyagias törekvései kedve
zőtlenül hatottak a könyvtári eredményekre. 

A könyvtári módszertan — az olvasáskutatás ellentmondásos képei mellett — nem 
találta meg az új módszereket, nem is nagyon kereste az utat, hogy ezeken az objektív 
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körülményeken változtatni tudjon. A hálózati munka leszűkült adminisztratív ellen
őrző munkára, raktári katalógus építésre, leltározásokra és a lóti-futi könyvtárlátoga
tásra. A hálózati alközpontok elveszítették a járási tanács biztos hatalmi hátterét, a 
szakfelügyelet megjelenésével pedig a módszertani-hálózati gondozást majdnem feles
legesnek tartották. 

Az egységes módszerek kialakítása helyett a „mindenki másképp csinálja vált ural
kodóvá. Nehezen formálódott a módszertani munka, amely már nemcsak a hálózat irá
nyítására, gondozására vonatkozott volna, hanem egy megye könyvtárügyének a könyv
tári munka egészére kellett volna kiterjednie. 

Igaz, hogy a könyvtári rendszeren is a betegség jelei mutatkoztak, de a betegség 
góca többek között a módszertani gondozásban volt országosan és a megyéken belül is. 
Mindezekről a Könyvtárosban írt cikkem sa 15 hozzászólás bőven és sokoldalúan szólt. 

A hozzászólásokban kidomborodtak a hálózati-módszertani munka neuralgikus 
csomópontjai: 

a) tárgyi, működési, személyi feltételek változásaiból, hiányosságaiból; 
b) a járási könyvtáraknál a fenntartó változásból eredő nehézségekből; 
c) a könyvtári szakfelügyelet megjelenése után jelentkező kettősségből, a szak

felügyelet és a hálózati gondozás hatásának, erejének a fenntartó tanácstól 
függőségének gondjaiból eredtek, és abból, 

d) hogy a hálózat-módszertanba sem a legjobb szakemberek kerültek, hogy ezen 
a téren is nagy volt a f luktuáció, sa hálózati-módszertani könyvtárosok szakmai 
továbbképzése hiányozott. 

A hozzászólásokból az is kiderült, hogy az ötvenes, hatvanas években és a 70-es 
évek első felében úgy fej lődött a hálózati-mód szertani munka, hogy arra a nosztalgia 
mellőzésével is jó emlékkel lehet visszatekinteni. Ehhez az is hozzájárult, hogy kiváló 
úttörők, vezető partnerek voltak, a ma már nem élő „nagy öregek személyében; Sallai 
István, Sebestyén Géza és mások. S az akkori módszertani munka sem csupán a háló
zatra, a falusi könyvtárakra vagy a szakszervezeti könyvtárakra szólt, hanem az olva
sószolgálatra, a tájékoztató munkára, az állományalakításra, ügyvitel egyszerűsítési törek
vésekre is kiterjedt. Már a 60-as években szükségesnek tartották a könyvtári szakfelügye
let megteremtését. 

A nyolcvanas évek módszertani, hálózati munkája, a jövő tervezése komoly feladat. 
Fejlődő, igényesedő társadalmunkban most e gazdaságilag nehezebb körülmények között 
is meglelhetők a megújhodás lehetőségei és adottak a könyvtárügyet, annak fejlődését 
meghatározó tényezők. A könyvtári munka saját berkeiben, a saját erőforrások kiaknázá
sában, a tartalmasabb könyvtári ellátás és szolgálat szempontjából vannak új feladatok, 
amelyek igénylik a módszertan elemző, feltáró, a sokszínű munkára sokféle módszert, 
megoldást találó, gondozó, irányító és belső ellenőrző (önellenőrző) munkáját. 

A módszertani munka a könyvtár irányító-gondozó szakmai tevékenységének sa
játos területe. Olyan tervszerű, céltudatos, megfelelő könyvtárpolit ikai koncepcióval és 
gyakorlati segítő, megvalósító képességgel rendelkező szolgálat, amelyet a hálózati köz-
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pontok — az alközpontok közreműködésével — tagkönyvtáraik munkájának szakmai 
irányítására, gondozására végeznek azért, hogy az adott könyvtári hálózat könyvtári 
munkája egységesebbé, szolgálata színvonalasabbá váljék. 

Feladata, hogy a társadalmi, gazdasági és művelődési céloknak megfelelő könyvtári 
munkához a módszereket kidolgozza és a célok megvalósítását elősegítse. A módszertani, 
hálózati tevékenység az igazgatás, irányítás és gondozás szerves része. Segíti a fenntartó és 
irányító szerveket (a szakfelügyeletet is) a működés feltételeinek és a könyvtári szolgá
lat tartalmi munkájának fejlesztésében. 

A módszertani, hálózati munka és a szakfelügyelet kölcsönösen hatnak egymásra, 
egymás tevékenységét kiegészítik. A módszertani munkából fejlődött és részben vált ki a 
szakfelügyelet. Önállósult és kapocs lett az állami irányítás, felügyelet, valamint a háló
zati központok és alközpontok módszertani gondozó munkája között. 

Ez a meghatározás nem feltétlenül a módszertani munka könyvtáron belüli elsőd
legességét hangsúlyozza, hanem azt a valóságos kívánalmat, hogy a módszertannak a 
könyvtári munka minden ágazatában jelen kell lennie. A módszertan a „hogyan kérdést 
kutatja, megoldásokat keres és talál, ezért mindig az új szakmai ismeretek felkutatója és 
egyben létrehozója is. Önmagát, szervezetét és gyakorlati tevékenységét mindig a jelent
kező új célokhoz, feladatokhoz igazodva alakítja. Nem egy, a könyvtáron belül füg
getlenített szervezet, hanem olyan egység, amely szervezeti rendszerével kihat a könyv
tári munka minden ágazatára és egyben táplálkozik és feltöltődik azokból. 

A IV. országos könyvtárügyi konferenciára megjelent Tézisekben és magán a kon
ferencián elhangzottak alapján újabb feladatokat és követelményeket állítottunk a 
könyvtárügy elé, magunk elé. Most bőven van lehetőség a megújhodásra. Nagyszerű mód
szertani összmunkát igényel az Ajánlások megvalósításához hozzálátni. 

De ezt megelőzően már vajon nem volt-e jó alkalom a módszertani előretekintő 
munkára, amikor minden hálózatnak, minden megyének s mindegyik könyvtárnak el 
kellett készítenie VI . ötéves tervét? 

Nem hiszem, hogy a jelenlegi körülmények között szabad lett volna csak rutinnal 
valamit terveznünk a következő öt évre, inkább elemző, elmélyülő és a tennivalókat jól 
előreláthatóan, igényességgel s bizonyos szakmai hittel, bizalommal volt szabad (vagy lett 
volna szabad) terveket készítenünk. 

Vajon nem vérbeli módszertanos feladat lesz számunkra, hogy a IV. országos 
könyvtárügyi konferencia ajánlásai, valamint a mához és a holnaphoz igazított szakmai 
irányelvek alapján felülbíráljuk és korrigáljuk távlati terveinket és ezekhez igazítsuk rész
letes éves munkánkat? Mindezt csak szakszerű, saját hálózatunkra és könyvtárunkra ér
vényes helyzetelemzéssel és feladatmeghatározással lehet elvégezni, azzal az igénnyel, 
hogy a nehezebb anyagi körülmények közepette, a meglévő belső gondjaink és hiányos
ságaink, ellentmondásaink figyelembevételével a módszertani és a hálózati gondozó mun
kában egyre inkább a szakmai igényességet és követelményeket kell előtérbe állítani a jól 
felkészült (felkészített) könyvtáros szakgárdánk csatasorba állításával. 

Mit lehet, mit kell tennünk? 
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1 . Saját munkánk megújhodásának működési, szervezeti szakmai alapjait kell meg
teremteni, vagy átformálni, megerősíteni. 

a) A hálózati, módszertani munkáról beszélünk, de a kettőt bizonyos tekintetben 
szét kell választani. 

A hálózati munkában ma is s a jövőben is a megye, a járás területén a hálózati 
központhoz, alközponthoz tartozó falusi „C és ,,D típusú könyvtárak szakmai 
gondozására, irányítására és az ott levő munka feltételeinek megteremtésében 
való segítő részvételre, a végzett munka ellenőrzéssel egybekötött közvetlen 
segítésére kell gondolnunk. Tartalmas — jó értelemben vett instruáló látogatások 
ezek, amelyek szakszerűen segítik a könyvtárak munkáját, egységes szemlélet
te l , együtt a helyi főhivatású vagy a megbízási díjas könyvtárossal. Az előbbit 
meg kell dolgoztatni, szakmai követelményeket kell elé állítani, az utóbbiaknak 
pedig készséggel segíteni kell, hogy legyen kedvük és sikerélményük önként 
vállalt majdnem társadalmi munkájukhoz. 

E könyvtárakban (a hálózatunk könyvtáraiban) a szakmai felelősség a miénk 
is a fenntartó kötelezettsége, feladata mellett. 

A 20-30 kisebb-nagyobb könyvtár munkájának szakmai gondozása, ez a sok
rétű, ahány hely, annyiféle helyzettel szembeni helytállás megkívánja, hogy a 
hálózati könyvtáros a heti 2-3 napon vidéki könyvtárakban töltse munkaidejét, 
s nemcsak beköszönő módon, hanem tartalmasabb látogatással, operatív segítő 
részvétellel. Mindent tudnia kell a gondozására bízott községek, települések tár
sadalmi, gazdasági, kulturális helyzetéről, s mindent tudnia kell a könyvtárakról. 
Ebből a célból vezetheti a hálózati munkanaplóját is, amely évek múltán könyv
tártörténeti alapdokumentum is. 

b) A módszertani könyvtári munka tágabb értelemben a megye adott hálózatának, 
egységes könyvtárügyének kialakítását, fejlesztését jelenti, beleértve a területen 
működő más könyvtárhálózatok, egyes könyvtárak (pl. műszaki könyvtárak, 
üzemi kézikönyvtárak) helyzetének ismeretét és a velük való együttműködést 
is feltételezi. 

Vajon nem kellene a módszertannak jobban odafigyelnie az eléggé szakmai 
gazdátlanságban, irányítást-gondozást nélkülöző vidéki üzemek műszaki könyv
táraira? Nem kellene valamiféle szakmai együttműködést kialakítani ezek 
országos hálózati központjaival, azzal az igénnyel, hogy szakmailag egy kicsit 
segítsük innen közelről ezeknek a könyvtáraknak a munkáját, hogy bekap
csoljuk ezeket is az egységes könyvtári vérkeringésbe? Ha ezek életképtelenek, 
nem kell-e jobb megoldást ajánlani a műszaki szakemberek könyvtári-informá
ciós ellátására? Hiányuk esetén kell , hogy az „ A és ,,B típusú könyvtárak 
vállalják ezt a fontos feladatot. 

Legfontosabb a saját hálózatunk könyvtári munkájának egységes koncepciójú 
szakmai irányítása, gondozása, az országos és megyei tervek, irányelvek, rende
letek ismeretében, a művelődéspolitika szellemében. 
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A módszertani munkához nélkülözhetetlen a széles körű társadalmi, gazda
sági és művelődéspolitikai, a helyi rendeletek, tervek ismerete. Ismerni kell a 
megye távlati, középtávú terveit, hogy azok birtokában készítsük, készíttessük 
saját könyvtári terveinket. 

Ha nem vagyunk tisztában saját megyénk, városunk, közvetlen környezetünk 
társadalmi, gazdasági helyzetével, nem ismerjük a termelési kultúra információ
igényét, nincs közvetlen emberi kapcsolatunk a partnereinkkel, akkor nem tud
juk mihez igazítani könyvtári szolgálatunkat. 

2. A módszertannak megyei egészben (országos áttekintéssel) kell gondolkoznia, 
terveznie, irányítania a könyvtári munkát, úgy, hogy az adott helyre (egy kis falura is) 
sajátosan tudja alkalmazni a szakmai tennivalókat. 

A könyvtári munka minden területén fontos a könyvtáros személye, de még fon-
tosabb a könyvtárosok közösségének a műhely-munkája. A műhelyben csak nagy szak
mai, politikai műveltséggel, jó gyakorlati készséggel, mindig friss információval ellátott, 
sokoldalú, egyéni, emberi készséggel rendelkező módszertanosok, könyvtárosok dol
gozhatnak. 

Nem dolgozhat kezdő és szakképzetlen a hálózati, módszertani munkában, hanem 
csak olyan, aki a könyvtári munka minden területén jártas már. 

Egy megyei könyvtár módszertani osztálya (2-4 munkatárs) nem tudhat teljes 
mélységig mindent, így a könyvtári munkán belüli ágazatok szakkönyvtárosait is be kell 
vonni a munkába. 

3. A módszertani, hálózati osztály szervezete 
— a módszertanosok az egész megyére terjedő egymásközti munkaköri el

osztással; 
— a hálózati munkatársak a központi járás könyvtárainak gondozására hivatot

tak, de bizonyos nagyobb feladatoknál az egész megyére kiterjedhet a munká
juk, s lazább kötődéssel ide tartoznak a „B'típusú könyvtárak hálózati-mód
szertani munkatársai is; 

— az ágazati szakreferensek a megyei könyvtár egyes osztályainak, részlegeinek 
legalkalmasabb munkatársai. 

A területi munkában elsődleges partnerek a „ B " típusú könyvtárak igazgatói és 
mód szertani-hálózati munkatársai, de a más hálózatok könyvtárainak vezető munka
társai is. 

Az egységes szervezeti és szakmai irányítás érdekében kell működtetni a könyvtár
igazgatói tanácsot, a mód szertani-hálózati, illetve más ágazatok könyvtárosainak szakmai, 
módszertani értekezleteit, megbeszéléseit, továbbképzéseit. Minden könyvtári életet 
érintő irányító, gondozó munkát itt lehet előkészíteni, megbeszélni, hogy azután döntést 
hozva egységesen történjen minden, a hálózat, vagy az együttműködési rendszer egé
szében. 
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A IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásai, a vándorgyűlésen elhangzottak 
alapján bármelyik területet is ragadjuk ki példaként az egészből, komoly módszertani-há
lózati munkát feltételez mindegyik. Például: 

a) Az egységes könyvtári tájékoztatási rendszer megteremtése, amely már feltételezi 
a rendet, a jól szervezett és végzett könyvtári munkát a hálózat mindegyik, de a 
jelentősebb könyvtáraiban feltétlenül. 
— a megyében a közművelődési könyvtárhálózatban egységes tájékoztató, iro-

dalom-feltáró szolgálat és annak nyilvántartásai, 
— a megyében működő hálózatok és egyedi könyvtárak közötti munkakapcso

latok kialakítása, szervezése éppen a tájékoztatás megszervezése érdekében, 
— regionális szintű szolgálat egységének és olajozott működésének kialakítása, 

az egésznek kapcsolódása az országos hatáskörű könyvtárak információs 
szolgálatához (pl. számítógépes tároló- és visszakereső rendszer megtervezése, 
felkészülés a holnapra). 

Mit kíván ez? Hogy a módszertan megismerje a feladatot, a meglévő helyzetet, 
felkészüljön rá, tervezzen, javasoljon, döntsön és készítse elő a megvalósítást: 
— együttműködést kell kialakítani, 
— kölcsönös érdekeltséget — a hatáskörök és felelősség pontos rögzítésével, 
— megszüntetni az egyedi, túlzott önállóságra törekvő minden tudást, 
— központi ellátórendszert saját hálózaton belül, de más hálózatokkal közösen 

az „A és „B , ,,C ' típusú könyvtárakhoz kapcsoltan, 
— kettős vagy többes funkciójú könyvtárakat létrehozni és célszerűen mű

ködtetni. 

b) Módszertani munka szerves része lesz továbbra is a könyvtári munka működési, 
személyi feltételeinek biztosítása, nehezebb körülmények között 
— építés, korszerűsítés, berendezés 
— minimális gépesítés biztosítása stb. 

c) A könyvtárosok személyének kiválasztása, a személyek tudásának szakmai ápo
lása, hivatástudatuk, lelkesedésük táplálása, 
— a továbbképzésükről való gondoskodás, 
— a szakképzetlenek képzése is tartalmas módszertani feladat. 

d) A könyvtárhasználat, könyvtári kapcsolatok, az értelmes és célravezető propa
ganda művelése. Még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mire képes a 
könyvtári szolgálat. A könyvtárak szolgáltatási képességeit ismertetni kell az 
óvodásoktól az öregekig, az egyszerű olvasótól az igényes kutató szakemberig, 
a használók igénye, kívánsága szerint. 

e) Olvasómozgalmi akciók kevésbé kampányszerű szervezése és tartalmasabbá té
tele, adott helyre alkalmazva. 
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— az olvasók megtartása, 
— új olvasók szerzése, honnan, kik köréből hogyan, 
— bizonyos lakossági és olvasói rétegekkel való speciális foglalkozás. 

f) A tudományos jellegű önálló munkát és a tudományos igényű kutató munkát is 
szervezni, művelni kell. Ezen belül könyvtári múltat — és más feldolgozó elem
ző vizsgálatok előkészítése, szervezése és elvégzése, a könyvtárosok tudományos 
igényű munkára ösztönzése a feladatunk. 

Joggal tehetik fel a kérdést: mindezt miért a módszertan csinálja? Azért, mert ki
alakítja a feladatokhoz a munkszervezetet, keresi a megoldás módszereit, mit, hogyan, 
kivel és kinek. Szakmai javaslatokat ad, kidolgozza és irányítja a munkát. 

Mindezzel az egész hálózatot szolgálja, az igazgatás, vezetés és az ellenőrzés köz
vetlen segítő apparátusa. Éppen ezért rendszeres fórumot, továbbképzést, a könyvtáros 
egyesületen belüli közösséget, szervezetet kell teremteni azoknak,akik módszertani mun
kával, hálózatgondozással foglalkoznak. 

Ha a számtalan lehetőségből néhány, számunkra legfontosabbat ragadjuk ki, akkor is 
van lehetőség a megszokottság felszámolására, a módszertani, hálózati munka megújhodá
sára, az emberarcúbb könyvtári szolgálat kiteljesedésére. 
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Bauer József, 
a KG Informatik osztályvezetője 

AZ IPARI SZAKKÖNYVTÁRI 
HÁLÓZATI-MÖDSZERTANI MUNKA 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

A közművelődési könyvtárak és az ipari szakkönyvtárak hálózati-módszertani munká
jának sok a különbözősége, eltérő vonása. De ezek mellett igen sok az azonosság is. 
Azonos mindkét könyvtártípusnál az, hogy a hálózatok igazgatási egységek szerint szerve
zettek, de különbözőek atekintetben, hogy a közművelődési hálózatok terület i , a szak
könyvtári hálózatok pedig szakterületi igazgatási elv szerint kapcsolódnak össze. Ebből 
következik, hogy a hálózati-módszertani munka az előbbieknél a területi közigazgatási 
egységek szerint működik, az utóbbiaknál pedig a szakágazati igazgatás ágazatai és al-
ágazatai szerint. Éppen ezért nemcsak a különbözőségekre, hanem a következőkben 
az együttmunkálkodás lehetőségeire is kitérünk. 

A közművelődési könyvtárak modelljét és a fenntartás, építés normatíváit az ille
tékes szervek (Művelődési Minisztérium, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, 
Szakszervezetek Országos Tanácsa, illetve az egyes szakszervezetek) kidolgoztatták, köz
hírré tették, szabványosították. Az ipari szakkönyvtári hálózatokban e téren jóformán 
semmi sem történt. Folyt néhány kísérlet, tanulmány is készült annak érdekében, hogy 
meghatározzák a műszaki könyvtár ismérveit, szakmai kötelezettségeit és fenntartásuk, 
tevékenységük elismerését jelentő rangsorolásukat, valamint a fenntartó kötelezettségeit; 
ezeket azonban nem publikálták. Nehezítette a normatívák és modellek kidolgozását az 
egyes ipari területek, szakterületek eltérő információigénye, a szakirodalom mennyi
ségének, valamint az anyagi-fejlesztési szükségleteknek a különbözősége. 

Hiányoznak a vállalati műszaki könyvtárak építési, illetve létesítési irányelvei is. 
Nem vált általánossá a ráfordítások minimális mértékének, a beszerzésre fordí tot t 

összeg minimumának meghatározása, s úgy tűn ik , hogy a 100,- Ft/fő beszerzési keret-mi
nimum vállalati könyvtárak esetében általában nagyon alacsony és helyesebb lenne azt 
a műszaki fejlesztési alap százalékában meghatározni. A tapasztalat az, hogy a doku
mentum-beszerzésre fordítható összeg elérhetné a műszaki fejlesztési alap 1,5%-át, de gya
korlatilag általában nem magasabb annak 0,07—0,5%-ánál. 

Nem egységes a könyvtári létszámnormák meghatározása, esetleges alkalmazása 
sem. A kohó- és gépipari műszaki könyvtárak számára készült mintaszabályzat például 
a könyvtári alapterület, a létszám és a szakképzettség terén nyújt útmutatást, de ezt 
egyrészt nem normatívaként és hivatalos szabályozásként adja, másrészt csak az állo
mány függvényében, a forgalom és elsősorban a könyvtári belső munkák kényszerű f i 
gyelmen kívül hagyásával határozza meg. 

Az ipari szakkönyvtári hálózatok könyvtárai a fenntartó, a szakterület és a feladat, 
továbbá a nagyságrend és a fejlesztési irányok tekintetében is különböznek egymástól. 
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Ebből következik, hogy egyforma fejlesztésük elképzelhetetlen. Olyan egységes fejlesz
tési irányelvek kidolgozása szükséges tehát, mely ezt a sokféleséget figyelembe veszi. 
Ez azt jelenti, hogy a könyvtárak fejlesztése feladatuknak megfelelően szelektív kell 
hogy legyen, s e tekintetben elsősorban az országos feladatkörű, másodsorban a kutató-, 
fejlesztő-, tervező munkát segítő (kutató-, fejlesztő, tervező vállalati), harmadsorban 
pedig a középvállalati könyvtárak fejlesztésével célszerű foglalkozni. A kisvállalatok 
könyvtárai csak akkor fejleszthetők, ha ennek feltételei vállalaton belül biztosíthatók, 
s amennyiben erre nincs mód, a szakszervezeti könyvtárral közösen működtetve kell a 
fejlesztést megoldani. Ellenkező esetben a területi elv alapján kell a kisvállalat vagy gyár
egység könyvtári ellátását megvalósítani. 

A fejlesztés irányának kijelölése mindig a könyvtárügy egészének és a hálózat, a 
terület egyenletes könyvtári ellátásának érdekében történjék. Ezen összefüggések figyelem
bevételével a hálózat és a könyvtárak fejlesztésének irányát a hálózati központok jelölhe
tik meg a célnak legmegfelelőbben. 

A hálózati tevékenység, véleményem szerint — Szita Ferenccel nem egészen 
összhangban — a hálózati központ ellenőrző, felügyeleti-igazgatási és ösztönző funkcióit 
jelenti elsősorban a fenntartók irányába. Azaz azt, hogy ellenőrizzük a könyvtári 
feladatok ellátásához szükséges feltételek meglétét, szorgalmazzuk azok létrehozását és 
segítsük ezek szakszerű megoldását. Ez elsősorban az elhelyezés, berendezés, anyagi ellá
tás és szakképzett könyvtári személyzet biztosításának kérdéseit érinti. E téren a könyv
tári tvr, a közművelődési törvény és az ezek végrehajtására kiadott rendelkezések az 
iránymutatók. A jövőben pedig már messzemenően figyelembe kell venni a könyvtár
ügyi konferencia ajánlásaiban megfogalmazottakat is. 

A módszertani tevékenység közvetlenül a könyvtárak és könyvtárosok segítését, 
munkájuk támogatását jelenti. Ezt célozzák elvi útmutatásaink (módszertani körlevelek, 
mintaszabályzatok stb.) központi szolgáltatásaink (pl. központi katalógusok a külföldi 
folyóiratokról, a külföldi könyvekről, mint amelyet a nehéz-, könnyű-, kohó- és gép
ipari, az építésügyi, a mezőgazdasági stb. hálózatok állományáról adnak ki; masolatszol-
gáltatás stb.), adatnyilvántartásaink; ankétjaink; tapasztalatcseréink, időszakos, egyedi és 
sorozatos kiadványaink; a hálózati központok munkatársainak cikkei, tanulmányai is. 
(Pl. Műszaki Egyetemi Könyvtáros, Mezőgazdasági Könyvtáros). Igen fontosnak tartom a 
hálózati központok oktatási és továbbképzési tevékenységét, amely a hálózatban dolgozó 
könyvtárosok jelentős részének kiképzését, továbbképzését jelenti. 

Mint ismeretes, a hazai könyvtárosképzés ügye csak elvileg megoldott, a gyakorlat
ban éppen a szakkönyvtárosok képzése megoldatlan. Immáron hosszú évek óta fesze
getik például a műszaki könyvtárosok képzésének kérdését mind a hálózati központok, 
mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Előrelépés azonban nem történik. A szak
könyvtári hálózatokban elvileg minden olyan helyen, ahol önálló könyvtáros dolgozik, 
főiskolai végzettségű dolgozóra lenne szükség, de a főiskolákon szakkönyvtáros képzés 
nincs. A középfokú képzés az Országos Műszaki Könyvtár tanfolyamain történt, de ezt 
megszüntették. A tervezett középfokú — alcsonyabb színvonalú — tanfolyam a széles 
munkamegosztásu könyvtárak utánpótlását biztosíthatná, de jelenlegi tervei szerint nem 
alkalmas arra — elsősorban tanterve és időtartama miatt —, hogy önállóan dolgozó könyv
tárosokat adjon a szakkönyvtári hálózatok számára. 
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Az elvileg háromlépcsős könyvtáros képzés tehát gyakorlatilag kétlépcsős 
- főiskolai és egyetemi - és a könyvtárkezelői képzés is kétlépcsős,alapfokú és közép
fokú. Minthogy a könyvtárkezelők elvileg sem könyvtárosok — hiszen a könyvtáros ran
got fenntartottuk a felsőfokú képzettségűek számára - , a könyvtárosok és könyvtárke
zelők képzése ismét elszakadt egymástól és e szakadékot igen nehéz lesz átugrani. 

A szakkönyvtári hálózatok, hogy legalább a könyvtárakban dolgozó szakképzet
len főfoglalkozású dolgozók valamelyes képzését megoldják, a hálózati központok révén 
egyre magasabb követelményeket állító alapfokú képzést vezettek be. Ez az idők 
folyamán egyre népszerűbb lett és ma már nem ritka, hogy 100-110 órás tanfolyamon 
évente 60 fő végez. E tanfolyamok megfelelnek a velük szemben támasztott igényeknek 
és lehetőséget adnak továbbfejlesztésükre is. Itt nem a bizonyítvány a lényeges — hiszen 
csaknem főfoglalkozású könyvtárkezelői képesítést ad — hanem az ismeretanyag, amely 
az elvégzendő feladatokra szabott. S minthogy a hálózati központok határozzák meg a 
tanulmányi időt, az ismeretanyagot, a gyakorlatokat, mindig rugalmasan tudnak alkal
mazkodni az igényekhez és a lehetőségekhez. 

Az oktatás kérdésének megoldása a szakkönyvtári hálózatokban azért is a leglé
nyegesebb kérdés, mert a közművelődési könyvtárak jelenlegi, jobb helyzete egyre 
erősebb elszívó hatással érvényesül. A szakkönyvtári hálózatban nehezebb munkakörül
mények, bonyolult feladatok és igen csekély anyagi-erkölcsi megbecsülés várja a könyv
tárakban dolgozókat. A nehéz gazdasági körülményekhez járul az a szorító igény is, hogy 
az alkalmazotti létszámot a vállalatok erősen csökkentsék. Ennek következtében a fiata
labb könyvtárosnemzedék nehezen marad meg e helyeken, az idősebbek sorai pedig nyug
díjazás és elhalálozás miatt egyre ritkulnak. 

Éppen ezért a hálózati központokra kell bízni, hogy — elsősorban az alapfokú 
képzésben kitűnt — hálózati dolgozókat milyen időtartamú, tartalmú képzéssel kívánja 
középfokú végzettségű könyvtárkezelővé fejleszteni, természetesen minimumként meg
hagyva a 200 órát és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ által kidolgo
zott tantervet. 

A továbbképzésben a hálózati központok igyekszenek a legújabb eredményeket, 
szabványokat, technikát, jogalkotást stb. megismertetni a könyvtárosokkal. A továbbkép
ző tanfolyamok tematikája a könyvtárosi szakmai ismeretek mellett a műszaki, szakmai 
alapismeretek (pl. gépészeti, kohászati, matematikai, pénzügyi) oktatására is kiterjed. 

Az elért eredmények mellett a jövőben létre kell hozni a továbbképzés rendszerét, 
ezen belül meghatározva azt is, hogy kinek, mikor, milyen jellegű továbbképzésben kell 
részt vennie. 

Eddig elhanyagoltuk, de a jövőben meg kell indítanunk a felhasználók képzését, 
elsősorban a vállalati dolgozók és vezetők részére. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakkönyvtárakat, a műszaki könyvtárakat megfelelő követelmények elé állíthassuk, 
ugyanis tudni kell a vállalati vezetőknek, hogy mit lehet megkövetelni egy adott nagy
ságú és ellátottságú könyvtártól. 

A hálózati központoknak a könyvtárak munkáját közvetlenül is segíteniök kell. 
Nemcsak azzal, hogy a legjobb módszereket ismertetik és széles körben terjesztik, ha
nem azzal is, hogy vállalják könyvtárak rendezését, beleértve a selejtezést, az állományba-
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vételt, a feldolgozást és a katalógusrendszer kiépítését is. Közre kell működni a könyv
tárak létesítésében, áthelyezésében (a tervek elbírálásával, javaslattétellel a megfelelő el
helyezésre, berendezésre, esetlegesen tervek készítésével is), átszervezésében, véleményt 
kell mondaniok megszüntetésük ügyében. 

Védeniök kell a könyvtárak és a könyvtárosok érdekeit például a besorolási viták 
esetében. 

A hálózati-módszertani munka legsürgetőbb teendője a munkafolyamatok, nyilván
tartások, katalógusok egységesítése, a szakszerűség, az információk tárolásának, terjeszté
sének, az együttműködés lehetőségeinek előmozdítására. Ez segíti a beszámolást és ter
vezést (statisztika és normatívák), a kooperációt (archiválást, gyűjtőkört, beszerzést). 
Az egységesítés feltétele természetesen az alapvető képzési egységesség is. 

Az együttműködés kiépítése és működése a könyvtári rendszer létezésének felté
tele. Éppen ezért a szakkönyvtári hálózati központok az együttműködés minden formáját 
szorgalmazzák és támogatják. Igy például a hálózaton belüli együttműködés érdekében 
hozzák létre a külföldi könyvek és periodikumok hálózati központi katalógusait jegyzé
keit. E téren elsősorban a felhasználásban való együttműködést tartjuk leglényegesebb
nek, de a devizagazdálkodási okok miatt igen fontos a beszerzési együttműködés is. 

A szakterületi együttműködésben a fenti szempontok még inkább érvényesülhetné
nek. Ez különösen fontos a műszer- és híradástechnika, valamint a számítástechnika és a 
kohászat területén. 

A területi együttműködés első lépéseként az adott területen a szakkönyvtárakban 
és közművelődési könyvtárakban meglévő dokumentumanyag — elsősorban a külföldi 
folyóiratállomány — közismertté tétele a célunk. Ennek érdekében pl. már összeállítot
ták a székesfehérvári szakkönyvtárakban és a Vörösmarty Mihály megyei Könyvtárban 
meglévő külföldi szakfolyóiratok jegyzékét. Ez a későbbiekben megyei, majd regionális 
méretekben is megvalósítható. 

A hálózatok közötti együttműködésben a közművelődési könyvtári hálózatokkal 
való közös munka egyik formájáról már szóltunk. Szeretnénk ezt a folyamatot a jelentő
sebb iparral rendelkező városokban lévő megyei könyvtárakra és természetesen az egye
temi és főiskolai könyvtárakra is kiterjeszteni. 

A szakszervezeti könyvtárakkal való együttműködés elsősorban a könyvtári ellátás 
és az ellátás feltételeinek javítását célozza. Törekvésünk a vállalatokon belül a két könyv
tártípus együttműködésével az irodalomellátást ésszerűbbé tenni. Közösen vizsgáljuk meg 
a kisvállalatok könyvtári ellátásának helyzetét, és ahol erre mód van, együtt lépünk fel en
nek érdekében. Ha szükséges és a könyvtári ellátást segíti, javasoljuk a szakszervezeti és 
műszaki könyvtár együttes kezelésbe vételét. A Vasas szakszervezettel már megtettük e 
téren az első lépéseket. 

Egy-egy terület (város stb.) szak- és közművelődési könyvtárainak érdekében mind 
a megyei könyvtárakkal, mind az SZMT könyvtárakkal közösen tesszük meg a szükséges 
intézkedéseket. 

A hálózati központok közötti együttműködés hosszú évekre tekint vissza. Az ipari 
tárcák, valamint az Akadémia hálózatának központja minden lényeges kérdésben kon
zultáltak egymással és a kialakított közös álláspontot az OMK is képviselte, bár még nem 
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volt koordinációs központ. Az együttműködés keretében megismertük egymás munká
ját, kiadványokat cseréltünk és rendezvényeinkre meghívtuk a társ hálózati központok 
munkatársait is. Igen eredményes az ipari hálózati központok alapfokú és továbbképző 
tanfolyamainak közös szervezése, s terveztük a középfokú könyvtárkezelői tanfolyam 
közös rendezését is, de ennek megvalósítása csak részben sikerült. 

A hálózati központok az említetteken kívül is támogatnak minden olyan együtt
működést, amely a könyvtári, illetve információellátást ésszerűbbé, tervszerűbbé, gyor
sabbá és zökkenőmentesebbé teszi. 

A hálózati-módszertani munkához olyan könyvtárosok kellenek, akik a könyvtári 
munka minden oldalát gyakorlatból ismerik. Emellett jó emberismerettel, tárgyaló
készséggel, kapcsolatteremtő képességgel kell rendelkezniök. 

A fentieken kívül még számos egyéb jó tulajdonság szükséges, például a türelem és 
a humorérzék is. 

A módszertani könyvtáros tulajdonságai személyenként változnak, mint ahogy 
változó az a könyvtári munkaterület is, amellyel hosszabb ideig foglalkozott. Részletesebb 
tanácsot, útmutatást nyilvánvalóan e munkaterületen adhat, ezért jó és szükséges az, 
hogy több módszertanos dolgozzon egymás mellett és segítsék egymást. 

A szakkönyvtári módszertanosok legjobban szakterületi munkamegosztásban 
működhetnek. Ez vagy ipari alágazatot, vagy tudományterületet jelenthet. Ennek a terü
letnek elméleti, illetve gyakorlati munkáját, az egyes vállalatok helyzetét, problémáit 
megismerve, a könyvtáros, a vezetők személyét, magatartását figyelembevéve működ
hetnek eredményesen. 

A szakkönyvtári hálózatokban a hálózati központ feladatait általában a tájékoztató 
intézmény egyik részlege látja el. Bármilyen jó is a kapcsolat az intézmény, a könyvtár és 
a hálózati egység között, a könyvtár dolgozói általában nem látogatják a hálózat könyvtá
rait. Ennek sok oka van: a szakma elnőiesedése, a létszámhiány, a szabadabban mozgó fér
fikollégák számának csökkenése, s tegyük hozzá, őket sem lelkesíti a sok sikertelenség, a 
fárasztó kiszállások. 

Munkájuk eredménye olykor egy-egy általuk kiképzett lelkes fiatal könyvtáros, az 
általuk rendbehozott könyvtár felfelé ívelő munkája és a jól dolgozó könyvtárosok 
kitüntetése. 

Ezek miatt a szakkönyvtári hálózatokban a könyvtárak is inkább a módszertano
sok segítségét várják gondjaik megoldásához, semmint arra lenne mód, hogy a könyv
tárak dolgozói nekik segítenének. 

A reformkor eszméit úgy fogalmazta meg a költő „Hass, alkoss, gyarapíts... 
A módszertani munkát végzők hatni tudnak könyvtárosokra, a fenntartókra, és olyan 
szakmai és baráti légkört teremtenek, amely az egész könyvtári rendszer fejlődését 
segíti, gyarapítani tudják a jó könyvtárosok táborát és a hatékonyan működő könyv
tárak számát. 

Ehhez a feladathoz kívánok sok erőt, bizakodást, jókedélyt a módszertani munka
társaknak és sok jó módszertanost a szakkönyvtári hálózatoknak. 
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Orosz Bertalanná, 
a Heves megyei Könyvtár igazgatója, 
azMKE alelnöke 

A TANÁCSI KÖNYVTARAK HÁLÓZATI MUNKÁJA, 
A SZAKFELÜGYELET PROBLÉMÁJA 

Nem tartom szerencsésnek, ha a hálózati elv, a könyvtárvezetés, a módszertani tevékeny
ség, illetve a hálózati-módszertani könyvtárosok munkájának problémáit összemossuk, 
s egy kosárba öntjük a különféle csomagok tartalmát. 

A könyvtári törvényerejű rendelet mindannyiunk számára ismert módon fogal
mazza meg a hálózati elvet, s az 5/1978. számú KM rendelet részletesen felsorolja a há
lózati központok feladatait. A tanácsi hálózatban egyértelműen a helyi tanácsok közvet
len felügyelete, irányítása alatt álló könyvtárak szakmai tevékenységét kell összehangolni. 
Bár a jogszabály azt is kimondja, hogy a fenntartók e munkát kötelesek támogatni, a gya
korlatban számos nehézséggel, ellentmondással találkozunk. 

A társadalmi, s az ebből adódó közigazgatási decentralizáció olyan tény, melyet el 
kell fogadnunk, mert a szocialista demokratizmus fontos eleme. Vannak, akik visszaél
nek az önállósággal, s nem látják el feladatukat. Ez is igaz. De a hatalommal is lehet 
visszaélni, s a központi szerepet vállalók sem tévedhetetlenek. 

A járási hivatalok nem azonosak a járási tanácsokkal, s a hálózati alközpontok a 
városi, nagyközségi tanácsokhoz kerültek. Ezek a szervezeti változások hatottak a tanácsi 
hálózatok működésére; az érdekek átrendeződtek. A járási feladatokat végző ,,B típusú 
könyvtárak vezetői — persze kivételek akadnak — egyre kevésbé érzik magukénak a köz
ségi könyvtárak gondjait, személyesen ritkábban látogatják a tagkönyvtárakat és fenn
tartóikatjobb esetben a hálózati munkatársat nem terhelik helyi feladatokkal. 

Máig sem értem, hogy a szakfelügyeleti utasítás miért nem a hálózati központok, 
illetve alközpontok vezetőit jelölte meg egyértelműen a vonzáskörzetébe tartozó köz
ségi könyvtárak szakfelügyelőiként? A szakfelügyelet és módszertan kapcsolatára később 
még visszatérek, itt csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy a hálózati alközpontok terü
leti érdekeltségét mindenképpen ösztönzőkkel kell alátámasztani. 

Megtorpant-e a tanácsi könyvtárak munkája a 70-es években, illetve napjainkban? 
Ha a gyarapodó szép könyvtárakra, az új szolgáltatásokra, az állomány gazdagodására 
gondolok, akkor nemmel kell felelnem. Ha az emelkedő, könyvtárak okozta problémák
ra, az elmaradó beruházásokra figyelünk, kétségtelenül érzékeljük a gondokat. De ezt 
nem a hálózati munka rovására kell írnunk! A tanácsi hálózatok ma is éppen úgy eltérő 
színvonalon, eredményességgel működnek, mint 10-20 évvel ezelőtt, országos borúlátás
ra nincs szükség. Dolgozni kell, s az eredmény ma sem értéktelenebb a tegnapinál. A há
lózati kapcsolatok tartalma változott, de a hálózati elv továbbra is érvényes. S a hatalmi 
háttér helyett célszerűbb a kölcsönös érdekeltségre építeni. 
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A hálózati központokban kialakult munkamegosztás, a nagyobb tájékozottság a 
kisebb könyvtárak számára feltétlenül előnyt jelent. Másrészt bizonyos szakmai feladatok 
gazdaságosan csak nagyobb egységben szervezhetők. Beszéljünk őszintén arról is, hogy az 
egyedül vagy párosával dolgozó könyvtárosok közül többen rendszeres ellenőrzésre szo
rulnak, mert munkájuk megtervezésére és szakszerű elvégzésére önállóan nem képesek. 
Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a nagyobb könyvtárakban is keletkezik 
vezetési probléma, de a munkamegosztás miatt ez nem okoz olyan mértékben gondot a 
könyvtár életében, mint a kis intézményekben. 

A könyvtárakban a fluktuáció erősödött és a hálózati könyvtárosok felhatalmazása 
csak tanácsadásra, segítésre korlátozódik, ami elvégezhető, de nem jelenti a feladat el
végzését; és az el nem végzett munka táplálja a pesszimizmust. Ez esetben sem a háló
zattal van baj, hanem a könyvtárosok munkahely-változtatásának gyakorivá válásával, fel
készültségével, munkafegyelmével. Aki ismeri a feladatát és hajlandó azt elvégezni, öröm
mel fogad minden tanácsot, segítséget. 

A hálózat működéséhez szükséges feltételek mindegyikét külön-külön meg kell 
vizsgálnunk, hogy megmondhassuk, mi akadályozza a gyorsabb előrehaladást. A háló
zati-módszertani munkáról szóló vitában s az előadásban is a megtorpanást elsősorban 
azzal jelzik, hogy csökkent vagy egy helyben áll az olvasók száma és a könyvtári forgalom 
is. Ebből következtetnek a módszertani munka elszürkülésére, s ebből a hálózati tevé
kenység beszűkülésére. Úgy érzem,e kérdésben pontosabb elemzésre van szükség. 

Csökkent vagy növekedett a könyvtárak hatóköre? 
Az országos átlagok elfedik a különbségeket és a sommás ítélkezés igazságtalan. 

Másrészt él bennem a gyanú, hogy a statisztikai eredményeket számonkérő, de a statisz
tikai fegyelmet nem biztosító időszak az olvasói létszámot és a forgalmi adatokat alapo
san felduzzasztottá. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a legnagyobb ingadozás éppen 
a községi könyvtárakban figyelhető meg. 

Tudom, hogy számos tényező hatott az olvasási szokásokra, de társadalmi tapaszta-. 
lataim, ismereteim alapján úgy vélem, hogy a televíziót megelőző időszakban sem álltak 
sorban a falusi emberek a könyvtárak előtt. A valóságos forgalmat az olvasókat fogadó 
könyvtárosok ismerték, s ismerik ma is. Nem a statisztika, hanem a közölt számok ab
szolutizálása ellen szólok. Miért a módszertani munka elszürkü lését, a lelkesedés hiányát 
keressük a falvak csökkenő népessége, a meg nem épült lakótelepi könyvtárak eredményt 
rontó tényei mögött? Az olvasásra fordított idő csökkenését sem lehet kizárólag könyv
tári propagandával ellensúlyozni. 

Magam is fontosnak tartom a könyvtárak hatókörének bővítését. Az előrelépés 
döntő tényezőjének a személyi feltételek javítását vélem, mivel a nyilvántartás, a könyv
tári propaganda, a szolgálat minősége, de a költségvetés ésszerű és gondos felhasználása 
is tőlünk, könyvtárosoktól függ. A lehetőséget megteremteni, s a lehetőséggel élni: az 
eredményhez mindkét tényező szükséges. A hálózat összefogása, a szakmai követelmé
nyek elfogadtatása is könnyebb, ha megfelelő gyakorlattal, felkészültséggel dolgozó 
könyvtárosokra lehet építeni. A képzést éppúgy fontosnak tartom, mint a jó személy
zeti munkát, s a megfelelő szakemberek megtartását. A fenntartók, könyvtárvezetők sem 
hivatkozhatnak egyedül a képzés hiányára. 
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A vita során, de az előadásban is kevés szó esett a hálózati központok vezetőinek 
felelősségéről, feladatairól. Ezt azért tartom fontosnak, hangsúlyosnak, mert a hálózati
módszertani munka szervezettsége, minősége éppúgy függ a vezetéstől, mint a helyi szol
gálat, a gazdálkodás színvonala. Természetesen itt is vannak gátló körülmények, objektív 
tények, melyek a vezetői elgondolásokat keresztezik, de teljes kiszolgáltatottság nem lé
tezik. Kik alkalmazzák a hálózati munkát végző könyvtárosokat? Kiknek kell elsősorban 
őket segíteniök? Visszakérdezek: a megtorpanása könyvtárak vezetésében is érvényesült? 

Teljesen egyetértek Szita Ferenccel abban, hogy a módszertani elemnek a könyv
tári munka minden fázisában jelen kell lennie. S az a jó, ha a nagyobb könyvtárak munka
megosztásból fakadó előnyei az egész hálózatban érvényesülnek. A hálózati munkatársak
nak kell elsősorban közvetíteniök a hálózati központban felhalmozott gyakorlati és el
méleti ismereteket. A belső szakmai kapcsolatok szervezése a hálózati központok vezetői
nek feladata. 

A hálózati-módszertani tevékenységben a megyei és járási szintű feladatokat szük
séges jól körülhatárolni, hogy fölösleges átfedések, üresjáratok ne keletkezzenek. Saját 
gyakorlatunk s más megyékből szerzett ismereteim alapján úgy látom, hogy ezen a terü
leten is van tennivalónk. 

Itt szeretnék foglalkozni a szakfelügyelet problémáival is. Úgy érzem, a szakfelügye
let és a módszertan elkülönítését elméletileg igazolók abba a hibába esnek, hogy egy kény
szerű, de rossz döntéshez fűznek utólagos magyarázatokat. Szerintem a hálózati központ 
feladatait tartalmazó pontok magukban foglalják a szakfelügyeletre kirótt tennivalókat 
Is. Lényegében a munka egy részét kétféle címen végzik. Pl.: 

A hálózati központ: 

,ß hálózat tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja a tagkönyvtárak fenntar
tóit, illetőleg a felügyeleti szervet"; 

A szakfelügyelő: 

„feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és a fogyatékosságokat, azok
ról tájékoztatja .... a fenntartó (működtető) szervet, továbbá jelentést tesz a szak
felügye/etet irányító tanácsi szakigazgatási szerv vezetőjének... ; 

A hálózati központ: 

„szervezi a hálózat dolgozóinak alapfokú szakmai képzését és továbbképzését" 
szakmai-módszertani tanácsadással, tapasztalatcserék szervezésével stb. előmoz
dítja a tagkönyvtárak működésének szakszerűségét ; 
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A szakfelügyelő: 

„közreműködik az egyes szakterületeken dolgozók továbbképzésének előkészíté
sében és tapasztalatcserék szervezésében. Elemzések készítésével és javaslatok 
kimunkálásával segíti az egyes szakterületeken folyó tevékenység fejlesztését ; 

A hálózati központ: 

„szervezi a hálózaton belüli együttműködést és a könyvtári feladatok ellátását ; 
„ellátja a jogszabályokból, az irányelvekből és állásfoglalásokból... reá háruló 
feladatokat ; 

A szakfelügyelő: 

„ellenőrzi a művelődéspolitikai elvek, a szakmai irányelvek és állásfoglalások, vala
mint a jogi szabályok érvényesülését . 

S végül szeretnék szólni a közvetlenül hálózati-módszertani munkát végzők gond
jairól, problémáiról. Vannak köztük kiválóan, tisztességgel, közepesen és gyengén dolgo
zók. Ugyanúgy, mint más munkaterületen. A Könyvtárosban folyó vita alapgondolatával 
egyetértek: fórumot kell biztosítani a hálózati-módszertani gondozás kérdéseinek, hogy e 
munkát végzők kicserélhessék gondolataikat. A vita alaphangjával azonban nem értek 
egyet. Nincs szükség látványos önostorozásra, sem a vészharang megkongatására. Ezen a 
fórumon szeretnék elismeréssel szólni a hálózati munkát végző könyvtárosokról. Azokról, 
akiktől számonkérik a tagkönyvtárak munkájának színvonalát, de akiknek nincs számon
kérési joga. Azokról, akiknek munkáját, fáradozását olykor a kollégák megbecsülik, oly
kor nemtörődömséggel tönkreteszik. Akik nélkül nem lehetne hálózatról sem beszélni. 

S még egyet: minden időszaknak megvannak a maga eredményei és gondjai. 
Ahogyan mi tanultunk a korábbi könyvtáros nemzedéktől, úgy kell átadnunk szakmai 
tapasztalatainkat az utánunk jövőknek. Azzal a hittel, hogy ők is előbbre akarnak lépni. 
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ÖSSZEFOGLALÓ A FÓRUM MUNKÁJÁRÓL 

Új kezdeményezésként a kaposvári vándorgyűlésen fórumot szerveztünk a módszertani
hálózati munkáról. Egyrészt a Könyvtáros c. lapban folyó vita, másrészt az egyesületi 
rendezvényeken elhangzott hozzászólások azt jelezték, hogy a könyvtárosok jelentős cso
portja olyan témák iránt érdeklődik, melyek kívül esnek a szekciók és bizottságok érdeklő
dési körén, tematikáján. Több mint kétszáz részvevője volt a fórumnak! A bevezető elő
adások, és a három korreferátumon kívül négy hozzászólás hangzott el. Az érdeklődés 
nagy volt, a vitára rendelkezésre álló idő kevés. Mivel a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ tájkonferenciákat tervez a hálózati-módszertani munka kérdéseiről, a véle
ményekjavaslatok elmondására lesz még mód, lehetőség. 

A vándorgyűlésen szervezett program jó keretet biztosított ahhoz is, hogy a külön
böző könyvtárhálózatok gondjait összevethessük. Mivel az előadások, korreferátumok 
anyagát közöljük, csak a hozzászólók rövid összfoglalására szorítkozunk. 

A módszertani könyvtárosok szakosodására nincs szükség a tanácsi hálózatban, 
mivel a kisebb könyvtárakban jelentkező szakmai problémákat megfelelő szakképzett
séggel a könyvtáros sikerrel megoldja, ha ismeri a hálózati központban kialakult gyakor
latot, illetve a követelményeket. A hálózati-módszertani könyvtárosok teljes jogú gazdái 
legyenek a területnek! 

Jó lenne tudatosítani, hogy milyen részekből tevődik össze a módszertani munka, 
mivel a gyakorlatban sok a bizonytalanság. Nem egyértelmű a szakfelügyelet és a mód
szertan, a hálózati tevékenység munkamegosztása és kapcsolata sem. A többfunkciójú 
könyvtárak megszervezése gazdaságos lenne, de szervezeti szempontból is egyértelmű 
helyzetet kell teremteni. Több figyelmet érdemelnének a hálózaton belüli szolgáltatások 
is, ezek körét célszerű lenne bővíteni. 

Jelentősen eltér az egyes megyék hálózati-módszertani tevékenysége, nemcsak az 
objektív, hanem a szubjektív tényezők miatt is. Szemléleti hibák akadályozzák a haté
konyabb munkát e területen. A módszertani-hálózati munkatársak javaslatait, észre
vételeit a könyvtárvezetők, a szakigazgatásban dolgozók jobban hasznosíthatnák. Orszá
gos egyeztetésre lenne szükség a könyvtári integráció, központi ellátás körében. 

A hozzászólók hasznosnak tartották a fórumot, s a kötetlen beszélgetésekben is ez 
a vélemény tükröződött. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a következő vándorgyűlé
seken is célszerű lenne szervezett lehetőséget biztosítani egy-egy aktuális, sokakat érdeklő 
könyvtári kérdéskör megvitatására. 
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Audiovizuális Bizottság 





dr. Tóth Dezső, 
az Országos Oktatástechnikai Központ osztályvezetője, 
a MKE Audiovizuális Bizottságának elnöke 

AZ AV-SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSÉNFK 
ALAPVETŐ FELADATAI A JÖVŐBEN 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Audiovizuális (AV) Bizottságának megalakulása óta 
ez az első összejövetele. Az a sok gond, probléma, amely az av-dokumentumok tömeges 
megjelenése nyomán keletkezett a gyűjteményekben — szándékosan nem szűkítem le a 
témát a könyvtárakra — napokig tartó vitát eredményezhetne. Ma, a vándorgyűlés témá
jához kapcsolódva elsősorban a megoldandó problémák elvi, elméleti kérdéseit kell meg
vitatni, mert úgy vélem, hogy mielőtt az av-ismerethordozók integrálása a gyűjtemények
be még nagyobb mértékben gyakorlattá válna, az elvi kérdéseket kell tisztán látni. 

1. AZ AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK HELYE 
ÉS JELENTŐSÉGE A KÖNYVTÁRÜGY FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁBAN 

Hosszabb távra, egy évtizedre kijelölni a könyvtárügy fejlesztési irányát, ezt az elméleti 
szakemberek szűkebb, majd a gyakorló könyvtárosok széles táborával megvitatni demok
ratikus módszer, azzal a tudattal tölthet el bennünket, hogy az irány csak előre vezethet, 
csak a jobb, tökéletesebb felé haladhat. Már ami az egész könyvtárügyet együttesen 
érinti. A részterületeket illetően — vagyis jelen esetben az av-<dokumentumok kérdés
körére vonatkozóan — azonban van néhány észrevételem. 

Előszóra pozitívumokat: 
A konferenciát előkészítő és a konferencia anyagát tartalmazó kiadványból öröm

mel állapíthatjuk meg, hogy abban többször és hangsúlyozottan szerepel az av-dokumen
tumok ügye. A konferenciát előkészítő egyik első tanulmányban, mely az Országos 
Könyvtárügyi Tanács részére készült, többször és egyértelműen olvasható, hogy idézem: 
„ ... a könyvtárellátásba be kell vonni az av-dokumentumokat..."; „... szélesíteni kell a 
szolgáltatások körét elsősorban az av-eszközök felhasználása útján..." ,,... nagy figyelmet 
kell fordítani az audiovizuális szolgáltatások megismertetésére '. 

A konferencia részvevőinek kiadott írásos anyag érdemben foglalkozik az av-doku-
mentumokkal. Az elmúlt 10 évről megállapítja, hogy a „... vártnál is nagyobb mértékben 
nőtt az érdeklődés az audiovizuális dokumentumok felhasználása iránt . Megemlíti, hogy 
jelenleg száznál több zenei részleg működik. Ez az utolsó mondat amennyire bizonyít, 
annyira le is szűkíti az av-dokumentumok problémáját. 

A fejlesztési programban jogosan szerepel az, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
rendszerébe beletartoznak a nem könyv jellegű nyomtatott és az av-dokumentumok is. 
Reméljük, hogy az új kötelespéldány rendelet megfelelő intézkedéseket fog tartalmazni 
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ez ügyben. Az egyes könyvtárhálózatoknál is mindenütt szerepel az av-dokumentumok 
kérdése. Idézem: „A közművelődési könyvtárakban megfelelő összegeket kell fordíta
ni az av-dokumentumok beszerzésére . A szakszervezeti központi és körzeti, az önálló 
könyvtárak szerezzenek be av-dokumentumokat is . Az iskolai könyvtárak állományá
ban... hanglemezek, diafilmek, szemléltető dokumentumok is kapjanak helyet . 

Mindezek — mármint a beszerzés, a feldolgozás segítése érdekében javasolja a prog
ram a Könyvértékesítő Vállalatnak, hogy a „... könyvellátást ki kell bővíteni az audio
vizuális és egyéb nem hagyományos dokumentumokkal is . 

A kiragadott idézetek bizonyítják, hogy a könyvtárügy vezetői felismerték az újabb 
ismerethordozók jelentőségét. 

Az av-dokumentumok kérdésköre látszólag részprobléma, pedig ma már a nyomta
tott ismerethordozók mellett egyre több nem könyv jellegű dokumentum jelenik meg. 
Probléma azért is, mert nem fogadjuk el olyan természetes módon könyvtári dokumen
tumnak, mint a több évszázados könyvet, és a könyvtárosok egy része is idegenkedik tőle. 
A könyvtárak nagyobb része azonban gyűjti és szolgáltatja az av-ismerethordozókat, s 
példákkal lehet bizonyítani, hogy az egyes könyvtárakban mennyire jelen van az av-anyag 
és sorra jelennek meg a felhasználásukat elősegítő katalógusok. 

Az av-gyűjtemények kialakítása, integrálása a könyvtárakba megindult, de ezt a fo
lyamatot tudatosan, tervszerűen kell irányítani, erre a feladatra a módszertani útmutatást 
a hálózati központoknak kell kidolgozni, de az elvi irányítás az állami szervek feladata. 
S itt érzek hiányosságot a konferencia anyagaiban. A fejlesztési program műszaki bázis 
című fejezetében nem szerepelnek az av-technikai eszközök beszerzésére vonatkozó irány
elvek, útmutatások, holott ezek felhasználása, eszközök nélkül, lehetetlen. 

A reprográfiai kapacitás bővítésén sajnos még nem értjük a hangfelvételek — hangle
mez, hangszalag -többszörözését is,pedig ez ma már éppúgy könyvtári szolgáltatási 
feladat, mint a nyomtatott anyagoké. Az iskolai könyvtárakban már ott kellene lenniök a 
transzparens lapok másolását végző eszközöknek is, és nincs messze az idő, amikor a 
könyvtáraknak szolgáltatniuk kell a képes anyagok - fotók, filmek, videofelvételek — 
másolatait is. 

Különösen az oktatásban kapnak egyre nagyobb szerepet az av-dokumentumok, pl. 
az Iskolarádió, az Iskolatelevízió adásai, a Rádió és a TV egyéb műsorainak felvétele is 
hasznos lehetne. A közművelődés területén is kiválóan alkalmazhatnák a központi tömeg
kommunikációs eszközök adásait. 

A másik hiányérzetem abból ered, hogy a konferencia ajánlásaiból kimaradtak az 
av-dokumentumok beszerzésére, szolgáltatására vonatkozó utalások. 

A fejlesztési program szól ugyan a dokumentumbázis teljesebbé tételéről, de a szö
vegből csak a nyomtatott dokumentumok teljességére vonatkozó igény érződik, s ugyanez 
az egészségesebb arányok jelölésénél is. Az említett tény is bizonyítja, hogy az av-doku
mentumok a „polgárjogokat még sem a gyakorlati munkában, sem az elvi irányításban 
nem nyerték el igazán; szemléletváltozásra van tehát szükség. 

A társadalomnak, de először a könyvtárosoknak tudomásul kell venni, hogy füg
getlenül attól, hogy a tudásanyag milyen hordozón jelenik meg, a könyvtárban a helye. 
Ebben a szemléletváltozásban legyen élesztő az egyesület AV Bizottsága és segítsük elő, 
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hogy a könyvtárak nyitása az új ismerethordozók befogadására gyorsabban és minél ki
sebb zökkenőkkel történjék meg. 

A szemlélet megváltoztatása nagyon összetett probléma, sok rész-eleme van. 
Ezek vázlatosan: 

Az egyik az av-dokumentumok polgárjogának leszűkítése. A jelenlegi elterjedt 
szemléletet úgy kell formálni, bővíteni, hogy ha az av-dokumentumokról beszélünk, 
akkor a hangzó és a láttató ismerethordozók teljes választékát értse mindenki, ha av-rész-
legről van szó, ne csak a zenei gyűjteményre gondoljunk. 

A másik ezzel összefüggő kérdéskör: nagyobb teret kell kapni a könyvtárosképzés
ben a nem hagyományos dokumentumoknak. A konferencia anyaga és az ajánlások sem 
foglalkoznak azzal, hogy a képzés tartalmát av-irányba is módosítani kell. Ha a jelzett 
korszerűsítésen ezt is érthetjük, akkor a képző intézmények valóban e szerint alakítsák 
ki tantervüket. 

A fejlesztésben helyet kell kapnia az általános és a középiskolák, sőt a felsőfokú 
intézmények tanulói számára szervezett, a jelenlegi ún. könyvtárhasználati ismeretek 
av-ismeretekkel kibővített változatának is. 

Igazat adok Józsa Péternek, aki a Kód-kultúra-kommunikáció c. könyvében a kö
vetkezőket írta: „... a felnövekvő nemzedékeket éppúgy és ugyanolyan értelemben 
kell megtanítani a gépi kommunikációs eszközök használatára, mint írni-olvasni, vagyis 
meg kell tanítani őket „olvasni": arra, hogy megértsék a modern kommunikációs esz
közök.... által szállított közleményeket; „írni": arra, hogy maguk is tudjanak bánni... 
ezekkel az eszközökkel...". 

De ahhoz, hogy a tanulókat ilyen ismeretekre tanítsuk, az kell, hogy a tanárok, a 
könyvtárosok már rendelkezzenek ezzel a képességgel. 

Az av-dokumentumok nemcsak a hagyományos könyvtárakban vannak jelen, ha
nem több más intézményben is. Ha pillanatnyilag nincs egységes irányelv a gyűjtésre, ak
kor legalább bizonyos koordinációra lenne szükség. És ebben a témakörben kell meg
említeni az av-dokumentumok kötelespéldány rendeletének a hiányát. Tudom, ennek 
messzemenő követelményei, összefüggései vannak, de szabad-e úgy foglalkozni egyes 
szellemi termékeinkkel, hogy egyben nem gondoskodunk megőrzésükről. 

2. AZ AV-TECHNIKAI ESZKÖZÖK A GYŰJTEMÉNYEKBEN 

Közismert, hogy az av-anyagok „olvasásához eszközökre is szükség van, beszerzésükhöz 
anyagi fedezet kell. Hiába vannak azonban eszközök, ha azokkal nincs mit közvetíteni, 
kihasználatlanul porosodnak az intézményekben. 

Ha azonban a távlati fejlesztési tervekben nem szerepel elvként a technikai eszkö
zök beszerzésének szükségessége, nyilván pénzügyi fedezetet sem lehet tervezni ilyen 
célra. Könnyű lenne elhárítani a felelősséget azzal, hogy „szűkösek a gazdasági lehető
ségek, fontosabb dolgokra sem jut , de véleményem szerint ez még a lelkiismeretünk 
megnyugtatására is kevés. Ha végig gondoljuk a hazai könyvtárügy történetét, megálla
píthatjuk, hogy először mindig az elvi koncepció volt meg és ehhez igazodva fokozatosan 
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teremtődtek meg a feltételek. Ha nincs „irányelv", nincs mire hivatkozni a pénzszer
zéskor. Nem értem, miért szűkítette le a fejlesztési program a működés és fejlesztés 
technikai feltételeit csak a reprográfiára és a híradástechnikai eszközökre? Talán egy kor
szerű könyvtár még ma is elképzelhető magnó, lemezjátszó, diavetítő, írásvetítő, film
vetítő nélkül? 

Az av-eszközök fejlesztési programjához szükséges kiindulópont a jelenlegi hely
zet (1. sz. táblázat), melynek jobb megértését a 2. és 3. sz. táblázat teszi szemléletesebbé. 

1.sz.táblázat 

Az audiovizuális eszközök száma és megoszlása intézménytípusonként 
1979 

intézmény 
típus 

az intéz
mények 
száma 

rádió tv magne
tofon 

lemez
játszó 

film
vetítő 

diave
títő 

írás
vetítő 

Óvodák 4281 4603 2316 4134 4485 308 8775 _ 

Ált. iskolák 3678 18035 17083 21880 18166 3385 35091 16696 

Középiskolák 529 2641 2084 8005 4650 1895 6869 5035 

Ipari szakmun
kásképző int. 267 2171 1570 3366 1656 1301 4608 3491 

Megyei pedagó
gus továbbkép
ző intézetek 

19 60 61 370 81 137 208 85 

Könyvtárak* 2644 793 410 799 985 240 1127 280 

Múzeumok** 75 Nincs adat 19 12 16 50 2 

*Előzetes adatok a Könyvtárak Központi Nyilvántartás felméréséből 

**Csak a tanácsi működtetésű múzeumok és nem teljes körű felmérés adatai 
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2.sz.táblázat 

Az egy intézményre jutó eszközök száma 

Az eszköz Óvoda Általános Közép Ipari szakmun
megnevezése iskola iskola kásképző int. 

Rádió 1,1 4,9 5,0 8,1 
Televízió 0,5 4,6 3,9 5,9 
Magnetofon 0,9 5,9 15,1 12,6 
Lemezjátszó 1,0 4,9 8,8 6,2 
Filmvetítő 0,07 0,9 3,6 4,9 
Diavetítő 2,0 9,5 13,0 17,2 
írásvetítő — 4,5 9,5 13,0 

3. sz. táblázat 

Az egy osztályteremre jutó eszközök száma 

Az eszköz 
megnevezése Általános iskola Középiskola 

Rádió 0,52 0,41 
Televízió 0,49 0,32 
Magnetofon 0,63 1,25 
Lemezjátszó 0,52 0,73 
Filmvetítő 0,09 0,30 
Diavetítő 1,02 1,08 
írásvetítő 0,48 0,79 
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Felvetődhet a kérdés, mi közünk nekünk könyvtárosoknak az iskolákban, to
vábbképző központokban lévő av-eszközökhöz? 

Sajnos jelenleg nem sok, de éppen ez a baj. Az iskolákba kerülő dokumentumo
kat nem a könyvtár veszi nyilvántartásba, nem ott tárolják és nem onnét forgalmazzák. 
Az iskolai könyvtárakban még olyan szerepet sem játszanak az av-dokumentumok, mint a 
közművelődési könyvtárakban, nincs feltárva az av-állomány, így a tájékozódás, tájékoz
tatás alapvető feltétele hiányzik. 

3. AZ EGYSÉGES A V - G Y Ü J T E M É N Y E K 
K I A L A K Í T Á S Á N A K PROBLÉMÁI 

A IV. országos könyvtárügyi konferencia tézisei között szerepel, hogy a következő idő
szakban „az együttműködés és a munkamegosztás megvalósítása a könyvtárügy fejlesz
tésének kulcskérdése '. Nos, erre az együttműködésre és munkamegosztásra van szük
ség nemcsak a könyvtárak, hanem a különböző közművelődési, oktatási intézmények 
között az av-szolgáltatások területén is. 

Erről beszélt Pozsgay Imre művelődési miniszter is a konferencia megnyitó elő
adásában. 

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az új dokumentumok szerepét, a művelődésben 
elfoglalt helyét, már most megállapíthatjuk, hogy pazarlás fo ly ik . A gyakorlat azt 
mutatja, hogy az új av-dokumentumok megjelenésével a különböző oktatási, művelődési 
intézmények felismerték hasznosságukat, sorra alakították ki az av-gyűjteményeket. Igy 
azok a könyvtárakon kívül megtalálhatók a művelődési házakban, a tömegszervezetek
nél, a szakmai és polit ikai képző intézményekben stb. Vagyis, ha nem rendezzük sür
gősen az av-gyűjtemények sorsát, ugyanoda jutunk, mint a könyvtárügyben. Lesz 17 
ezer médiatár az országban, de nem lesz elég hatékony, ütőképes gyűjtemény, és 
ugyanakkor lesznek ,,fehér f o l t o k " az ellátásban. 

Az egységes av-gyűjtemény elvi koncepciójának hiányát jelzi az is, hogy a külön
böző közművelődési hálózatok külön-külön foglalkoznak a kérdéssel. Elkészült a Népmű
velési Intézet javaslata a megyei fi lmtárak továbbfejlesztésére. Tudomásom szerint szó 
van arról , hogy a megyei könyvtárakban kialakítanak ún. videotárakat és a Magyar Dia
f i lmgyártó Vállalat „egységcsomagokat' küldött szét mintegy 25 „ A " típusú könyv
tárba. Az iskolai tanítás és pedagógus továbbképzés segítésére a megyei pedagógiai inté
zetek is kezdik kialakítani saját médiatárukat. De folytathatnám a sort p l . a szakmai 
képzést irányító központok, a balesetvédelmi oktatás megyei központjaiban kialakított 
av-tárakkal. 

Röviden: nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ezt a luxust megengedjük magunk
nak. Vagyis országos szinten rendezni kell az av-dokumentumok gyűjtésének és a szol
gáltatások bevezetésének kérdéseit. 

Ki kell tehát dolgozni, hogy melyik hálózat (v. hálózatok) milyen mélységben 
gyűjt i az av-dokumentumokat, és rendszerré szervezni a szolgáltatásokat. Ha valahol, 
ezen a területen valóban szükség van az együttműködésre, másrészt a központi szol
gáltatások megszervezésére. 
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Az av-dokumentumok gyűjtését és a szolgáltatások megszervezését csak úgy lehet 
hatékonyan és gazdaságosan megszervezni, ha a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük 
az együttműködés szakterületi és területi vonatkozásait és így alakítjuk ki a szolgálta
tások rendszerét. Hangsúlyozom a rendszer szót, mert ez az alapja, hogy ne legyenek 
„fehér foltok sem területileg, sem szakmailag. Vagy egységes médiatári hálózat, vagy 
több hálózat szoros együttműködésben, ezt kell eldönteni és a döntésnek megfelelően 
kidolgozni azokat a normatívákat, amelyek irányelvként alkalmazhatók a gyűjtemények 
létrehozásában. A normák — alapterület, állománynagyság, költségvetés, személy
zet stb. — kialakításához külföldi példák és részben már hazai tapasztalatok is rendel
kezésre állnak. 

Ehhez kapcsolódik a másik probléma is, a központi szolgáltatások megszervezése. 
A fejlesztési program tartalmazza, hogy a Könyvértékesítő Vállalat bővítse szolgálta
tásait az av-dokumentumokkal. A központi szolgáltatáshoz tartozik: 

— az információszolgáltatása megjelent anyagokról, 
— a vásárlás megoldása egy helyről, 
— a katalóguslap-el látás, 
— az av-eszközök és bútorok árusítása, 
— és megfontolandó a szervizellátás központosítása is. 

Az információszolgáltatás alapja, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia regisztrálja 
a hazánkban megjelent összes av-dokumentumot, vagyis legyen teljes körű a feltárás és 
emellett lehet szó az ún. állománygyarapítási tanácsadó folyóirat, az Új Média kiadásáról. 

Ami az egy helyről történő vásárlási lehetőséget illeti, a Könyvtárellátó Főosztály 
ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül — a feltételek megteremtése után — vállalja a 
terjesztést, természetesen a katalóguslapok árusításával együtt. 

Nyitott kérdés az av-eszközök és tároló berendezések, bútorok beszerzése. Ennek 
a megoldása, illetve koordinálása is a Könyvtárellátó hatáskörébe kívánkozik, együttmű
ködve a TANÉRT Vállalattal. Az említett probléma megoldásának első lépése, az av-
anyagok könyvtári raktározásának, illetve a médiatári bútorok, prototípusok kialakí
tása. A kereskedelmi forgalomban jelenleg kapható tárolóeszközök könyvtári használatra 
kevéssé alkalmasak. Sokat segíthetne a gyűjtést végző könyvtárakon és más hasonló gon
dokkal küzdő intézményeken, ha katalógus jelennék meg az av-anyagok tároló eszközei
ről, bútorairól. De ugyanilyen szükség lenne egy av-eszközöket bemutató ismertetőre is. 

Bevezetőmben kapcsolódtam a IV. országos könyvtárügyi konferencia anyagához, 
s ezért sok olyan kérdésről nem szóltam, melyek az av-gyűjtemények gyakorlati kérdé
seit érintik. Ezt a kérdéskört az AV Bizottság következő rendezvényein kívánjuk megvi
tatni, de a felkért hozzászólók is érinteni fogják. 

Végül engedjenek meg egy személyes vallomást. Hadd mondjam el, hogy hiszek a 
könyv jövőjében és abban, hogy a Gutenberg-galaxisnak nincs és a belátható jövőben sem 
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lesz vége. De hiszek abban is, hogy az emberi tudásnak, ismeretnek a papíron kívül 
sok más „hordozója is van már ma, és lesz a jövőben. És ha a könyv mellett számos 
másfajta dokumentum is egyre bővülő arányban van jelen a társadalomban, akkor 
a könyvtárügy egésze szempontjából már nem is olyan részprobléma az av-ügy. 
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Biró Ferenc, 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

VIZUÁLIS GYŰJTEMÉNY 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
12. SZ. KERÜLETI KÖNYVTÁRÁBAN 

Könyvtárunk Kőbányán található, a főváros egyik legnagyobb kerületi könyvtára. 
Állománya 140000 kötet könyv, 838 folyóirat évfolyam, 1700 aprónyomtatvány. 
A nem hagyományos dokumentumok közül zenei gyűjteményünkben 3800 hanglemez, 
531 hangszalag és kazetta, valamint 662 kotta és partitúra található. 

Vizuális gyűjteményünk kialakítását 1975-ben kezdtük meg. Jelenleg 1125 teker
cses diafilm (mese és ismeretterjesztő), 464 diapozitív sorozat (ez kb. 20000 diakockát 
jelent), ebből 100 a hangosított diasorozat, illetve diafilm. A 8, illetve S 8 mm-es mozgó
filmek száma 116, és 296 db poszterünk (művészeti reprodukciónk) van. 

A gyűjtemény elhelyezése szerencsés, könnyen megközelíthető az olvasóteremből, 
a zenei gyűjteményből. Lehetőségünk van egyéni és csoportos foglalkozások rendezésére. 

1. Technikai eszközök: 

2 gépi katedra (av tanári asztal); 
1 nappali vetítőernyő; 
3 db vetítővászon; 
2 mozgófilmvetítő (RUSZ-dual és ELMO 100-as); 
2 GAP körtáras diavetítő; 
2 Brillmatic Roto tekercsfilmes diavetítő; 
1 mikrofilmleolvasó (Pentacon); 
5 GAF elemes dia néző; 
15 napfénydia néző; 
1 tekercsfílmes dianéző; 
2 lemezjátszó; 
1 kazettás magnetofon; 
1 oriszter erősítő; 
1 VEGA episzkóp (nyomatvetítő); 
filmvágók, ragasztóprések, pótalkatrészek stb. 

Fiókkönyvtárainkban zenehallgatási és filmnézési lehetőség is van, külön állomány
nyal és technikai felszereléssel. 

Állományunk felöleli a 70-es évektől kiadott mese- és ismeretterjesztő diafilmek 
teljes körét, a pártoktatáshoz és a KISZ politikai továbbképzéshez kiadott összeállítá
sokat, az általános- és középiskolai oktatást segítő kiadványokat, az idegenforgalmi dia-
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sorozatokat, a múzeumi diákat és a Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat által megjelen
tetett posztereket. Beszerzéseinket a Magyar Diafilmgyártó Vállalat Mintaboltjában, a 
TANÉRT av-szaküzletében, a KISZ Ezermester és Úttörőboltjában, a Képeslapboltban, 
az OFOTÉRT üzleteiben, valamint a Kossuth Kiadó X. kerületi kirendeltségében bonyo
lítjuk le. 

Az av-dokumentumokat eredeti kiszerelésükben: kördoboz, mappa, diamagazin, 
diatár, filmorsó, diaszekrényben tároljuk, posztereinket kasíroztatjuk. 

2. Olvasószolgálat, kölcsönzés 

Az egyéni használók a szalagos filmeket mikrofilmleolvasón, tekercses diafilmnézőn, 
a diapozitív sorozatokat az elemes dianézőn tekinthetik meg. 

Az olvasóteremben az érdeklődőknek az ismeretterjesztő összeállítások tekercses 
változatát adjuk oda. 

Kölcsönözni magánszemélyeknek csak akkor szoktunk, ha egy-egy intézményt kép
viselnek, pl. brigádvetélkedőre készülnek, iskolai kiselőadást tartanak, csoportos rendez
vényt szerveznek stb. 

A hagyományos mesefilm-kölcsönzést nem vezettük be. Szolgáltatásaink ingyene
sek — feltétel — a kölcsönző személynek beiratkozott olvasónak kell lennie. Amennyi
ben a kölcsönző személy nem olvasónk és nem is kíván beiratkozni, akkor munkahelyé
nek, iskolájának stb. levélben kell kérnie a kölcsönzést, és vállalnia, hogy az elveszett 
vagy megrongált filmek, diák, poszterek árát megtéríti. 

Csoportok részére (óvodák, általános és középiskolák, üzemek brigádjai, honvédség) 
ún. komplex órákat, könyvtárbemutatókat tartunk az általuk meghatározott témából, 
és ezeknek a foglalkozásoknak a forgatókönyveit gyűjtjük. 

Azt tapasztaltuk a kölcsönzésnél, hogy az olvasók ritkán kérnek teljes diasorozatot, 
inkább a témát jelölik meg, és mi állítjuk össze több kollekcióból a kért képeket. Poszte
reinket is tematikusán kölcsönözzük. 

A téli és tavaszi szünetben naponta kétszer egy-egy órás hangosított diamese és 
mozgófilmes foglalkozást tartunk. Helybenhasználat 1980-ban 293 esetben fordult elő; 
ezek csoportos foglalkozások, ahol a könyvtár csaknem teljes dokumentumválasztékát 
felvonultatjuk. 

A kölcsönzések számának alakulása: 

1978 38 
1979 33 
1980 30 
1981 I.félév 33 (várhatóan megduplázódik) 

Egy olvasóval átlag másfél órát foglalkozunk a kölcsönzésnél, és kb. félórát a 
dokumentum visszahozatalakor. 

Állományunkat az alábbi külön katalógusokban tárjuk fel: 
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Diafilmek és diasorozatok betűrendes és tematikus katalógusa; 
Mozgófilmek betűrendes katalógusa (mesefilmek és ismeretterjesztő filmek 
bontásban); 
Poszterek betűrendes katalógusa. 

Az ismeretterjesztő díaképekről megkezdtük a szakkatalógus kiépítését, ezt cédu
la formáról fénylyukkártyára kívánjuk áttenni. 

Élénk kapcsolatot tartunk fenn a kerület iskoláival, üzemeivel, a Pataky Művelő
dési Központtal (ennek épületében található könyvtárunk), a Fővárosi Felnőttnevelési 
Stúdióval, velük kulturális együttműködési szerződést kötöttünk. 

Kapcsolatunk van az Országos Oktatástechnikai Központtal, a TANÉRT-tel és a 
Magyar Diafilmgyártó Vállalattal. Az MDV mese- és ismeretterjesztő filmjeit szerkesztés 
közben — még szériasokszorosítás előtt — bemutatjuk olvasóinknak, pl. Muzsikáló gye
rekek. Rácsendítő. 

Posztereinket 1978-tól a kötelespéldány-szolgáltatás keretében kapjuk. 
Sárdy Péter dokumentumtipológiájában 73-féle nem hagyományos dokumentumot 

sorol fel, a közművelődési könyvtárak av-gyűjteményének szervezésekor, kialakításakor el 
kell dönteni, milyen dokumentumtípust szereznek be. Ehhez számításba kell venni az 
olvasók számát, a könyvtár társadalmi környezetét, a helyi igényeket és lehetőségeket, a 
beszerzendő dokumentumféleség árát, a kiadás volumenét stb. A könyvtár nagyságrendje 
a beszerzés mértékét és költségeit nagyjából meghatározza, ennek alapján kell a beszer
zendő dokumentumokról dönteni. 

1982-re a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hét helyen létesít kisebb-nagyobb av-gyűj-
teményt. Ezek a város különböző pontjain találhatók — Kispest, Kelenföld, Angyalföld, 
a Belváros, Soroksár stb. — igya felhasználói igényeket — reméljük — a jelenleginél maga
sabb szinten elégíthetjük ki a jövőben. 
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Somogyi Ilona, 
a Szombathelyi Tanárképző Főiskola médiatárosa 

MÉDIATÁR KIALAKÍTÁSA 
A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN 

Az oktatást az elmúlt évtizedekben, a gyors fejlődés következtében, reformok sorozata 
változtatta meg. A tömegesen elterjedt audiovizuális eszközök új lehetőségeket teremtet
tek. A klasszikus oktatási rendszerrel ellentétben mind fontosabb szerepet kap az iskolai 
könyvtár, melyet át kell alakítani az új követelményeknek, a megnövekedett feladatok
nak megfelelően. A tanulók ismereteiket egyre nagyobb arányban szerzik önállóan, köz
vetlenül a különböző információhordozók segítségével. Ma már nagyon sok oktatási in
tézmény rendelkezik az oktató-nevelő munkát segítő korszerű eszközökkel és ún. nem 
hagyományos - nem nyomtatott — dokumentumokkal, az egyre bővülő eszközpark és 
a hozzá tartozó dokumentumok kihasználtsága azonban még nem megfelelő. Ennek oka, 
az új technikával szembeni tartózkodáson kívül, elsősorban a megfelelő tájékoztatás 
hiánya. Értékes anyagok sikkadhatnak el a szekrények mélyén, ha nem tárjuk fel őket, 
és a felhasználás lehetőségeire nem hívjuk fel a figyelmet. 

Az intézmények többségében az eszközök és információhordozók elhelyezése de
centralizált, sürgető feladat tehát a centralizáció megvalósítása, a tárak hozzáférhetővé té
tele a pedagógusok és a tanulók számára egyaránt. A korszerű iskolai könyvtárnak 
— amelynek elnevezése még ma sem tisztázott teljesen: médiatár, forrásközpont, informá
ciós központ s t b . - k e l l helyet adnia a nem nyomtatott ismerethordozóknak. Azonban 
„az iskolai információs központ több, mint a tárolás és a kölcsönzés központi helye; 
munkahely, amely rendkívül sokoldalú munkaeszközöket tart készenlétben. Ez a ha
gyományos könyvtárral összehasonlítva — nemcsak új tartalmakat, hanem — és ez a fon
tos — különleges térfelosztást és a tanulók számára különleges feladatokat jelent .' 

A közelmúltban a felsőoktatási intézmények központi hitelből azonos elven 
működő képrögzítő berendezéseket kaptak. „Az országos bázishálózaton belül Szombat
hely kiemelt szerepet kapott. Tartalmi és műszaki szempontból koordinátora lett a peda
gógiai videofelvételekkel kapcsolatos kutató és fejlesztő munkának '? A Szombathelyi 
Tanárképző Főiskolán 1968 óta folynak kísérletek, hogyan lehet a korszerű technikát 
mind hatékonyabban felhasználni a pedagógusképzésben. ,,... ahhoz, hogy csökkenjen a 
tanulói túlterhelés, hogy növekedjék az oktatás szemléletessége és életszerűsége, hogy 
könnyebbé és hatékonyabbá váljék a ma képzett tanárok iskolai munkája, minden tanár
képző főiskolai hallgatónak ismernie kell és a készség fokán alkalmaznia kell a korszerű 
technikát '.3 

A főiskola ún. „belső TV-rendszere ' lehetővé teszi a gyakorló általános iskolában 
tanítási órák rögzítését, a főiskolai stúdióban modell-felvételek, mikrotanítások, szerkesz
tett műsorok készítését, valamint központi adások rögzítését. Videodokumentumok 
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készülnek a főiskola, a hallgatók tevékenységéről (nyilvános szereplések, műsorok, nép
művelési gyakorlatok stb.) „Kísérleteink azt igazolták, hogy az elméleti előadások tervsze
rű, adekvát szemléltetése, a szemléltetés beépítése az előadások menetébe, az önálló is
meretszerzés, az önkonfrontálás sikeresen valósítható meg a főiskolai teledidaktikai köz
pont segítségével .4 

A főiskolánkon kialakított videotár jelentős szerepet játszik az oktatás korszerűsíté
sében. A hallgatók hospitálása nincs szorosan a gyakorló iskolai tanításhoz kötve, a 
tárból bármikor igényelhető a szükséges órafelvétel, tanítási részlet. Ennek előnye még 
nagyobb a levelező-képzésben és a pedagógus továbbképzésben. A videotechnika mellett 
azonban helyet kapnak az oktatásban más információközvetítő eszközök is; a főiskolák 
egyéni profiljuknak megfelelően készítenek médiumokat nemcsak saját maguk, hanem 
valamennyi pedagógusképző intézmény számára. Szükségessé vált a technikai bázis 
mellett a korszerű oktatásban nélkülözhetetlen médiatárak kialakítása. 

A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 1977-ben kezdődött meg a médiatár szer
vezése. Tekintettel a főiskola elhelyezési, tárgyi és személyi feltételeire, a hagyományos 
dokumentumok mellé csak fokozatosan, több lépcsőben tudjuk integrálni a különböző 
auditív, vizuális és audiovizuális információhordozókat. 

Főiskolánkon első lépésként az információhordozók központi állománybavétele 
és feltárása történt: a központi (médiatári) állományrész feldolgozása; a tanszékek és más 
szervezeti egységek nem hagyományos információhordozói helyükön maradtak, de a 
médiatár állomány-nyilvántartásába és katalógusaiba bekerültek. A második lépcsőben a 
dokumentumok központi médiatárban történő elhelyezését tervezzük, letétben csak a 
mindennapos használathoz szükséges médiák maradnak. A harmadik lépcső a teljes 
integráció: a könyvtár és médiatár összevonása lesz. Ehhez azonban szükséges az új köve
telményeknek megfelelően kialakított könyv- és médiatári épület. 

A főiskola médiatárának hálózati központja jelenleg a központi könyvtár. A 
médiatár a nem hagyományos dokumentumok központi szolgáltató helye, egyben köz
pontja a tanszékek, szervezeti egységek letéti állományainak. A médiatár állományának 
gyarapítása a főiskola éves költségvetési keretében biztosított. A gyarapítás forrásai: vá
sárlás, saját készítésű anyagok, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Oktatástechnikai 
Központjában készített információhordozók. A médiatár gyűjti a főiskolai oktatást se
gítő információhordozókat, a gyakorló általános iskolai tanításhoz és a közművelődési te
vékenységhez szükséges dokumentumokat, különböző mélységi szinteken. 

Az állomány megoszlása 1980. december 31-én: 

kézirat, gépirat 64 db 
X-fotó 7 sorozat 
I-írásvetítő transzparens 59 sorozat 
D-diafilm 322 db 
Dk-keretes d ia 120 sorozat 
Dh-hangosított dia 41 sorozat 
Ok-kollektív oktatógépi program 13 db 
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Oe-egyéni oktatógépi program 33 db 
H-hanglemez 1011 db 
F-f ilm (16 mm-es, S8 mm-es) 47 db 
V-videoszalag, ill, kazetta 860 db 

A gyarapításra fordított összegek alakulása az elmúlt években a következő volt: 

1975-ben 85.654 Ft 
1976-ban 28.134 Ft 
1977-ben 23.182 Ft 
1978-ban 32.215 Ft 
1979-ben 22.065 Ft 
1980-ban 9.172 Ft 

(Az összegek nem tartalmazzák a hanglemezek és a videoszalagok, illetve kazet
ták árát!) 

Az állománybavétel a médiumok valamennyi jellemző tulajdonságát feltáró A/5-ös 
méretű cédulaleltárra történik. A gyarapodást egyidejűleg speciális, házilag szerkesztett 
csoportos leltárkönyvbe is bevezetjük. Az állomány csökkenését a törlési jegyzék alapján 
a csoportos leltárkönyv törlési részében vezetjük. 

A nem hagyományos dokumentumok feldolgozásánál 1980-tól már az új bibliog
ráfiai leírást alkalmazzuk. A használhatóság megkönnyítése érdekében a feltárás a leg
mélyebb részletességgel történik, pl. diasorozatoknál kockánként, hangfelvételeknél mű
venként, így a műalkotásokat tartalmazó diasorozatoknál utalólapokat helyezünk el mind 
az alkotó neve, mind a műalkotás címe alatt. A médiumokat ETO alapján szakozzuk. 

A visszakeresést a következő média katalógusok biztosítják: 

— raktári-leltári katalógus 
— integrált betűrendes katalógus 
— integrált szakkatalógus 
— hanglemezek betűrendes katalógusa 
— hanglemezek szakkatalógusa 
— éves gyarapodási jegyzék dokumentumtípusonként betűrendben, tárgyszó

mutatóval 

A médiumok raktári-leltári betű- és számjelet kapnak. A tárolás ezek alapján tör
ténik, dokumentumféleségenként külön-külön. A tanszékeken és más szervezeti egy
ségeknél lévő anyagokról letéti nyilvántartás készül. A raktári-leltári katalóguson jelöljük 
a dokumentumok helyét a főiskolán belül. 

A médiatár anyaga kölcsönözhető és helyben használható. Az állomány használa
tára a beiratkozott olvasók jogosultak. A kölcsönzési idő egy hét. Késedelmi díj össze
ge naponként és médiumféleségenként 1,- Ft. A helybenhasználathoz megfelelő eszköz
park áll rendelkezésre. Központi videorendszer biztosítja a videofelvételek lejátszását 
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különböző tantermekbe, tanévenként átlagosan 500 felvételt. A helybenhasználat 
száma 350-400, kölcsönzés 100-150 médium féleség. 

Az elmúlt évek gyakorlata bebizonyította, hogy a médiatár jól feltárt, könnyen 
hozzáférhető állománya jelentős segítséget nyújt mind a főiskolai oktatómunkához, 
mind a hallgatók tevékenységéhez, a katalógushálózat pedig a tananyag több oldalról 
történő megközelítését biztosítja. 

Jegyzetek: 

1 REEZ, Ursula: Belga koncepció iskolai információs központok berendezéséről. 
(Zur Einrichtung von Schulmediotheken. Bericht über einen belgischen Entwurf.) 
= Gesamtschulinformationen, 1973.1. sz. p. 44-52. Ford. OPKM. 
D.31255/A.2.p. 

2 SZALAY László: Korszerűsítési törekvések a Szombathelyi Tanárképző Főisko
lán a videotechnika alkalmazásával. = Savaria Nyári Egyetem, 1979. 117. p. 

3 U.o.:132.p. 

4 U.o.: 124. p. 
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dr. Tremkó Györgyné, 
az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője 

HELYZETKÉP AZ AUDIOVIZUÁLIS ISMERETHORDOZÓK 
BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTELÉRŐL 

Ahhoz, hogy az audiovizuális ismerethordozókat minél szélesebb felhasználói kör rendel
kezésére tudjuk bocsátani,és hogy azokat a későbbi korok számára is minél teljesebben 
át tudjuk menteni, szükség van nemzeti számbavételükre. A bibliográfiai számbavétel biz
tosítéka a kiadók, illetve előállítók által szolgáltatott kötelespéldány. 

Magyarország a 213/1951. sz. törvényerejű rendelettel az elsők között szabályozta 
a sajtótermékeknek tudományos célra történő kötelespéldány szolgáltatását. (A 30 éve 
érvényben levő rendeletet az 1960., az 1964. évi MM, illetve KF, majd az 5/1977. KM 
rendelet megnyugtatóan módosította). A sajtótermékek mellett azonban egyre nagyobb 
szerephez jutnak az av-anyagok, amelyek fö löt t az áttekintés meglehetősen nehéz. Ha f i 
gyelembe vesszük, hogy már az Unesco 1949. évi közművelődési manifesztuma foglalko
zott ezek fontosságával, akkor nem vagyunk még teljesen elkésve, de mindenképpen sür
gető, hogy illetékes fórumokon szorgalmazzuk a kötelespéldány rendelet kiterjesztését 
az av-dokumentumokra is. (Igaz, minden rendelet papír marad, vagy jószándékú óhaj 
mindaddig, amíg a végrehajtás feltételeit nem teremtjük meg hozzá!) 

Sorra véve néhány országos intézményt, tekintsük át, milyen kezdeményezések 
vnnak az av ismerethordozók regisztrálására. 

Az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) szerkesztésében megjelenő Új Média 
állománygyarapítási tanácsadó már komoly együttműködés eredménye. Az OOK és az 
OSZK-KMK közel 31 budapesti intézménnyel vette fel a kapcsolatot, ezek 2/3-a képvisel
tet i magát a szerkesztőbizottságban és maga is ad ki termékeiről ismertetőt. Egyre több 
a könyvtárak által készített katalógus, illetve gyarapodásjegyzék is. A biztató kezdetnél 
azonban nem szabad megállni, ezért az OOK-nak be kell vonnia a közös munkába a kü
lönböző főiskolák szemléltetőeszközöket előállító tanszékeit is. Nagy az igény arra is, 
hogy a vidéki előállítókkal is kapcsolatba lépjen, hiszen csak így tudja majd felmérni, hogy 
hol, k i , milyen médiát állít elő, valamint azt, hogy azokhoz hogyan lehet hozzájutni. 
Az Új Média küldetésének akkor felel meg maradéktalanul, ha minél teljesebben feltér
képezi a nemzeti „média-termést '. 

Azt már tudjuk, mit kell koordinálni. De még tisztázandó az elvi irányítás kérdése. 
Szükség van irányelvek kidolgozására és ezek érvényesítésére. Az 5/1978. KM. sz. — a 
könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről szóló - rendelet alapján, illetve a IV. 
országos könyvtárügyi konferencián elhangzottak szellemében célszerű lenne, ha a Mű
velődési Minisztérium az OOK-t bízná meg a koordinációs központi teendőkkel. 

Bár az Országos Széchényi Könyvtár erőfeszítéseket tesz, hogy felkészüljön az av-
dokumentumokkal kapcsolatos nemzeti könyvtári feladatokra is, jelenleg még a hosszabb 

154 



múlttal rendelkező hangzódokumentumok esetében sem beszélhetünk teljességre törekvő 
gyűjtésről. Válogatva gyűjti a Hanglemezgyártó Vállalattól, személyes kapcsolatok révén 
kapott hanglemezeket; a hangszalagok és hangkazetták gyűjtését még csak ezután 
kezdi meg. 

Az OSZK Zeneműtára által feldolgozott hangzóanyagról a Magyar Nemzeti Bibliog
ráfia tájékoztat. A szöveges hanglemezek leírását az MNB negyedéves függeléke közli, a 
zenei hanglemezekét az MNB Zeneművek Bibliográfiája. (Régi óhaj egy olyan hangzótár 
felállítása, pl. a Magyar Rádió kebelében, amely otthona és szolgáltatóhelye lenne minden 
vonatkozásban a teljes magyar hangzótermésnek). 

Megnyugtatóbb a helyzet a diafilmekkel kapcsolatban, mert az OSZK Mikrofilm
tára évek óta folyamatosan megkapja a Diafilmgyártó Vállalati új diafilmjeit és várható, 
hogy az MNB ezeket is regisztrálni fogja. 

Gazdagodni fog az OSZK állománya a mikrofilmkiadásokkal is (kizárólag mikrofil
men megjelenő kiadványok), amelyekből Magyarországon is egyre több készül. 
Előbb-utóbb ezek kötelespéldány szolgáltatását is rendezni kell. Ennek érdekében az 
OSZK lépéseket tesz, hogy amíg az összefoglaló rendelet elkészül az összes av-dokumen-
tumra,a meglévő kötelespéldány rendeletnek legalább a függeléke egészüljön ki a — zömé
ben írásos szövegeredetit rögzítő — hordozóval. 

Összefoglalva az elmondottakat, itt az idő az av-ismerethordozók előállításának és 
terjesztésének összehangolására. Szükséges ezek regisztrálása, így szorgalmazni kell köte
lespéldányként való „begyűjtésüket". A lehetőségeket nézve, ezt részben az Országos 
Széchényi Könyvtárnak, részben az OOK-nak kellene vállalnia. Sürgető az av-dokumen-
tumokra is kiterjedő kötelespéldány-rendelet elkészítése. Ebben az MKE Audiovizuális 
Bizottsága is tevékenyen részt vállalhatna és javaslattervezetet nyújthatna be az illetékes 
minisztériumi szervhez olyan értelemben, hogy a rendelet (utasítás) először a hangzó
anyagokra, a diafilmekre és a mikrofilmkiadásokra vonatkozzék, a többi av-ismerethordo-
zóval csak a feltételek megteremtése után egészüljön ki. 
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ÖSSZEFOGLALÓ A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL 

A bizottsági ülésen közel 50 fő vett részt. 
Az előadást, a korreferátumokat élénk vita követte, a felhasználók egyetértettek 

az előadók által felvetett gondokkal. 
Az ülés keretében audiovizuális dokumentum-bemutatót tartottak, amelynek 

keretében a TELETEXT rendszerről, annak működéséről, az információterjesztésben 
betölthető szerepéről hangzott el ismertető, illetve gyakorlati bemutató. Ezután a Ma
gyar Diafilmgyártó Vállalat három diafilmet mutatott be Bartók Béla életéről és művé
szetéről. 

A Bizottság ajánlásai - a vita alapján - a következők: 

1. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szorgalmazza, hogy terjesszék ki a köteles
példány szolgáltatást az audiovizuális dokumentumokra is. Jelöljék ki az orszá
gos gyűjtő, tárolóhelyeket, a dokumentumok archiválásának megoldása érdeké
ben a Magyar Nemzeti Bibliográfia tárja fel az av-dokumentumokat. 

2. Az illetékes szervek döntsenek az av-dokumentumok szervezett gyűjtéséről. 
Irányelveket kell kidolgozni a gyűjtéssel összefüggő feladatokra:a szükséges alap
területre, az állománynagyságra, az eszközökre és a személyi ellátottságra. 

3. A hálózati módszertani központok dolgozzanak ki útmutatást a gyűjtés, raktáro
zás, szolgáltatás formáira, figyelembe véve az együttműködés és az integráció 
elveit és gyakorlatát. 
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PLENÁRIS ÜLÉS 

A XML vándorgyűlés elnöki összefoglalója 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XI I I . vándorgyűlése áttekintette és megvitatta a 
IV. országos könyvtárügyi konferencia tapasztalataiból, ajánlásaiból adódó szakmai 
és egyesületi feladatokat. 

Az előadások, a korreferátumok, a szekciók és az egyéb tanácskozó fórumok mun
kája alapján az elnöki összefoglaló főbb megállapításai az alábbiak: 

1. A vándorgyűlések sorában talán Kaposvárott, aXII I . nagy rendezvényen sikerült 
a legjobban kialakítani azt a tanácskozási módszert, amely a legalkalmasabb fel
tételeket biztosítja az eredményes, hatékony munkához. Egyfelől a délutáni 
kezdés, a fő téma első napon történő feldolgozása és a második napon délelőtt 
vita, délután összefoglalás a záró ülés keretében; másfelől a tematika rugalmas 
alakítása megnyerte a tagság támogatását. 

2. A vándorgyűlés köszönetét nyilvánítja a Művelődési Minisztériumnak, amiért a 
IV. országos könyvtárügyi konferencia megrendezésére tett egyesületi javasla
tot (1979. Veszprém) elfogadta ésa konferenciát megrendezte. 

3. Az egyesület teljes egészében elfogadja és helyesli a IV. országos könyvtárügyi 
konferencia ajánlásait és kész azok megvalósításán fáradozni. Az egyesület sok
rétű teendőinek sorában két témakört tart igen fontosnak: a termeléssel és a 
kutatással összefüggő információs szolgálat erőteljes javítását, valamint a gyer
mek és ifjúkori olvasók rendszeres könyvtárhasználóvá nevelésének hathatós se
gítését a maga eszközeivel. 

4. A kitűzött program végrehajtását, végrehajthatóságát illetően aggodalmak me
rültek fel a biztosítékok és a feltételek, valamint a felelősök tekintetében. A 
munka folyamatosságának biztosítására két minisztériumi intézkedés várható: rö
videsen elkészül az intézkedési terv (határidőkkel és felelősökkel) és megjelenik 
a szakfelügyeletet szabályozó rendelet. 

5. A konferencia ésa XI I I . vándorgyűlés új ösztönzést adott a szakmai tevékenység 
fokozásához. Az utóbbi két évben a könyvtárosok hangulata, munkakedve és 
aktivizálódása javult, a könyvtárügy társadalmi bázisa erősödött. 

6. A vándorgyűlés ezúttal is jól betöltötte a ,,fórum ' szerepét, vagyis a különböző 
felkészültségű és más-más területeken dolgozók számára jó alkalom volt a 
véleménycserére. 

7. A tanácskozáson ismét erőteljesen fogalmazódott meg néhány, a könyvtár- és tá
jékoztatásügy továbblépése szempontjából mielőbb megoldandó feladat: együtt-
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működés, központosítás, koncentrálás, központi nyilvántartások javítása, 
újak felállítása. 

8. Külön hangsúlyt kapott az a törekvés, amely a felhasználókkal a kapcsolatok épí
tését, javítását szorgalmazza. 

9. A könyvtárügy sokrétű feladatainak jobb megértése és elvégzése céljából idősze
rűvé vált a könyvtári kutatások helyzetének megvizsgálása. 

10. A levéltárosok először kapcsolódtak be a vándorgyűlés munkájába. Jól és ered
ményesen dolgoztak, úgy tűnik jó közérzettel. Az egyesület készséggel támo
gatja további munkájukat. 

11. Az előadók és felkért hozzászólók között az egyesületben eddig nem szerepelt 
szakemberek is szívesen vállaltak feladatokat, ez igen örvendetes és erősítendő 
folyamat. 
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